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Resumo

Vieira, Marcos A.. Modelagem de Espaços Inteligentes Pessoais e Espaços In-
teligentes Fixos no Contexto de Cenários de Computação Ubíqua. Goiânia-
GO, 2016. 153p. Dissertação de Mestrado. Instituto de Informática, Universi-
dade Federal de Goiás.

Os avanços em eletrônica estão possibilitando a criação de dispositivos do cotidiano com
capacidades computacionais, chamados de objetos inteligentes. Os objetos inteligentes
auxiliam as pessoas na realização de suas tarefas e compõem os espaços inteligentes.
Quando os espaços inteligentes são restritos a uma determinada área, eles são denomi-
nados espaços inteligentes fixos. Em complementação a estes, os espaços inteligentes

pessoais são formados pelos objetos inteligentes que um usuário carrega consigo e seus
limites se movem juntamente com seu “dono”. No entanto, a mobilidade dos usuários e
o crescente número de espaços inteligentes, fomentados também pela Internet das Coisas
e Web das Coisas, podem levar à sobreposição de espaços inteligentes, onde um determi-
nado objeto inteligente pode ser utilizado em diferentes espaços inteligentes, sejam estes
fixos ou pessoais. Além disso, espaços inteligentes são complexos e difíceis de modelar e
manter, pois, entre outros fatores, precisam lidar com diferentes objetos inteligentes. Este
trabalho propõe o uso de técnicas de Engenharia Dirigida por Modelos para possibilitar
a modelagem de cenários de computação ubíqua, considerando a coexistência entre espa-
ços inteligentes fixos e pessoais. As contribuições deste trabalho incluem: um metamodelo
para modelagem de cenários compostos por espaços inteligentes pessoais e espaços inte-
ligentes fixos; e uma linguagem e um algoritmo, com objetivo de permitir determinar a
ordem de acesso aos recursos de um cenário de computação ubíqua. A validação da pro-
posta se deu com base nos resultados de uma Revisão Sistemática da Literatura, que foi
conduzida com objetivo de identificar as formas de validação e avaliação de metamodelos
mais utilizadas pelos pesquisadores da área. Dessa forma, cenários foram modelados com
o auxílio de ferramentas de modelagem construídas para produzir modelos em conformi-
dade com os metamodelos propostos. Uma implementação em linguagem Java permitiu
validar tanto a linguagem de políticas de acesso quanto seu algoritmo de processamento.
Palavras–chave

Computação Ubíqua, Espaço Inteligente, Espaço Inteligente Pessoal, Objeto
Inteligente, Metamodelo, Política de Acesso.



Abstract

Vieira, Marcos A.. Modelagem de Espaços Inteligentes para Aplicações Ubí-
quas. Goiânia-GO, 2016. 153p. MSc. Dissertation. Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.

Advances in electronics allow the creation of everyday devices with computing capabi-
lities, called smart objects. Smart objects assist people in carrying out a variety of tasks
and compose smart spaces. When smart spaces are confined to a certain area, they can
be referred to as fixed smart spaces. In complement of these, personal smart spaces are
composed by the smart objects a user carries with himself, hence with boundaries mo-
ving along with his owner. However, user mobility and the increasing number of smart
spaces, fostered also by the Internet of Things (IoT) and the Web of Things (WoT), can
lead to smart spaces overlap, where a certain smart object is configured in different smart
spaces, whether fixed or personal. In addition, smart spaces are complex and difficult to
model and maintain, as, among other factors, they have to deal with different smart ob-
jects. This thesis proposes the use of Model-Driven Engineering to enable modeling of
ubiquitous computing scenarios, considering the coexistence between fixed and personal
smart spaces. Its contributions include a metamodel for modeling scenarios composed
by personal smart spaces and fixed smart spaces, together with a language and an algo-
rithm, aiming at determining the access order to the resources of a ubiquitous computing
scenario. The validation of the proposal was carried out based on the results of a Sys-
tematic Literature Review, conducted in order to identify metamodel validation methods
most commonly used by researchers within the field. Thus, scenarios were modeled with
the aid of modeling tools, which were constructed to produce models, conforming to the
proposed metamodels. An implementation in Java enabled to validate the access policy
language as well as its processing algorithm.

Keywords

Ubiquitous Computing, Smart Space, Personal Smart Space, Smart Object,
Metamodel, Access Policy.
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CAPÍTULO 1
Introdução

Este capítulo apresenta as questões que motivaram o desenvolvimento deste
trabalho, o problema abordado, os objetivos da proposta e o método de pesquisa adotado
para abordagem do problema, além de uma visão geral de suas principais contribuições.
A estrutura do restante do texto também é apresentada.

1.1 Motivação da Pesquisa

O conceito de ubiquidade vislumbrado por Mark Weiser [110] está sendo concre-
tizado pela recente convergência, disseminação e popularização das tecnologias de rádio,
dos microprocessadores e dos dispositivos eletrônicos digitais pessoais, aliadas aos novos
paradigmas computacionais, como a Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) e a
Web das Coisas (Web of Things - WoT).

Nesse contexto, dispositivos inteligentes, tanto móveis quanto fixos, coordenam-
se entre si para prover aos usuários acesso imediato e universal a novos serviços que
visam aumentar as capabilidades humanas [27]. A computação ubíqua permite incorporar
tecnologia de forma transparente a ambientes físicos, possibilitando auxiliar as pessoas
na realização de suas tarefas diárias de forma contínua e onipresente. Os dispositivos
são integrados aos espaços físicos cotidianos [99], transformando-os, assim, em espaços
inteligentes [110].

Em complementação aos espaços inteligentes tradicionais, que em geral são fi-
xos e confinados a uma determinada área, surgiu recentemente o conceito de espaços
inteligentes pessoais [24, 33, 44]. Um espaço inteligente pessoal é composto pelo con-
junto de objetos inteligentes que um usuário carrega consigo, e o acompanha durante sua
mobilidade, estando sempre disponível e agindo como uma interface entre o usuário e os
serviços disponíveis em seu próprio espaço inteligente pessoal e entre este e os demais
espaços inteligentes, sejam fixos ou pessoais [33].

Uma abordagem que vem sendo considerada no desenvolvimento de sistemas
ubíquos é a adoção de conceitos da Engenharia Dirigida por Modelos (do inglês, Model-

Driven Engineering - MDE). A MDE considera os modelos como os principais ar-



1.2 Identificação do Problema 20

tefatos no desenvolvimento de um sistema. Assim, além de descrever ou documentar
um software, os modelos também atuam no seu desenvolvimento, manutenção e opera-
ção [93, 92]. Os modelos são geralmente construídos utilizando-se linguagens de mode-
lagem específicas de domínio (do inglês, Domain-Specific Modeling Language - DSML),
que, por sua vez, são definidas por um metamodelo [67].

Um metamodelo que possibilite a configuração de espaços inteligentes é uma
ferramenta útil na qual um engenheiro de software pode se apoiar ao construir um sistema
ubíquo. Seu uso oferece uma visão em alto nível dos componentes do espaço inteligente
e suas inter-relações, facilitando a visualização do cenário de computação ubíqua como
um todo e prevenindo inconsistências, uma vez que os modelos gerados devem estar em
conformidade com o metamodelo. No presente trabalho, o termo cenário de computação

ubíqua refere-se a:

Cenário de computação ubíqua. Um conjunto modelado de espaços inteligentes tanto

pessoais quanto fixos, pessoas, aplicações ubíquas, objetos inteligentes e suas inter-

relações.

1.2 Identificação do Problema

Por meio de revisão da literatura, foi possível identificar alguns problemas rela-
cionados à modelagem de espaços inteligentes e à integração entre espaços inteligentes
pessoais e espaços inteligentes fixos:

• Dificuldade de modelagem de espaços inteligentes: espaços inteligentes são
complexos e difíceis de modelar e manter, pois, entre outros fatores, precisam lidar
com diferentes objetos inteligentes (e.g., sensores de sinais vitais e de movimento;
atuadores, tais como fechaduras e interruptores inteligentes; dispositivos como TVs,
smartphones e tablets) e, ainda, com a mobilidade do usuário, que envolve, por
exemplo, a sua entrada e saída de diferentes ambientes, tais como a sala, o quarto
ou o banheiro de uma residência.

• As abordagens em geral não tratam os usuários como entidades de primeira
classe: os trabalhos que visam à modelagem ou à programação de espaços inte-
ligentes de computação ubíqua não consideram o usuário como uma entidade de
primeira classe, ou seja, desacoplado do espaço físico no qual está localizado.

• Não existe padronização para construção de sistemas ubíquos: as soluções
para sistemas ubíquos, em geral, abordam o problema de maneira ad-hoc e no
nível da implementação, não oferecendo abstrações em um nível mais alto para
a configuração dos espaços inteligentes (e.g., [49, 76, 100]). Além disso, não existe
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um vocabulário comum entre os pesquisadores da área para os termos específicos
do domínio de espaços inteligentes.

• A integração de espaços inteligentes pessoais e fixos acarreta problemas: a in-
tegração dos espaços inteligentes pessoais com espaços inteligentes fixos inevita-
velmente acarreta na chamada sobreposição de espaços inteligentes, isto é, quando
um objeto inteligente está configurado simultaneamente para ser utilizado por mais
de um espaço inteligente. Essa sobreposição introduz uma série de complicações,
como o compartilhamento de objetos inteligentes entre diferentes usuários e apli-
cações ubíquas e suas políticas de acesso e uso.

1.3 Proposta

Com vistas a tratar os problemas identificados, propõe-se neste trabalho:

• Um metamodelo construído sobre os conceitos da MDE, para modelagem de ce-
nários de computação ubíqua compostos de espaços inteligentes pessoais e fixos,
objetos inteligentes, aplicações ubíquas e políticas de acesso aos objetos inteligen-
tes e aplicações ubíquas.

• Uma linguagem para definição de políticas de acesso para um cenário de computa-
ção ubíqua e um algoritmo para seu processamento, possibilitando tratar questões
resultantes da sobreposição de espaços inteligentes.

O metamodelo possibilita tratar os usuários como entidades de primeira classe,
oferecendo meios de modelar os objetos inteligentes que formam o seu espaço inteligente
pessoal e garantindo sua mobilidade e interação entre diferentes espaços inteligentes.
Por meio de seu uso, é possível identificar as relações entre os componentes do cenário
de computação ubíqua e estabelecer as regras de negócio que farão parte das aplicações
ubíquas, facilitando a modelagem de aplicações ubíquas independentemente de suas
finalidades.

Objetivos da Proposta

Este trabalho tem como objetivo geral:

Possibilitar a modelagem de cenários de computação ubíqua, considerando a

coexistência entre espaços inteligentes fixos e espaços inteligentes pessoais.

O objetivo geral pode ser subdividido nos seguintes objetivos específicos:

• Propor um metamodelo que abranja os conceitos específicos do domínio de com-
putação ubíqua.
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• Propor mecanismos para definir e tratar políticas de acesso aos recursos de um cená-
rio de computação ubíqua, como forma de viabilizar o tratamento da sobreposição
de espaços inteligentes.

• Realizar um estudo sobre as formas de validação e avaliação de metamodelos
utilizados pelos pesquisadores da área.

• Validar a proposta com base nos resultados do estudo realizado.

1.4 Método de Pesquisa

A Figura 1.1 apresenta um Diagrama de Atividades da UML que ilustra o método
de pesquisa seguido neste trabalho, o qual consistiu de cinco etapas.

Figura 1.1: Método de pesquisa seguido neste trabalho.

1. Identificação do problema: a pesquisa se iniciou com a identificação e definição do
problema.

2. Sugestão de solução: neste passo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o
domínio de espaços inteligentes e MDE para a proposição de uma solução para o
problema. Decidiu-se então propor um metamodelo para facilitar a visualização de
cenários de computação ubíqua e uma linguagem, definida por metamodelo próprio,
para definição de políticas de acesso às aplicações ubíquas e objetos inteligentes,
juntamente com seu algoritmo de processamento.

3. Desenvolvimento: ambos os metamodelos baseiam-se no meta-metamodelo Ecore
e foram construídos no Eclipse Modeling Framework (EMF)1. Após sua definição,
foram instanciados cenários com uso das funcionalidades oferecidas pelo próprio
EMF para garantir sua completitude, isto é, verificar se as metaclasses e relaci-
onamentos definidos nos metamodelos seriam capazes de expressar os conceitos
específicos do domínio de espaços inteligentes, além das políticas de acesso para
espaços inteligentes.

1http://www.eclipse.org/modeling/emf/

http://www.eclipse.org/modeling/emf/


1.5 Contribuições 23

4. Validação: nesta etapa, foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL)
para verificar as formas de validação e avaliação de metamodelos, além das ferra-
mentas utilizadas na sua construção e validação. Os resultados da RSL permitiram
conduzir a validação do metamodelo seguindo as abordagens que vêm sendo uti-
lizadas pelos demais pesquisadores da área. Sendo assim, uma ferramenta de mo-
delagem foi construída com o auxílio do Graphical Modeling Framework (GMF)2

e do conjunto de linguagens Eugenia. A ferramenta de modelagem foi construída
com base no metamodelo para configuração de espaços inteligentes e permite a
construção e validação de modelos, garantindo a sua conformidade com o metamo-
delo. O esforço despendido nesta etapa foi documentado e permitiu a construção de
um tutorial para desenvolvimento de ferramentas de modelagem utilizando EMF,
GMF e Eugenia. Esse tutorial visa auxiliar pesquisadores e profissionais que têm
interesse em construir suas próprias ferramentas de modelagem capazes de produzir
modelos em conformidade com seus metamodelos. Também foi desenvolvida, em
linguagem Java, uma ferramenta-protótipo para auxiliar na criação de modelos de
políticas de acesso para os cenários de computação ubíqua. Para validação da lin-
guagem de definição de políticas, o algoritmo que realiza o processamento de seus
modelos foi implementado em linguagem Java. Na sequência, modelos de políticas
de acesso de dois cenários foram usados como base para a realização de simulações
de utilização de seus recursos.

5. Conclusão: a conclusão diz respeito à análise dos resultados obtidos no trabalho,
identificação das suas limitações e definição de trabalhos futuros. Foi possível con-
cluir que as abordagens propostas se mostraram adequadas para tratar os problemas
identificados por este trabalho.

1.5 Contribuições

As principais contribuições do presente trabalho são:

• O metamodelo para configuração de espaços inteligentes, possibilitando a visuali-
zação de alto nível de cenários de computação ubíqua compostos por espaços inte-
ligentes mistos, ou seja, espaços inteligentes pessoais e espaços inteligentes fixos e
auxiliando na construção de aplicações ubíquas.

• Uma linguagem para definição de políticas de acesso aos objetos inteligentes e apli-
cações ubíquas, permitindo o tratamento da sobreposição de espaços inteligentes.

• Um algoritmo para determinar a ordem de acesso a objetos inteligentes e aplicações
ubíquas.

2http://www.eclipse.org/gmf-tooling/

http://www.eclipse.org/gmf-tooling/
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• Ampliação do estado da arte em espaços inteligentes pessoais e fixos, caracterizado
por aliar técnicas de engenharia dirigida por modelos.

Outras contribuições deste trabalho são:

• Uma ferramenta para instanciação de modelos de cenários de computação ubíqua
em conformidade com o seu metamodelo proposto.

• Um tutorial para construção de ferramentas de modelagem com base em metamo-
delos.

• Os resultados de uma Revisão Sistemática da Literatura, apontando as formas
de validação e avaliação de metamodelos mais utilizadas pelos pesquisadores da
área, além das principais ferramentas para auxiliar a construção e validação de
metamodelos.

Uma versão adaptada do metamodelo de cenários de computação ubíqua, vol-
tada para sistemas ubíquos de monitoramento de pacientes domiciliares, foi descrita no
artigo intitulado Configuração de Espaços Inteligentes para Sistemas Ubíquos de Moni-

toramento de Pacientes Domiciliares [108], apresentado na III Escola Regional de Infor-
mática de Goiás (ERI-GO)3.

1.6 Estrutura da Dissertação

O restante do trabalho está organizado em cinco capítulos e três apêndices. A
seguir, uma breve descrição de cada capítulo e apêndice:

• O Capítulo 2 discute os fundamentos relacionados à modelagem de espaços
inteligentes, fornecendo ao leitor a base teórica necessária para o entendimento
geral da proposta desta dissertação. Este capítulo está dividido em duas partes
principais. A primeira parte apresenta os conceitos teóricos nos quais esse trabalho
se apoia, enquanto a segunda parte introduz os contextos tecnológicos para o
desenvolvimento dos metamodelos e da ferramenta de modelagem gráfica.

• O Capítulo 3 apresenta dois cenários para facilitar o entendimento da proposta
deste trabalho, define o conceito de sobreposição de espaços inteligentes utilizado
e detalha o metamodelo proposto para modelagem de cenários de computação
ubíqua compostos por espaços inteligentes pessoais e espaços inteligentes fixos.
A linguagem para definição de políticas de utilização dos objetos inteligentes e
aplicações ubíquas, seu metamodelo e o algoritmo para determinar a ordem de

3http://erigo.net.br/

http://erigo.net.br/
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acesso a uma aplicação ubíqua ou objeto inteligente também fazem parte deste
capítulo.

• O Capítulo 4 divide-se em três partes. A primeira apresenta (i) uma ferramenta
de modelagem gráfica, construída para criação de modelos em conformidade com
o metamodelo para modelagem de cenários de computação ubíqua e (ii) uma
ferramenta-protótipo para auxiliar na construção de modelos de políticas de acesso
aos recursos de um cenário de computação ubíqua. A segunda parte detalha a
utilização da ferramenta de modelagem gráfica para modelagem dos cenários
apresentados no Capítulo 3, como forma de validar tanto o metamodelo quanto
a ferramenta de modelagem em si. A terceira parte apresenta a validação do
algoritmo para processamento dos modelos de políticas de acesso por meio de sua
implementação em linguagem Java e sua aplicação em simulações sobre os modelos
de políticas de acesso dos cenários, visando validar a linguagem para definição de
políticas de acesso e seu metamodelo, além do próprio algoritmo.

• O Capítulo 5 apresenta e discute sobre os trabalhos relacionados, trazendo, ao final,
um comparativo entre os trabalhos relacionados e a proposta desta dissertação.

• O Capítulo 6 traz as conclusões acerca da presente dissertação e suas limitações,
além de discutir possíveis trabalhos futuros.

• O Apêndice A contém os códigos-fonte e demais materiais referentes a ambos os
metamodelos, às ferramentas de modelagem e à modelagem dos cenários utilizados
para validação da proposta.

• O Apêndice B apresenta um tutorial embasado nos contextos tecnológicos apre-
sentados na segunda parte do Capítulo 2 para desenvolvimento de uma ferramenta
de modelagem gráfica que possibilite a construção de modelos com base em um
metamodelo previamente definido.

• O Apêndice C detalha a Revisão Sistemática da Literatura conduzida com objetivo
de identificar as formas de validação e avaliação de metamodelos e as principais
ferramentas para sua construção e validação.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica

Este capítulo divide-se em duas partes. A primeira parte apresenta alguns dos
fundamentos teóricos necessários para a construção de um metamodelo para modela-
gem de espaços inteligentes: computação ubíqua (Seção 2.1) e computação sensível ao
contexto (Seção 2.2), espaços inteligentes fixos e pessoais (Seções 2.3 e 2.4), objetos in-
teligentes (Seção 2.5) e Engenharia Dirigida por Modelos (Seção 2.6). A segunda parte
refere-se aos fundamentos tecnológicos envolvidos na construção do metamodelo e da
ferramenta de modelagem: Eclipse Modeling Framework (EMF), na Seção 2.7; Eclipse

Graphical Modeling Framework (GMF), na Seção 2.8; e a Epsilon, uma família de lin-
guagens e ferramentas relacionadas a MDE, detalhada na Seção 2.9.

2.1 Computação Ubíqua

A utilização de computadores pode ser dividida em três fases ou eras [111]. A
primeira diz respeito à época em que o computador era um recurso escasso e atendia a
diversos usuários, caracterizada como era dos mainframes. A segunda era corresponde aos
computadores pessoais (PCs), onde cada pessoa tem acesso exclusivo a um computador.
A terceira, por sua vez, representa a computação ubíqua, conforme previsto por Mark
Weiser [110].

Weiser vislumbrou a possibilidade de tornar a utilização da computação invisível
ao usuário, fundindo-a com elementos do dia-a-dia, ou seja, fazendo com que o usuário
não precisasse perceber a tecnologia para aproveitar seus benefícios. Segundo este con-
ceito, a computação estaria permeada nos objetos do ambiente físico do usuário, não
requerendo dispositivos computacionais tradicionais para a interação, tais como teclado
e mouse. Na computação ubíqua, o foco do usuário sai do dispositivo computacional que
ele manipula e passa para a tarefa ou para a ação a ser realizada.

É de suma importância que um ambiente ubíquo ofereça suporte à mobilidade,
isto é, manter disponíveis os recursos computacionais do usuário enquanto este se move
de um lugar para outro [69]. Contudo, essa mobilidade requer uma infraestrutura de rede
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bem definida e uma série de outros recursos, tais como meios de obter a localização exata
do usuário e também de possibilitar a descoberta e o uso dos serviços disponíveis.

Pesquisadores por todo o globo têm se sentido atraídos pela computação ubíqua.
O Comitê de Pesquisa em Computação do Reino Unido (UK Computing Research

Committee - UKCRC), por exemplo, identificou na área alguns dos grandes desafios da
computação para as próximas décadas [58].

Sistemas de computação ubíqua são encontrados em diversos domínios. Um
sistema ubíquo para assistência domiciliar à saúde (também conhecida como homecare),
por exemplo, pode ser utilizado para identificar as atividades físicas cotidianas de um
indivíduo ou auxiliar no tratamento de pessoas, indicando os horários para se tomar
as medicações (e.g., [13, 101]), entre outras funções relacionadas ao cuidado com a
saúde. Sistemas ubíquos para aprendizagem podem possibilitar a formação de grupos
de alunos para trabalhar em conjunto na solução de um determinado problema proposto
pelo professor, cada um utilizando seu próprio dispositivo móvel pessoal (e.g., [116]), ou
facilitar a participação em salas de aula virtuais por meio de reconhecimento de voz e
gestos (e.g., [94]).

A computação ubíqua necessita se apoiar em outros conceitos para que possa
ser implementada em sua plenitude, como a computação sensível ao contexto, espaços
inteligentes e objetos inteligentes. Estes conceitos são apresentados nas seções seguintes.

2.2 Computação Sensível ao Contexto

Uma aplicação ubíqua deve ser minimamente intrusiva, o que exige um certo
conhecimento de seu contexto de execução, isto é, deve ser possível para a aplicação
obter informações sobre o estado dos usuários e do ambiente de execução, possibilitando
que ela modifique seu comportamento com base nessas informações [40].

Neste trabalho o conceito de aplicação ubíqua utiliza uma adaptação daquele
utilizado por [83].

Aplicação ubíqua. Uma aplicação ubíqua é um conjunto de instâncias de uma mesma

aplicação em um cenário de computação ubíqua.

O termo “sensibilidade ao contexto” foi mencionado pela primeira vez por Schilit
e Theimer [91], como um software que “se adapta de acordo com a sua localização de
uso, o conjunto de pessoas e os objetos próximos, assim como as mudanças que esses
objetos sofrem no decorrer do tempo”. Chagas et al. [15] afirmam que a sensibilidade
ao contexto permite “utilizar informações relevantes sobre entidades do ambiente para
facilitar a interação entre usuários e aplicações”.
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As mudanças ocorridas no modelo de um software em execução podem ser de-
sencadeadas por modificações no ambiente físico onde este software está em execução.
Como exemplo, pode-se citar a elevação da temperatura de uma sala, que faz com que o
software responsável por monitorar aquele ambiente ative o aparelho de ar-condicionado.
O sistema em execução, nesse caso, reage a um contexto capturado (aumento de tempe-
ratura) e modifica seu comportamento (ativação do ar-condicionado).

A definição de contexto, no escopo deste trabalho, está relacionada àquela
proposta por Abowd et al. [1] e Dey [31]:

Contexto. Qualquer informação que possa ser usada para caracterizar a situação de

uma pessoa, lugar ou objeto relevante para a interação entre um usuário e uma aplicação,

incluindo estes dois últimos.

Nesse sentido, um sistema sensível ao contexto é capaz de obter informações do
seu ambiente de execução, avaliar esta informação e mudar seu comportamento de acordo
com a situação [14].

2.3 Espaços Inteligentes

A convergência de tecnologias móveis e da Internet, propiciada principalmente
pela popularização dos dispositivos e pela facilidade de acesso por meio de conexões mó-
veis de terceira e quarta gerações (3G e 4G), está tornando o mundo mais conectado e com
acesso à Internet mais disponível. Isso, combinado com Web das Coisas (Web of Things

- WoT) [48] e Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) [3], traz como potencial a
capacidade de interligar, monitorar e controlar remotamente diversos dispositivos cotidia-
nos (TVs, fechaduras, interruptores de lâmpadas, alarmes residenciais, etc.), fortalecendo
o conceito de computação ubíqua.

A diminuição do escopo do ambiente de computação ubíqua mitiga os problemas
de integração, em particular, devido à possibilidade de prever alguns comportamentos do
usuário no local. Os espaços inteligentes (do inglês, smart spaces) utilizam essa premissa
para instrumentar e projetar a infraestrutura do ambiente como meio de estabelecer
serviços para habilitar a computação ubíqua em um determinado ambiente.

A computação sensível ao contexto é propiciada pelos espaços inteligentes, pois
estes permitem a aquisição de conhecimento a respeito do ambiente e a adaptação dos
seus participantes no sentido de se tirar melhor proveito deste ambiente [22]. Para tal, os
sensores monitoram e coletam informações do ambiente físico e determinadas ações são
realizadas baseadas em decisões tomadas por um mecanismo de raciocínio.

Os mecanismos de raciocínio filtram e gerenciam as grandes quantidades de in-
formações que trafegam nos espaços inteligentes diariamente. O papel de um mecanismo
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de raciocínio se divide em duas frentes: (i) modelar as informações coletadas em conhe-
cimento abstrato útil; e (ii) raciocinar sobre esse conhecimento para apoiar de maneira
eficaz as atividades diárias dos usuários [22].

Os espaços inteligentes estendem a computação para os ambientes físicos e
permitem que diferentes dispositivos forneçam suporte coordenado aos usuários baseado
em suas preferências e na atual situação do ambiente físico (contexto) [96]. Em outras
palavras, em um nível de abstração bastante elevado, os espaços inteligentes podem ser
tidos como ambientes de computação ubíqua que entendem e reagem às necessidades
humanas [69].

Lupiana et al. [69] analisaram as diversas definições de espaços inteligentes,
dadas por diferentes autores, para propor uma definição mais abrangente:

Espaço inteligente. Um ambiente computacional e sensorial altamente integrado que

efetivamente raciocine sobre os contextos físico e de usuário do espaço para agir

transparentemente com base em desejos humanos.

Os autores, em seguida, fornecem mais detalhes sobre esta definição, argumen-
tando que um ambiente é altamente integrado quando este é saturado com dispositivos de
computação ubíqua e sensores completamente integrados com redes sem fio; o raciocínio

efetivo pode ser atingido por um mecanismo pseudo-inteligente para o ambiente como um
todo, e não somente para dispositivos ou componentes individuais; contexto de usuário

refere-se a perfis individuais, políticas, localização atual e status de mobilidade; e trans-

parência está relacionada com as ações humanas e com o suporte à mobilidade sem que,
para isso, seja necessária a interação direta do usuário.

Dada a vasta quantidade de informação que pode trafegar em um espaço inteli-
gente, os numerosos objetos inteligentes que o compõem, e a possibilidade da entrada e
saída de usuários, que carregam consigo seus dispositivos móveis, a segurança é um dos
aspectos críticos desses ambientes. Em [2], os autores elencam uma série de requisitos de
segurança com os quais os espaços inteligentes devem se preocupar, incluindo:

• Acesso multinível, ou seja, disponibilizar diferentes níveis de acesso de acordo com
políticas pré-definidas, com a situação atual do espaço inteligente e com os recursos
disponíveis.

• Uma política de acesso descritiva, bem definida, flexível e de fácil configuração.
• A autenticação dos usuários humanos, bem como das aplicações e dos dispositivos

móveis que entram e saem do espaço inteligente.

Outro aspecto importante a ser considerado em um espaço inteligente é a
mobilidade do usuário. Os espaços inteligentes devem oferecer suporte à mobilidade e
integrar técnicas e dispositivos computacionais para possibilitar a interação do usuário
com o ambiente de maneira transparente e intuitiva [69].



2.4 Espaços Inteligentes Pessoais 30

A pesquisa na área de espaços inteligentes é bastante pujante. Há mais de uma
década os pesquisadores vêm propondo soluções para a área, como é o caso do trabalho
de Johanson e Fox [55], que propõem o Event Heap, um espaço de trabalho colaborativo
que estende o TSpaces, espaço de tuplas apresentado pela IBM Research [115], no qual
diferentes aplicações podem publicar e receber eventos de seu interesse.

O trabalho de Coen et al. [20] apresenta a Metaglue, uma linguagem de progra-
mação baseada em Java, desenvolvida nos laboratórios de inteligência artificial do Insti-
tuto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O objetivo da Metaglue é permitir a cons-
trução de aplicações para espaços inteligentes, oferecendo suporte a uma série de neces-
sidades específicas deste tipo de aplicação, como, por exemplo, interconectar e gerenciar
hardware e software heterogêneos, adicionar, remover, modificar e atualizar componentes
em um sistema em tempo de execução, bem como controlar a alocação de recursos.

Mais recentemente, os trabalhos na área de espaços inteligentes que têm cha-
mado atenção são as iniciativas de código-fonte aberto: openHAB1 e Smart-M32.

O projeto openHAB (do inglês, open Home Automation Bus) visa fornecer
uma plataforma de integração universal para automação residencial. O openHAB é uma
solução Java, completamente baseada em OSGi3, o que facilita seu objetivo de possibilitar
a interconexão de hardware de diversos fornecedores, mesmo que estes utilizem diferentes
protocolos de comunicação. Smart-M3 é uma plataforma que oferece às aplicações
distribuídas uma visão compartilhada das informações e serviços presentes em ambientes
ubíquos, baseada no modelo arquitetural de quadro-negro (do inglês, blackboard). Os
espaços inteligentes são tidos como provedores de informações e as aplicações que
compõem os espaços inteligentes, por sua vez, produzem e consomem informações.
O openHAB, Smart-M3 e demais trabalhos relacionados são tratados com detalhes no
Capítulo 5.

Os espaços inteligentes tradicionais discutidos nesta seção são referenciados
neste trabalho como espaços inteligentes fixos. Em distinção a eles, é apresentado a seguir
o conceito de espaços inteligentes pessoais.

2.4 Espaços Inteligentes Pessoais

Existem diversas iniciativas com objetivo de projetar os tradicionais espaços
inteligentes, ou espaços inteligentes fixos, como os pioneiros Gaia [82], Aura [97],
Olympus [81] e a casa inteligente Gator Tech [49]. Além desses, existe também uma
série de outros trabalhos mais recentes (e.g., [23, 43, 51]). Entretanto, essas propostas

1http://www.openhab.org
2http://sourceforge.net/projects/smart-m3/
3http://www.osgi.org/Main/HomePage

http://www.openhab.org
http://sourceforge.net/projects/smart-m3/
http://www.osgi.org/Main/HomePage
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focam em fornecer serviços em espaços confinados e geograficamente limitados, e têm
uma perspectiva centrada no sistema, na qual os usuários são atores externos que não
estão contidos no espaço inteligente, ou seja, os usuários estão meramente localizados nos
espaços inteligentes, não fazendo parte deles [103]. Esta visão contrasta com o conceito
original de computação calma introduzido por Mark Weiser [111], que tem o usuário
como o núcleo da computação.

Além disso, programar apenas espaços inteligentes fixos pode levar a ilhas de
ubiquidade separadas por espaços vazios, onde o suporte à computação ubíqua é limitado,
pois estes não possibilitam o compartilhamento de dispositivos e serviços com outros
espaços inteligentes [24].

Em contraste com os espaços inteligentes tradicionais, que são fixos e limitados a
uma determinada área lógica ou física, um espaço inteligente pessoal (do inglês, Personal

Smart Space - PSS) é formado com base nos conceitos de computação ubíqua aliados a
uma rede corporal. Os diversos sensores, atuadores e dispositivos que um usuário carrega
formam uma rede corporal [16, 66] e esta, por sua vez, apoiada em uma infraestrutura de
software projetada para esta finalidade, compõe o seu espaço inteligente pessoal [33].

Em seu trabalho, Korbinian et al. [87] listam as principais características de um
PSS:

1. O PSS é móvel: ao contrário das abordagens de espaços inteligentes tradicionais, os
limites físicos de um PSS se movem com o usuário. Essa funcionalidade possibilita
a sua sobreposição com outros espaços inteligentes (fixos ou pessoais).

2. O PSS tem um “dono”: o dono de um PSS é a pessoa sobre a qual o PSS opera.
Isso possibilita que o PSS seja personalizável. As preferências de um PSS podem
ser levadas em consideração na resolução de conflitos, por exemplo, para definir
a melhor temperatura do ar-condicionado de uma sala com base na média das
preferências dos usuários presentes.

3. O PSS deve oferecer suporte a um ambiente ad-hoc: um PSS deve ser capaz de
operar em ambientes de redes estruturadas e também ad-hoc, promovendo o uso do
PSS como integrador de dispositivos.

4. O PSS deve ser capaz de se adaptar: as aplicações dentro um PSS devem ser
capazes de se adaptar à situação corrente. Além disso, o PSS deve facilitar a
interação de suas aplicações com o ambiente.

5. O PSS pode aprender a partir de interações anteriores: ao minerar as informa-
ções armazenadas, o PSS pode detectar tendências e inferir as condições em que
as mudanças de comportamento ou preferências do usuário são manifestadas. Isso
permite que recomendações sejam feitas quando o PSS interage com outros PSS ou
até mesmo para agir proativamente com base nas intenções do usuário.
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As duas primeiras características possibilitam que o PSS acompanhe seu dono,
estando sempre disponível e permitindo a interação com outros espaços inteligentes,
sejam fixos ou mesmo pessoais [102].

As características quatro e cinco habilitam o autoaperfeiçoamento, um dos prin-
cipais objetivos de um PSS. O autoaperfeiçoamento é o aprendizado de tendências no
comportamento do usuário, possibilitando recomendações e previsões para que adapta-
ções ao ambiente sejam realizadas automaticamente para o usuário [44]. Dessa forma, a
sensibilidade ao contexto é um aspecto crucial para a funcionalidade de um PSS.

Uma infinidade de fontes de contexto fornece dados que precisam ser coletados,
disseminados e gerenciados de maneira eficiente, como, por exemplo, informações rela-
cionadas à localização e atividades do usuário, padrões de movimento, temperatura, nível
de ruído do ambiente, dentre outros [85]. Em [84], os autores apresentam as característi-
cas de um componente de gerenciamento de contexto para espaços inteligentes pessoais,
construído com base em um conjunto de requisitos específicos para PSS, tais como: (i)

gerenciamento das fontes de contexto; (ii) modelagem, gerenciamento, armazenamento
e processamento de informações de contexto histórico; e (iii) mecanismos de gerencia-
mento de eventos.

A proposta de modelagem de espaços inteligentes desta dissertação considera o
conceito de espaços inteligentes pessoais explorado pelo projeto PERSIST (Personal Self-

Improving Smart Spaces) [33], o qual apresenta a visão de que os espaços inteligentes
pessoais fornecem uma interface entre o usuário e os vários serviços e dispositivos
disponíveis. Dessa forma, o espaço inteligente pessoal de um usuário, formado pelos
objetos inteligentes (sensores, atuadores e demais dispositivos) que ele carrega consigo,
pode interagir com outros espaços inteligentes, sejam estes pessoais ou fixos.

O conceito de espaços inteligentes pessoais é considerado como uma alternativa
para que os serviços computacionais estejam sempre disponíveis ao usuário, independen-
temente de sua movimentação pelos ambientes, minimizando o problema das ilhas de
ubiquidade.

2.5 Objetos Inteligentes

A constante miniaturização dos dispositivos computacionais e o surgimento de
tecnologias como o RFID (do inglês, Radio-Frequency IDentification) possibilitaram o
rastreamento de objetos do dia-a-dia em ambientes confinados, como lojas ou depósitos.

Os objetos inteligentes (do inglês, smart objects), são uma evolução desses “ob-
jetos rastreáveis”. Nesse conceito, os objetos inteligentes são entidades físico/digitais,
aumentados com capacidades de sensoriamento, processamento e possibilidade de cone-
xão em rede [64]. Um objeto inteligente pode perceber seu ambiente por meio de sensores
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e se comunicar com outros objetos próximos. Essas capacidades permitem que os obje-
tos inteligentes trabalhem colaborativamente para determinar o contexto e adaptar seu
comportamento [95].

Em contraste com as tags RFID, os objetos inteligentes podem “sentir”, registrar
e interpretar o que está acontecendo com eles mesmos e com o ambiente físico, agir por
conta própria, comunicar-se com outros objetos inteligentes e trocar informações com as
pessoas [64].

Entretanto, os objetos inteligentes não se referem apenas aos objetos do dia-
a-dia não digitais. Dispositivos computacionais tradicionais, como smartphones, PDAs,
players de música, etc. podem ter ou ser aumentados com tecnologias sensitivas, tais
como sensores, atuadores e algoritmos de percepção [59].

Kawsar [59] argumenta que um objeto inteligente deve possuir certas proprieda-
des para garantir seu pleno funcionamento e interação com demais objetos inteligentes,
tais como:

• ID única: é essencial poder identificar unicamente os objetos inteligentes no mundo
digital. A identificação pode ser o endereço da interface de rede ou o endereço no
nível de aplicação, considerando o serviço de resolução de nomes apropriado.

• Autoconsciência: espera-se que um objeto inteligente seja capaz de saber seu
estado operacional e situacional, além de ser capaz de se descrever.

• Sociabilidade: um objeto inteligente deve ser capaz de se comunicar com outros
objetos inteligentes e entidades computacionais (e.g., uma aplicação sensível ao
contexto) para compartilhar sua autoconsciência.

• Autonomia: um objeto inteligente deve ser capaz de tomar certas ações. Essas ações
podem ser tão simples como mudar seu estado operacional (e.g., mudar-se do estado
desligado para ligado) ou tão complexas como adaptar seu comportamento por meio
de tomadas de decisão autônomas.

2.6 Engenharia Dirigida por Modelos

O conceito de Engenharia Dirigida por Modelos (do inglês, Model-Driven Engi-

neering - MDE) considera que os modelos são os principais artefatos no desenvolvimento
de um sistema. Segundo esta abordagem, os modelos não servem apenas para descrever
ou documentar um software, mas também para atuar no seu desenvolvimento, manuten-
ção e operação [92, 93]. Um modelo é uma representação gráfica ou textual de alto nível
de um sistema, onde cada um de seus elementos é uma representação virtual de um com-
ponente presente no sistema real. Os relacionamentos e as abstrações utilizadas em um
modelo são descritos por um metamodelo [109].
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As técnicas de MDE, tais como Desenvolvimento Dirigido por Modelos (do
inglês, Model-Driven Development - MDD) e Arquitetura Dirigida por Modelos (do
inglês, Model-Driven Architecture - MDA) propõem o uso de abstrações mais próximas
do domínio do problema como uma forma de mitigar a distância semântica existente entre
o problema a ser solucionado e o ferramental (software) utilizado para tal.

A ênfase na integração entre a parte tecnológica e o conhecimento específico
de um determinado domínio é um importante aspecto da MDE [41], e a utilização de
seus princípios aumenta a qualidade dos sistemas de software, o grau de reuso e, como
resultado implícito, a eficiência em seu desenvolvimento [9].

Dada a popularidade do uso de modelos, surgiu a necessidade de uma padroni-
zação para a construção de metamodelos e modelos. Dessa forma, o Object Management

Group (OMG)4 apresentou uma arquitetura de metamodelagem de quatro camadas, de-
nominada Meta-Object Facility (MOF). Na MOF, cada elemento de uma camada inferior
é uma instância de um elemento de uma camada superior, conforme ilustrado na Figura
2.1.

Figura 2.1: Camadas da arquitetura de metamodelagem MOF.
Adaptado de [109].

As camadas MOF podem ser descritas da seguinte forma [93]:

• Camada M3: representa o meta-metamodelo da MOF, também chamado de Mo-
delo MOF, utilizado para construção dos metamodelos. O modelo MOF formaliza
suas próprias abstrações, eliminando a necessidade de um nível superior. Outro
exemplo de membro desta camada é o Ecore, que é baseado no MOF. Os meta-
modelos propostos neste trabalho (descritos no Capítulo 3) são instâncias do meta-
metamodelo Ecore.

4http://www.omg.org

http://www.omg.org
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• Camada M2: contém os metamodelos que podem ser utilizados para modelar
sistemas de domínio específico. A Unified Modeling Language (UML) e os próprios
metamodelos propostos neste trabalho são exemplos de membros desta camada.

• Camada M1: composta por modelos que descrevem sistemas utilizando as defini-
ções constantes em seus respectivos metamodelos presentes em M2.

• Camada M0: contém as entidades ou objetos que formam o sistema em execução,
que são criadas a partir das definições presentes em M1.

Os metamodelos geralmente são construídos para permitir a criação de modelos
que expressem conceitos específicos de um domínio [67], como por exemplo, sistemas
de distribuição de energia elétrica (microgrids) [89], CrowdSensing [70], ou Linhas de
Produto de Software [12, 42]. Sendo assim, um metamodelo pode ser considerado uma
Linguagem de Modelagem Específica de Domínio (do inglês, Domain-Specific Modeling

Language - DSML). Uma DSML é “uma linguagem textual ou gráfica que oferece,
por meio das notações e abstrações apropriadas, poder de expressividade com foco em
um domínio de problema particular, para visualizar, especificar, construir e documentar
artefatos de um sistema software” [17, 105].

Como qualquer linguagem, as DSMLs possuem dois componentes princi-
pais [42]: sintaxe e semântica. A sintaxe de uma DSML pode ser dividida em sintaxe
abstrata e sintaxe concreta. A sintaxe abstrata define seus conceitos e relacionamentos
entre eles, enquanto a sintaxe concreta mapeia esses conceitos em elementos visuais que
são usados nos modelos. A semântica de uma DSML é o significado das representações
da sintaxe. A sintaxe abstrata é o componente mais importante de uma DSML. “É comum
encontrar DSMLs sem definições formais de sua semântica ou sem uma representação
concreta, mas sua sintaxe abstrata é imperativa” [42].

Em [62], os autores especificam uma série de requisitos gerais (de 1 a 7) e
requisitos adicionais (8 e 9) para construção de linguagens específicas de domínio, a saber:

1. Conformidade: as construções devem corresponder a importantes conceitos do
domínio.

2. Ortogonalidade: cada construção da linguagem deve ser usada para representar
exatamente um conceito distinto do domínio.

3. Suporte: é interessante oferecer suporte à linguagem por meio de ferramentas para
modelagem e gerenciamento de programação, e.g., criação de código, edição e
transformação de modelos.

4. Integração: a linguagem, e suas ferramentas podem ser utilizadas em conjunto com
outras linguagens e ferramentas com o mínimo de esforço.

5. Longevidade: assume-se com esse requisito que o domínio em consideração per-
sista por um período de tempo suficiente para justificar a construção da linguagem
e suas ferramentas.
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6. Simplicidade: uma linguagem deve ser o mais simples possível.
7. Qualidade: a linguagem deve fornecer mecanismos para construção de sistemas de

qualidade.
8. Escalabilidade: a linguagem deve fornecer construções para ajudar a gerenciar

descrições de larga escala, além de permitir a construção de sistemas menores.
9. Usabilidade: esse requisito diz respeito a conceitos como economia, acessibilidade

e facilidade de compreensão. Essas características podem ser parcialmente cobertas
pelos requisitos gerais, e.g., simplicidade pode ajudar a promover a facilidade de
compreensão.

As Seções seguintes descrevem os conceitos tecnológicos envolvidos na constru-
ção dos metamodelos propostos e na implementação da ferramenta de modelagem gráfica.

2.7 Eclipse Modeling Framework (EMF)

O Eclipse Modeling Framework (EMF) [98] é um framework de modelagem
construído sobre o ambiente de desenvolvimento integrado (do inglês, Integrated Deve-

lopment Environment - IDE) Eclipse. O EMF fornece mecanismos para a criação, edição
e validação de modelos e metamodelos, além de permitir a geração de código a partir dos
modelos. Para tal, o EMF possibilita a geração de uma implementação em linguagem Java,
de maneira que cada uma das classes do metamodelo (chamadas de metaclasses) corres-
ponde a uma classe em Java. Dessa forma, estas classes podem ser instanciadas para criar
modelos em conformidade com o metamodelo. O EMF também possibilita criar editores
para modelos em conformidade com os seus metamodelos.

Os metamodelos construídos no EMF são instâncias do meta-metamodelo Ecore
que, por sua vez, é baseado no meta-metamodelo MOF. Sendo assim, o Ecore é a
linguagem central do EMF [98]. Um metamodelo com base no Ecore é definido por
meio de instâncias de classes do tipo: EClass, EAttribute, EReference, ESuperType
e EDataType. Uma EClass representa uma classe composta por atributos e referências.
Um EAttribute é um atributo que possui um nome e um tipo. Uma EReference define
uma associação entre classes e, no caso da definição de uma superclasse, para se valer dos
conceitos de herança, essa associação é do tipo ESuperType. Por fim, um EDataType é o
tipo de um atributo, cujo valor pode ser um tipo primitivo (número inteiro ou real, string,
booleano, etc...), uma enumeração EEnum ou uma referência a uma EClass.

Uma visão geral dos componentes do meta-metamodelo Ecore [71], com seus
atributos, operações e relacionamentos, pode ser vista na Figura 2.2. A seguir é apresen-
tado um breve detalhamento dos elementos que o compõem.
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Figura 2.2: Meta-metamodelo Ecore [71].

• EClass: modela classes. Classes são identificadas por um nome e podem conter
um número de características, i.e., atributos e referências. Para permitir o suporte
a herança, uma classe pode referenciar outra classe como seu supertipo. A herança
múltipla também é permitida e, nesse caso, diferentes classes são referenciadas
como supertipos. Uma classe pode ser abstrata e, dessa forma, uma instância
sua não pode ser criada. Caso uma classe seja definida como uma interface, sua
implementação não é criada durante a geração de código.

• EAttribute: modela atributos e são identificados por um nome e possuem um tipo.
Limites inferiores e superiores são especificadas para a multiplicidade do atributo.

• EDataType: modela tipos simples cuja estrutura não é modelada. Eles agem como
empacotadores que denotam um tipo primitivo ou um tipo de objeto definido em
Java. São identificados por um nome e são mais frequentemente utilizados como
tipos de atributos.

• EReference: modela uma extremidade de uma associação entre duas classes. Elas
são identificadas por um nome e um tipo, onde o tipo representa a classe na
outra extremidade da associação. A bidirecionalidade é suportada ao parear uma
referência com seu oposto, i.e., uma referência na classe representando a outra
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extremidade da associação. Limites inferiores e superiores são especificados na
referência para denotar sua multiplicidade. Uma referência pode oferecer suporte
a um tipo forte de associação, chamado containment, semelhante à associação do
tipo “composição”, da UML.

• EModelElement: modela os elementos de um modelo Ecore. É a raiz abstrata de
uma hierarquia de classes Ecore.

• EPackage: modela pacotes, contêineres para classificadores, i.e., classes e tipos de
dados.

• EFactory: modela fábricas para criação de instâncias de objetos. As fábricas
permitem a criação de operações para instanciar classes e para converter valores
de dados para strings e vice-versa.

• EAnnotation: modela anotações para associar informações adicionais a um ele-
mento do modelo.

• EClassifier: modela os tipos dos valores. É a classe-base comum dos tipos de
dados e para classes que servem como tipos de um elemento tipado, sendo portanto
a base comum para os atributos, referências, operações e parâmetros.

• ENamedElement: modela elementos que são nomeados. A maior parte dos elemen-
tos no Ecore são modelos que são identificados por um nome e, portanto, estendem
essa classe.

• ETypedElement: modela elementos que são tipados, e.g., atributos, referências,
parâmetros e operações. Todos os elementos tipados possuem uma multiplicidade
associada especificada por seus limites inferiores (lowerBound) e limites superiores
(upperBound). Um limite inferior indefinido é especificado pelo valor -1 ou pela
constante ETypedElement.UNBOUNDED_MULTIPLICITY.

• EStructuralFeature: modela as características que possuem valores em uma
classe. É a classe-base comum para atributos e referências. Os seguintes atributos
booleanos são usados para caracterizar atributos e referências.

– Changed: indica se o valor da característica pode ser modificado.
– Derived: indica se o valor da característica deve ser computado por meio de

outras características relacionadas.
– Transient: indica se o valor da característica é omitido da serialização

persistente do objeto.
– Unsettable: indica se o valor da característica tem um estado não definido,

em distinção do estado poder ser definido por qualquer valor específico.
– Volatile: indica se a característica não possui campo de armazenamento

gerado em sua classe de implementação.

• EOperation: modela operações que podem ser invocadas em uma classe específica.
Uma operação é definida por um nome e uma lista de zero ou mais parâmetros
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tipados, representando sua assinatura. Assim como todos os elementos tipados, uma
operação especifica um tipo, que representa o seu tipo de retorno, que pode ser null
para representar nenhum valor de retorno. Uma operação também pode especificar
zero ou mais exceções especificadas como classificadores que podem representar
os tipos de exceções que podem ser lançadas.

• EParameter: modela um parâmetro de entrada de uma operação. Um parâmetro é
identificado por um nome e, assim como todos os elementos tipados, especifica
um tipo, que representa o tipo de valor que pode ser passado como argumento
correspondendo àquele parâmetro.

• EEnumLiteral: modela os membros do conjunto de enumeração de valores literais.
Uma enumeração literal é identificada por um nome e possui um valor inteiro
associado, assim como um valor literal usado durante a serialização, que é o seu
próprio nome caso este valor seja null.

• EEnum: modela tipos de enumeração, os quais especificam conjuntos de enumeração
de valores literais.

2.8 Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF)

O Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF)5 é um framework com base
no IDE Eclipse, que permite a construção de editores gráficos para criação de modelos
que estejam em conformidade com um metamodelo específico.

O GMF requer que alguns modelos específicos sejam criados para possibilitar a
geração de um editor gráfico: GMFGraph, GMFTool e GMFMap.

• O modelo gráfico (GMFGraph) especifica os elementos gráficos (formas, conexões,
rótulos, decorações, etc.) usados no editor.

• O modelo da ferramenta (GMFTool) especifica as ferramentas para criação de
elementos que estarão disponíveis na paleta do editor.

• O modelo de mapeamento (GMFMap) mapeia os elementos gráficos no modelo
gráfico e as ferramentas de criação no modelo da ferramenta com a sintaxe abstrata
dos elementos do metamodelo Ecore (classes, atributos, referências, etc.).

Assim que os três modelos referidos anteriormente estão criados, o GMF oferece
funcionalidades para transformações M2M (modelo-para-modelo ou model-to-model)
para criação do modelo gerador (GMFGen), que oferece customizações adicionais para
o editor. Então, por último, transformações M2T (modelo-para-texto ou model-to-text)
produzem um novo projeto (.diagram), que contém código em linguagem Java para

5https://www.eclipse.org/gmf-tooling/

https://www.eclipse.org/gmf-tooling/
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instanciação do editor. O GMF oferece um assistente, chamado GMF dashboard e
apresentado na Figura 2.3, para geração semi-automática das versões iniciais dos modelos
necessários. A Figura 2.4 oferece uma visão geral do processo de criação destes modelos,
na forma de um Diagrama de Atividades da UML.

Figura 2.3: GMF dashboard: assistente para criação dos modelos
GMF.

Figura 2.4: Processo de criação dos modelos GMF. Adaptado
de [39].

Os modelos gerados podem requerer pequenos ajustes. Tais customizações são
feitas editando manualmente os modelos com auxílio de um editor de textos ou do editor
em árvore, ambos nativos do EMF. A Figura 2.5 apresenta a edição do modelo GMFMap

utilizando o (a) editor em árvore e o (b) editor de texto. Além disso, a cada alteração no
metamodelo Ecore, todos os modelos GMF devem ser gerados novamente, pois o GMF
não oferece mecanismos para atualizar seus modelos automaticamente, diferentemente do
EMF [61].
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(a) Edição do GMFMap usando editor em árvore. (b) Edição do GMFMap usando editor de texto.

Figura 2.5: Edição do modelo GMFMap utilizando o (a) editor em
árvore e o (b) editor de texto.

2.9 Epsilon

Epsilon6 é o acrônimo para Plataforma Extensível de Linguagens Integradas para
Gerenciamento de Modelos (em inglês, Extensible Platform of Integrated Languages for

mOdel maNagement) [63]. Trata-se de uma família de linguagens e ferramentas de suporte
para atividades de manipulação de modelos, tais como, geração de código, transformação,
comparação, união, refatoramento e validação de modelos.

Atualmente, as seguintes linguagens compõem a Epsilon:

• Epsilon Object Language (EOL)
• Epsilon Validation Language (EVL)
• Epsilon Transformation Language (ETL)
• Epsilon Comparison Language (ECL)
• Epsilon Merging Language (EML)
• Epsilon Wizard Language (EWL)
• Epsilon Generation Language (EGL)

Para cada uma de suas linguagens, existem ferramentas de desenvolvimento com
base no IDE Eclipse, que oferecem funcionalidades como destaque de sintaxe e manipula-
ção de erros, além de um interpretador para a linguagem. Os interpretadores de linguagens
Epsilon podem inclusive ser executados de maneira independente em aplicações Java ou
Android [63], por meio de suas Interfaces de Programação de Aplicações (do inglês, Ap-

plication Programming Interface - API)7, possibilitando seu uso em aplicações que não
foram construídas com uso do ambiente de desenvolvimento Epsilon.

6https://www.eclipse.org/epsilon/
7https://www.eclipse.org/epsilon/download/

https://www.eclipse.org/epsilon/
https://www.eclipse.org/epsilon/download/
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Nas subseções seguintes, encontra-se uma breve descrição das duas primeiras
linguagens (EOL e EVL), além da ferramenta Eugenia, que também compõe a família
Epsilon. Essas tecnologias foram utilizadas na construção da ferramenta de modelagem
gráfica descrita na Seção 4.1.

2.9.1 Epsilon Object Language - EOL

A linguagem EOL8 é o núcleo das linguagens da família Epsilon. Todas as
demais linguagens da família estendem a EOL, tanto em sintaxe quanto em semântica.
Sendo assim, a EOL oferece um conjunto de funcionalidades sobre as quais as demais
linguagens são implementadas. Além disso, a EOL pode ser usada independentemente,
como uma linguagem de propósito geral para gerenciamento de modelos, automatizando
tarefas que não são específicas das demais linguagens da família, tais como criar, consultar
e modificar modelos EMF [63].

Dentre as principais características da EOL, destacam-se [36]:

• Todas as construções usuais em programação, como laços while e for, variáveis,
etc.

• Possibilidade de criar e realizar chamadas a métodos de objetos Java.
• Suporte para a adição dinâmica de operações em metaclasses em tempo de execu-

ção.
• Suporte a interação com o usuário.
• Possibilidade de criação de bibliotecas de operações para serem importadas e

utilizadas em outras linguagens Epsilon.

Programas escritos em EOL são organizados em módulos (modules), conforme
ilustrado pela Figura 2.6. Cada módulo define um corpo (body) e um número de operações
(operations). O corpo é um bloco de declarações que são avaliadas quando o módulo é
executado. Cada operação define o tipo de objeto sobre o qual ela é aplicável (contexto),
um nome (name), um conjunto de parâmetros (parameters) e um tipo de retorno (return

type), que é opcional. Módulos também podem importar (import) outros módulos.
Além de possibilitar a construção de operações, a linguagem EOL também

oferece uma série de operações previamente definidas para cada um de seus tipos de
dados, apresentados na Figura 2.7, além de permitir a utilização de tipos nativos (native),
definidos pelo usuário em sua linguagem-base, por exemplo, uma classe Java. O Código
2.1 apresenta um exemplo de utilização da linguagem EOL.

8https://www.eclipse.org/epsilon/doc/eol/

https://www.eclipse.org/epsilon/doc/eol/
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Figura 2.6: Estrutura de módulos da linguagem EOL [63].

Figura 2.7: Visão geral do sistema de tipos de dados da linguagem
EOL [63].

Código 2.1: Exemplo de código em linguagem EOL para cal-

cular e imprimir a profundidade de cada árvore

(Tree) [63].� �
1 var depths = new Map;
2
3 for (n in Tree.allInstances.select(t|not t.parent.isDefined())) {
4 n.setDepth(0);
5 }
6
7 for (n in Tree.allInstances) {
8 (n.name + " " + depths.get(n)).println();
9 }

10
11 operation Tree setDepth(depth : Integer) {
12 depths.put(self,depth);
13 for (c in self.children) {
14 c.setDepth(depth + 1);
15 }
16 } � �



2.9 Epsilon 44

2.9.2 Epsilon Validation Language - EVL

O objetivo da linguagem EVL9 é oferecer funcionalidades de validação à família
Epsilon. Dessa forma, a linguagem EVL pode ser utilizada para especificar e avaliar res-
trições – também chamadas de invariantes – em modelos de um metamodelo específico.
As restrições escritas em EVL são similares às restrições OCL (Object Constraint Lan-

guage) [75], contudo, a linguagem EVL também oferece suporte a dependências entre as
restrições (e.g., se a restrição A falhar, então não avalie a restrição B), mensagens de erro
customizáveis e a especificação de consertos (quick fixes) que podem ser acionados para
reparar inconsistências [37].

As principais características da linguagem EVL são, dentre outras [37]:

• Distinção entre erros (error) e avisos (warning) durante a validação.
• Especificação de consertos (quick fix) para erros encontrados pelas restrições.
• Todas as funcionalidades oferecidas pela linguagem EOL.
• Suporte a operações lógicas de primeira ordem oriundas da OCL (select, reject,
collect, etc.).

• Suporte a interação com usuário.

Em EVL, as especificações das validações são organizadas em módulos
(EvlModule). Além de operações, um módulo EVL também pode conter um conjunto
de invariantes agrupadas pelo contexto no qual serão aplicadas, juntamente com um nú-
mero de blocos anteriores (pre) e posteriores (post). A Figura 2.8 ilustra os elementos
da sintaxe abstrata da linguagem EVL, descritos a seguir.

Figura 2.8: Sintaxe abstrata da linguagem EVL [63].

9https://www.eclipse.org/epsilon/doc/evl/

https://www.eclipse.org/epsilon/doc/evl/
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• Context: um contexto especifica o tipo de instâncias sobre as quais as invarian-
tes (invariant) serão avaliadas. Cada contexto pode opcionalmente definir uma
guarda (guard) que limita sua aplicabilidade para um subconjunto menor de instân-
cias de um tipo especificado. Dessa forma, se uma guarda falha para uma instância
de um tipo específico, nenhuma de suas invariantes é avaliada.

• Invariant: como ocorre em OCL, cada invariante EVL define um nome (name) e
um corpo (check). Entretando, ela pode opcionalmente definir uma guarda (guard).
Como forma de oferecer feedback para o usuário, cada invariante pode definir uma
mensagem (message) que contém uma descrição da razão pela qual cada restrição
falhou em um elemento em particular. Para permitir conserto semi-automático de
erros, uma invariante pode opcionalmente definir um ou mais consertos (fixes),
tratados no Eclipse como “quick fix”. Cada invariante pode ser uma restrição
(constraint) ou crítica (critique), permitindo lançar mensagens de erro (error)
ou aviso (warning), respectivamente.

• Guard: guardas são usadas para limitar a aplicabilidade das invariantes.
• Fix: permite a correção semi-automática de erros encontrados durante a validação.

É possível definir um título (title) e um bloco do, onde a funcionalidade de
conserto será definida usando a linguagem EOL.

• Constraint: restrições em EVL são usadas para capturar erros críticos que in-
validam o modelo. Restrições (constraint) são uma subclasse das invariantes
(invariant), herdando, portanto, todas as suas características.

• Critique: em distinção às restrições, críticas (critiques) são usadas para captu-
rar situações que não invalidam o modelo, mas devem ser consideradas para me-
lhorar sua qualidade. Assim como as restrições, é uma subclasse das invariantes
(invariant).

• Pre e Post: contém declarações EOL que podem ser executadas antes (pre) ou
após (post) a avaliação das invariantes.

O Código 2.2 apresenta um exemplo de regra EVL que impede que uma me-
taclasse em particular possua uma referência para si mesma, sugerindo como correção
(quick fix) apagar o autorreferenciamento encontrado, conforme ilustrado na Figura 2.9.

Código 2.2: Exemplo de código em linguagem EVL para impe-

dir auto-referenciamento em uma determinada meta-

classe.� �
1 context HasSubFSS {
2 constraint CannotSelfReference {
3 check : self.source.name <> self.target.at(0).name
4 message : ’Cannot make a self reference’
5 fix {
6 title : "Delete self reference"
7 do {
8 delete self;
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9 }
10 }
11 }
12 } � �

(a) Erro encontrado
no modelo.

(b) Descrição do erro. (c) Sugestão de correção (quick fix).

Figura 2.9: Exemplo de um erro encontrado em um modelo por
uma regra escrita em linguagem EVL.

2.9.3 Eugenia

Eugenia10 é uma ferramenta da família Epsilon que gera automaticamente os
modelos GMFGraph, GMFTool e GMFMap, necessários para a implementação de um editor
GMF, utilizando como base em um metamodelo Ecore anotado, escrito em linguagem
Emfatic11. A linguagem Emfatic permite a representação de metamodelos Ecore de forma
textual e possui sintaxe similar à da linguagem Java [25, 61]. A IDE Epsilon possui
funcionalidades que permitem a transformação de modelos Ecore em código Emfatic e
vice-versa.

O principal objetivo da Eugenia é diminuir a complexidade na criação de
ferramentas de modelagem gráficas com base no GMF, por meio de anotações de alto
nível, feitas diretamente no código Emfatic [26]. Wienands e Golm [112] realizaram um
experimento industrial e chegaram à conclusão de que implementar um editor gráfico
utilizando puramente EMF e GMF é um processo propenso a erros, principalmente por
requerer que os desenvolvedores escrevam e mantenham, em baixo nível, uma série de
complexas relações entre os modelos GMF. Além disso, “mais desafiador do que construir
um editor GMF, é sua manutenibilidade, uma vez que o GMF, ao contrário do EMF, não
oferece mecanismos para atualizar seus modelos automaticamente quando o metamodelo
é modificado” [61].

10https://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia/
11https://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/emfatic/

https://www.eclipse.org/epsilon/doc/eugenia/
https://www.eclipse.org/epsilon/doc/articles/emfatic/
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A Eugenia permite transformações automatizadas entre o código Emfatic ano-
tado, que representa o metamodelo, e os modelos de baixo nível necessários para geração
da ferramenta GMF, aumentando o nível de abstração no qual os desenvolvedores devem
trabalhar para construir suas ferramentas gráficas para edição de modelos com base em
um metamodelo [61]. Em suma, a Eugenia oferece seis categorias de anotações [61], que
são utilizadas nos códigos Emfatic para guiar a criação da ferramenta gráfica de modela-
gem. Os atributos suportados em cada tipo de anotação e sua respectiva lista de valores
não serão aqui abordados, podendo, entretanto, ser obtidos em [38]. A seguir está a lista
de anotações suportadas pela Eugenia:

• @gmf.diagram: usada para especificar configurações do diagrama, tais como o tipo
do elemento raiz do modelo e a extensão do arquivo do editor gráfico.

• @gmf.node: usada para indicar quais elementos da sintaxe abstrata irão representar
nós (vértices) na sintaxe gráfica, além da sua forma, cor, tamanho, rótulo, etc.

• @gmf.link: usada para indicar quais elementos da sintaxe abstrata irão representar
arestas na sintaxe gráfica, além de especificar sua espessura, cor, estilo, tipo de
pontas das setas, rótulos, etc.

• @gmf.compartment: são usadas para indicar quais nós podem ser aninhados dentro
de outros nós na sintaxe gráfica (e.g., atributos são aninhados dentro das classes em
um Diagrama de Classes da UML).

• @gmf.affixed: são usadas para indicar quais nós devem estar anexos à borda de
outros nós na sintaxe gráfica.

• @gmf.label: usada para especificar rótulos adicionais para um nó na sintaxe
gráfica.

O Código 2.3 traz o código Emfatic de um metamodelo para representar sistemas
de arquivos [38]. Por meio deste código e suas anotações, é possível gerar um editor GMF
completamente funcional utilizando a ferramenta Eugenia, o qual é apresentado na Figura
2.10.

Código 2.3: Código em linguagem Emfatic de um metamodelo de

sistemas de arquivos [38].� �
1 @namespace(uri="filesystem", prefix="filesystem")
2 @gmf
3 package filesystem;
4
5 @gmf.diagram
6 class Filesystem {
7 val Drive[*] drives;
8 val Sync[*] syncs;
9 }

10
11 class Drive extends Folder {
12
13 }
14
15 class Folder extends File {
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16 @gmf.compartment
17 val File[*] contents;
18 }
19
20 class Shortcut extends File {
21 @gmf.link(target.decoration="arrow", style="dash")
22 ref File target;
23 }
24
25 @gmf.link(source="source", target="target", style="dot", width="2")
26 class Sync {
27 ref File source;
28 ref File target;
29 }
30
31 @gmf.node(label = "name")
32 class File {
33 attr String name;
34 } � �

Figura 2.10: Editor GMF gerado com apoio da ferramenta Euge-
nia [38].

Por fim, a Eugenia oferece meios de realizar ajustes finos na aparência da fer-
ramenta de modelagem, por meio da definição de regras de transformação em modelos
independentes (e.g., ECore2GMF.eol), utilizando a linguagem EOL. As regras desses mo-
delos são executadas logo após a derivação dos modelos GMF pela Eugenia. Sendo assim,
ao contrário do que ocorre quando se trabalha diretamente com GMF, não é necessário
realizar os ajustes na aparência da ferramenta sempre que houver novas mudanças no
metamodelo. O Código 2.4 apresenta o conteúdo do arquivo ECore2GMF.eol, cujo obje-
tivo é remover as bordas das figuras nos modelos gerados em um editor GMF, o qual foi
implementado com apoio da ferramenta Eugenia.

Código 2.4: Código em linguagem EOL (ECore2GMF.eol) para

remover as bordas das figuras dos modelos, em um

editor GMF criado com auxílio da Eugenia [35].� �
1 -- Find the attribute figure
2 var attributeFigure = GmfGraph!Rectangle.all.
3 selectOne(r|r.name = ’AttributeFigure’);
4
5 -- ... delete its border
6 delete attributeFigure.border; � �
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2.10 Considerações Finais

Os fundamentos teóricos e tecnológicos envolvidos nas propostas deste trabalho
foram expostos neste capítulo. Alguns trabalhos que apresentam abordagens para lidar
com espaços inteligentes foram citados. Contudo, há de se ressaltar que, ao contrário das
propostas deste trabalho, as abordagens citadas não integram ambos os tipos de espaços
inteligentes (i.e., pessoais e fixos) e também não se fundamentam nos conceitos de MDE.

Em se tratando de ferramentas e tecnologias, foi constatado por meio da condu-
ção de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), apresentada com detalhes no Apên-
dice C, que a principal ferramenta utilizada pelos pesquisadores da área de metamodela-
gem para construção de metamodelos é o EMF e, consequentemente, o meta-metamodelo
Ecore. A RSL também apontou o próprio EMF e também o GMF como as duas ferra-
mentas mais comuns utilizadas para validar propostas de metamodelos, sendo o GMF
utilizado para construção de ferramentas de modelagem para produção de modelos em
conformidade com um metamodelo, que por sua vez é construído no EMF. Este trabalho
se apoiou nos resultados dessa RSL para escolha tanto da ferramenta de construção dos
metamodelos propostos, quanto da forma de validá-los.

O próximo capítulo apresenta o metamodelo para configuração de espaços
inteligentes, tanto fixos quanto pessoais e a linguagem para definição de políticas de
uso de objetos inteligentes e aplicações ubíquas no contexto de espaços inteligentes,
juntamente com seu próprio metamodelo.



CAPÍTULO 3
Proposta

Como forma de facilitar o entendimento da proposta e seu contexto, este capítulo
traz primeiramente a descrição de dois cenários, em sua Seção 3.1, os quais também
servem de base para a validação das propostas, detalhada no Capítulo 4. Este capítulo
apresenta também: (i) o conceito de sobreposição de espaços inteligentes utilizado neste
trabalho (Seção 3.2), (ii) um metamodelo para modelagem de cenários compostos de
espaços inteligentes mistos, ou seja, espaços inteligentes pessoais e espaços inteligentes
fixos (Seção 3.3); e (iii) uma linguagem e seu respectivo metamodelo para definição
de um modelo de políticas de acesso para objetos inteligentes e aplicações ubíquas
de um cenário, com objetivo de tratar questões resultantes da sobreposição de espaços
inteligentes (Seção 3.4).

3.1 Cenários

Para contextualização da proposta deste trabalho, dois cenários são apresentados
nesta seção. A Subseção 3.1.1 apresenta uma casa inteligente na qual residem dois paci-
entes idosos que necessitam de cuidados médicos. Este cenário possui considerável rele-
vância, que é corroborada pela preocupação de diversos autores em fornecer ferramentas
de suporte à assistência domiciliar e permitir o monitoramento remoto de pacientes (e.g.,
[11, 13, 28, 49, 108]). A Subseção 3.1.2 apresenta uma empresa inteligente, que possui
uma sala de reuniões inteligente e um sistema de segurança que monitora os diversos sen-
sores instalados. Dey et al. [32] utilizam um cenário similar a este segundo cenário para
ilustrar sua proposta de infraestrutura para tratamento de contexto, o Context Toolkit.

3.1.1 Cenário 1: Casa Inteligente

O Senhor Genaro e a Dona Rute formam um casal de idosos que vivem jun-

tos. Sr. Genaro possui hipertensão arterial, e, por conta disso, desenvolveu

recentemente arritmia cardíaca. D. Rute também é hipertensa, além de so-

frer de osteoporose. Ambos tomam medicação de forma contínua e recebem
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recomendação médica para realizar exercícios físicos diários. Na residência

do casal foram instalados vários objetos inteligentes, tais como sensores e

atuadores fixos, conforme ilustrado na Figura 3.1. Adicionalmente, dispositi-

vos médicos vestíveis são usados por eles de acordo com suas enfermidades.

Esses dispositivos enviam informações para uma aplicação ubíqua de saúde

pessoal, instalada em seus smartphones. Tanto o Sr. Genaro quanto a D. Rute

possuem os seus próprios espaços inteligentes pessoais, compostos por seus

dispositivos vestíveis, seus smartphones e a aplicação ubíqua de saúde pes-

soal. Demais objetos inteligentes são adicionados ao espaço inteligente pes-

soal sob demanda, como é o caso da TV da sala de estar, que é usada para

exibir informações e alertas da aplicação ubíqua de saúde pessoal de cada

um dos moradores, tais como mensagens com o horário para tomar as medi-

cações e lembretes para a realização de exercícios físicos ou para aferir seu

peso na balança digital, que é compartilhada entre o casal. Além disso, há

ainda na casa três outras aplicações ubíquas (de segurança, de bem-estar,

e de economia de energia), que estão hospedadas em um espaço inteligente

fixo que abrange todos os cômodos da casa.

Figura 3.1: Cenário 1: casa inteligente, na qual dois usuários
compartilham objetos inteligentes simultaneamente
configurados em diferentes espaços inteligentes.

Neste cenário, além dos objetos inteligentes de uso pessoal, o casal de idosos
compartilha outros objetos inteligentes que, em certas ocasiões, também podem estar
configurados em espaços inteligentes de outras aplicações ubíquas. Por exemplo, o
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aparelho de ar-condicionado e a TV podem estar configurados ao mesmo tempo no espaço
inteligente fixo da sala de estar e no espaço inteligente pessoal de um dos moradores.
Além disso, as aplicações ubíquas de saúde pessoal dos moradores, que compõem
seus respectivos espaços inteligentes pessoais, podem estar configuradas para utilizar o
dispositivo com a maior tela disponível nas proximidades. Dessa forma, como existem
dois moradores na casa, em determinados momentos a sua própria movimentação pelos
ambientes da casa pode levar à configuração de um mesmo dispositivo em diferentes
espaços inteligentes. Um exemplo disso ocorre com a TV da sala de estar, que está
configurada em ambos os espaços inteligentes pessoais e também no espaço inteligente
fixo da sala de estar, que compõe o espaço inteligente fixo da residência e este, por sua
vez, hospeda as aplicações ubíquas de segurança, de bem-estar, e de economia de energia.

3.1.2 Cenário 2: Empresa Inteligente

Um empresa possui configurado em sua sala de reuniões um espaço inteli-

gente fixo. Esse espaço inteligente fixo é composto por alguns sensores de

presença, temperatura e fumaça, além de uma série de outros objetos inteli-

gentes, tais como câmeras de vigilância, uma lousa digital, projetor multimí-

dia e um kit de videoconferência composto por TV e câmera. Sempre que há

reuniões, a aplicação ubíqua de reuniões torna os objetos inteligentes da sala

de reuniões disponíveis para os participantes. Em um determinado momento,

esses objetos inteligentes são utilizados da seguinte forma: uma apresenta-

ção de slides é projetada utilizando o projetor multimídia, a lousa digital é

utilizada para anotações diversas, enquanto um membro externo participa

da reunião por meio do sistema de videoconferência. A aplicação ubíqua

de segurança da empresa está hospedada em um espaço inteligente fixo que

abrange todas as dependências da empresa, incluindo a sala de reuniões e

seus objetos inteligentes, conforme apresentado na Figura 3.2. Enquanto a

reunião está em andamento, a aplicação ubíqua de segurança detecta fumaça

e uma elevação abrupta de temperatura, captados pelos sensores da sala vi-

zinha à sala de reuniões e infere que um incêndio se iniciou no local. Neste

momento, a aplicação ubíqua de segurança assume o controle dos objetos

inteligentes da empresa, e passa a emitir comunicados, dentre outros, atra-

vés do projetor multimídia e do sistema de som da TV da sala de reuniões,

alertando a todos os presentes que evacuem o local devido à emergência de-

tectada.
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Espaço inteligente fixo da empresaEspaço inteligente fixo da sala de reuniões

Figura 3.2: Cenário 2: empresa inteligente, onde duas aplicações
ubíquas compartilham alguns dos objetos inteligentes
disponíveis.

Neste segundo cenário, os objetos inteligentes da sala de reuniões estão confi-
gurados simultaneamente nos espaços inteligentes que hospedam as aplicações ubíquas
de reuniões e de segurança, ainda que esta última não os esteja utilizando. A aplicação
ubíqua de segurança está configurada para emitir alertas em todos os ambientes da em-
presa caso detecte alguma emergência, como um incêndio. Portanto, dentre suas várias
ações, a aplicação ubíqua de segurança assume o controle dos objetos inteligentes da sala
de reuniões para emitir seus comunicados.

Como foi possível observar, em ambos os cenários descritos, existem objetos
inteligentes que estão configurados em mais de um espaço inteligente simultaneamente
(pessoal ou fixo). Nestes casos, ocorre o que se denomina de sobreposição de espaços

inteligentes.

3.2 Sobreposição de Espaços Inteligentes

Apesar de ser um problema típico e facilmente observável da área de espaços
inteligentes, não há uma definição clara sobre o conceito de sobreposição de espaços
inteligentes (e.g., [10, 43, 51, 65]). Diante disso, este trabalho propõe e usa a seguinte
definição:

Sobreposição de espaços inteligentes. A sobreposição de espaços inteligentes ocorre

quando um ou mais objetos inteligentes estão configurados em espaços inteligentes

distintos, sejam estes pessoais ou fixos.

Por “configurado” considera-se que o objeto inteligente está pronto para ser
utilizado pela aplicação ubíqua. Em outras palavras, “configurado” significa que o objeto
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inteligente foi localizado, instalado e configurado pela aplicação, tornando seus serviços
disponíveis perfeitamente utilizáveis.

A sobreposição de espaços inteligentes pode ocorrer pela mobilidade de um
usuário que carrega consigo seu espaço inteligente pessoal. Dessa forma, ele pode
interagir com outros espaços, tanto fixos quanto pessoais de outro usuário, requisitando
acesso a dispositivos que estão configurados em outros espaços inteligentes. Outra forma
de sobreposição ocorre quando um único dispositivo está configurado em diferentes
espaços inteligentes, novamente, fixos ou pessoais.

Os cenários apresentados na Seção 3.1 exemplificam situações onde ocorre so-
breposição de espaços inteligentes. No Cenário 1, o casal de idosos compartilha dispo-
sitivos que, em certas ocasiões, também estão configurados em outros espaços inteligen-
tes fixos, que hospedam as aplicações ubíquas de segurança, bem-estar e economia de
energia, tais como a TV, o ar-condicionado, a fechadura inteligente, etc. Neste cenário,
portanto, existem dispositivos que estão configurados em mais de um espaço inteligente
simultaneamente (pessoal ou fixo), acarretando, dessa maneira, na sobreposição de espa-
ços inteligentes.

No Cenário 2, os objetos inteligentes da sala de reunião de uma empresa estão
configurados simultaneamente nos espaços inteligentes fixos que hospedam as aplicações
ubíquas de reuniões e de segurança. A aplicação ubíqua de segurança está configurada
para emitir alertas em todos os ambientes da empresa caso detecte alguma emergência,
como um incêndio. Portanto, dentre suas várias ações, o sistema de segurança assume
o controle dos objetos inteligentes da sala de reuniões com objetivo de emitir seus
comunicados.

3.3 Metamodelo para Cenários de Computação Ubíqua

Esta seção detalha o metamodelo proposto para configuração de cenários com-
postos por espaços inteligentes pessoais e espaços inteligentes fixos, além de considerar
a questão da sobreposição de espaços inteligentes. A arquitetura, suas abstrações e re-
lacionamentos expressam sua sintaxe abstrata, apresentada na Figura 3.3. Como forma
de facilitar a modelagem de cenários em conformidade com o metamodelo, sua sintaxe
concreta foi definida como um conjunto de ícones gráficos. A sintaxe concreta do meta-
modelo é apresentada na Tabela 3.1.

O metamodelo foi desenvolvido no Eclipse Modeling Framework (EMF) sendo,
portanto, uma instância do meta-metamodelo Ecore. As seguintes regras foram utilizadas
para nomear os elementos do metamodelo: (i) o nome de cada EClass segue o padrão
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SmartSpace UbiquitousApplication

PersonalSmartSpace

FixedSmartSpace

Person SmartObject

InputOutput ActuatorSensor

Policy [0..*] hosts

[0..*] hasIO

[0..*] hasSensor

[0..*] hasActuator

[0..*] hasPolicy

[0..*] usesUbiApp

[0..*] isComposedOf

[0..*] uses

[0..*] isOwnerOf

[0..*] hasSubFSS

[0..*] hasSubSO

[1..1] hasPSS

[1..1] hasOwner

Figura 3.3: Metamodelo proposto para modelagem de cenários
compostos por espaços inteligentes pessoais e fixos.

Upper Camel Case1; (ii) os nomes dos EAttributes e EReferences seguem o padrão
Lower Camel Case2. A seguir apresenta-se a descrição de cada um dos componentes do
metamodelo:

• SmartSpace: um espaço inteligente é uma generalização de espaços inteligentes
pessoais (PersonalSmartSpace) e espaços inteligentes fixos (FixedSmartSpace),
que, por sua vez, hospedam as aplicações ubíquas (UbiquitousApplication). Por
ser uma metaclasse abstrata, não é possível instanciá-la.

• Policy: um espaço inteligente pode possuir políticas (Policy) para a utilização
dos objetos inteligentes (SmartObject) pelas aplicações ubíquas e pelas pessoas
(Person) ou para a utilização das aplicações ubíquas pelas pessoas. Estas políticas
podem ser, por exemplo, do tipo evento-condição-ação (do inglês, event-condition-

action - ECA) [5]. Um exemplo de política ECA pode ser: quando uma pessoa
se aproximar da TV da sala (evento), se a pessoa for do tipo paciente (condição),
configurar a TV da sala como dispositivo de interface gráfica primário da aplicação
ubíqua (ação). O detalhamento desta metaclasse foge do escopo deste trabalho.
Contudo, é possível adaptar e usar abordagens já existentes em conjunto com o
metamodelo proposto.

1Upper Camel Case é a prática de escrita de nomes compostos ou frases, onde se suprime os espaços
e a inicial de cada palavra ou abreviação começa com uma letra em maiúsculo [113]. Exemplo: UpperCa-
melCase

2Lower Camel Case é a prática de escrita de nomes compostos ou frases, onde se suprime os espaços
e a primeira palavra ou abreviação começa com letra minúscula e as demais começam com uma letra em
maiúsculo [113]. Exemplo: lowerCamelCase
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• UbiquitousApplication: representa uma aplicação projetada para ser exe-
cutada em um espaço inteligente pessoal (PersonalSmartSpace) ou fixo
(FixedSmartSpace). Uma aplicação ubíqua é naturalmente sensível ao con-
texto, ou seja, ela pode reagir a mudanças “sensoriadas” no ambiente no qual ela
está sendo executada. Essas informações são repassadas à aplicação por meio de
um serviço de contexto externo, como o Hermes [107] ou Context Toolkit [32]. A
aplicação ubíqua pode se basear no contexto obtido para executar alguma ação no
ambiente. Essa ação pode levar em consideração as políticas (Policy) definidas.

• PersonalSmartSpace: define um espaço inteligente pessoal. Cada pessoa, repre-
sentada por uma entidade Person, possui seu próprio espaço inteligente pessoal e
este pode ser estendido, na medida em que novos objetos inteligentes, pertencentes
ou não a outros espaços inteligentes, são nele configurados.

• Person: define uma pessoa. As associações possíveis entre uma pessoa e um objeto
inteligente são:

– uses: define que um objeto inteligente pode eventualmente ser compartilhado
e usado simultaneamente entre espaços inteligentes, configurando na sobre-
posição de espaços inteligentes. A Seção 3.4 detalha o tratamento de conflitos
resultantes da sobreposição de espaços inteligentes.

– isOwnerOf: define que um determinado objeto inteligente é de uso particular
de uma pessoa. Dessa forma, por padrão, um objeto inteligente ligado a
uma pessoa por meio da associação isOwnerOf não pode ser compartilhado
com (i.e., utilizado por) outra pessoa que não seja seu dono. Por exemplo,
um sensor de eletrocardiograma requer uso continuado e suas medições são
compostas por dados históricos, coletados de uma determinada pessoa durante
um dado período de tempo. O algoritmo apresentado na Seção 3.4 detalha o
tratamento a objetos inteligentes com essa associação.

• FixedSmartSpace: define um espaço inteligente fixo. Um espaço inteligente fixo
pode ser constituído de vários outros espaços inteligentes fixos. Por exemplo: cada
sala do Instituto de Informática de uma determinada universidade pode ser um
espaço inteligente fixo (ou Fixed Smart Space - FSS). O prédio do Instituto de
Informática, por sua vez, pode ser um FSS, constituído por suas várias salas. E cada
instituto, ou faculdade, de uma universidade pode fazer parte do FSS de um de seus
câmpus. Dessa forma, o metamodelo aqui proposto permite modelar desde espaços
inteligentes pequenos e simples, até grandes e complexos.

– isComposedOf: um espaço inteligente é composto por objetos inteligen-
tes, que são compartilhados (ou não) entre as pessoas que nele entram e
saem. A Seção 3.4 apresenta uma linguagem para definir se os objetos in-
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teligentes são compartilhados com as pessoas (Person) e aplicações ubíquas
(UbiquitousApplication) do cenário de computação ubíqua e quais são as
suas prioridades de acesso.

• SmartObject: representa um objeto inteligente. Um objeto inteligente pode ser
composto por sensores (Sensor), atuadores (Actuator) ou interfaces de entrada e
saída (InputOutput). Um smartphone, por exemplo, é um objeto inteligente que
possui diversos sensores, tais como acelerômetro, bússola e medidor de tempera-
tura; atuadores, como vibracall e alto-falantes; e interfaces de entrada e saída, como
tela, botões físicos (liga/desliga, aumenta/diminui volume, etc.) e leitor de impres-
são digital. Além disso, um objeto inteligente pode ser constituído por vários outros
objetos inteligentes. Pode-se ainda desejar modelar separadamente cada um destes
dispositivos como um objeto inteligente independente, por exemplo, um sensor de
temperatura. Dessa forma, o metamodelo permite ser tão específico quanto se dese-
jar, ou seja, é possível criar modelos em diferentes níveis de granularidade.

Tabela 3.1: Representação gráfica da sintaxe concreta do metamo-
delo para cenários de computação ubíqua.

Entidade
Representação

Gráfica

Policy

UbiquitousApplication

PersonalSmartSpace

Person

FixedSmartSpace

SmartObject

Sensor

Actuator

InputOutput

Associações: hasPolicy, hosts, hasPSS,
hasOwner, hasSubFSS, hasSubSO, hasIO,
hasSensor, hasActuator

Associações: uses, isOwnerOf,
isComposedOf

A Figura 3.4 apresenta a modelagem de um cenário de uma universidade, como
forma de exemplificar o uso da sintaxe concreta (gráfica) do metamodelo descrito nesta
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seção. Neste cenário há dois tipos de pessoa (professor e aluno), cada um com seu
respectivo PSS, e usando diferentes objetos inteligentes e aplicações ubíquas. Este modelo
foi criado de tal forma que é possível perceber a hierarquia de espaços inteligentes fixos.
Este nível de detalhamento é opcional, pois o metamodelo permite a modelagem com
níveis ajustáveis de granularidade para espaços inteligentes fixos e objetos inteligentes.
É possível notar, portanto, que por decisão de projeto, não houve detalhamento dos
componentes (sensores, atuadores e interfaces de entrada e saída) dos objetos inteligentes.

Figura 3.4: Cenário de uma universidade modelada como uma
instância do metamodelo para cenários de computa-
ção ubíqua.

O metamodelo aqui proposto para modelagem de cenários de computação ubíqua
atende aos requisitos para construção de linguagens específicas de domínio, conforme
elencado em [62] e detalhado na Seção 2.6, da seguinte maneira:

• Conformidade: os principais conceitos do domínio de espaços inteligentes foram
levantados por meio de revisão bibliográfica.

• Ortogonalidade: os conceitos expressos pelo metamodelo refletem entidades do
domínio de espaços inteligentes.

• Suporte: uma ferramenta para criação e validação de modelos com base no meta-
modelo proposto é apresentada no Capítulo 4.

• Integração: é possível escrever regras de transformação de modelos para texto
(do inglês, model-to-text - M2T) para geração automática de código a partir dos
modelos criados ou até mesmo regras de transformação de modelos para modelos
(do inglês, model-to-model - M2M) para converter os modelos criados para outros
modelos em conformidade com seus respectivos metamodelos.
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• Longevidade: a computação ubíqua está no foco da comunidade científica desde o
artigo seminal de Mark Weiser, há mais de duas décadas.

• Simplicidade: a linguagem proposta é simples o suficiente por consistir das princi-
pais entidades que representam os conceitos básicos do domínio de espaços inteli-
gentes sem, contudo, prejudicar sua expressividade.

• Qualidade: mecanismos que possibilitam que as aplicações se adaptem com base
em regras de políticas de acesso são disponibilizados. A linguagem para definição
de políticas de acesso é detalhada na Seção 3.4.

• Escalabilidade: é possível modelar espaços inteligentes em diferentes níveis de
granularidade.

• Usabilidade: o conjunto de ícones para expressar cada uma das entidades do
metamodelo tem o propósito de facilitar o uso da linguagem e a leitura de seus
modelos.

3.4 Tratando a Sobreposição de Espaços Inteligentes

Esta seção apresenta uma linguagem e um algoritmo desenvolvidos com o
objetivo de facilitar o tratamento da sobreposição de espaços inteligentes, cuja definição
foi apresentada na Seção 3.2, e consequentemente possibilitar a resolução de conflitos de
acesso (i.e., uso) aos recursos de um espaço inteligente.

Em distinção à metaclasse Policy do metamodelo para cenários de computação
ubíqua (Seção 3.3), que prevê a definição de regras para adaptação das aplicações ubíquas
com base em informações de contexto sensoriadas no ambiente, a linguagem e seu
algoritmo de processamento aqui propostos lidam com questões referentes ao acesso
concorrente aos recursos de um cenário de computação ubíqua, permitindo a definição
de um modelo de políticas de acesso a cada um dos objetos inteligentes e aplicações
ubíquas que o compõem. O algoritmo, por sua vez, se baseia no modelo de políticas de
acesso previamente definido para determinar se uma entidade requisitante terá permissão
de acesso a um dado recurso.

A linguagem para definição de políticas de acesso é definida por um metamodelo
próprio, ilustrado na Figura 3.5. Sua sintaxe concreta é representada por meio de um
esquema XML (do inglês, eXtensible Markup Language), de maneira que as tags XML
representem elementos desse metamodelo. Sendo assim, o arquivo XML representa
uma instância do metamodelo da linguagem de políticas de acesso. Essa representação
permite modelar as políticas de acesso para um cenário completo em um único arquivo
XML, facilitando sua serialização e processamento. A sintaxe abstrata do metamodelo
de políticas de acesso é detalhada a seguir. Para nomenclatura de seus componentes,
seguiu-se as mesmas regras utilizadas no metamodelo para modelagem de cenários de
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computação ubíqua, apresentado na Seção 3.3. As metaclasses SmartObject e suas
constituintes (Actuator, Sensor e InputOutput), além de UbiquitousApplication

e Person são oriundas daquele metamodelo.

AccessPolicySchema

defaultPriority : Float = 0.5

SmartObject

name : EString

Resource

isShareable : Boolean = true

UbiquitousApplication

name : EString

Sensor

name : EString

InputOutput

name : EString

Actuator

name : EString

Entity

priority : Float = 0.0

Person

name : EString

From Ubiquitous
Computing Scenarios

Metamodel

[0..*] hasIO

[0..*] hasSensor

[0..*] hasActuator

[0..*] hasSubSO

[0..*] hasResource

[0..*] isUsedBy

Figura 3.5: Metamodelo da linguagem de políticas de acesso.

• AccessPolicySchema: este é o nó raiz e representa o modelo de políticas
de acesso de um cenário. O AccessPolicySchema é constituído por recursos
(Resource) e estes são acessados por entidades (Entity). Por meio do atributo
defaultPriority é possível definir o valor de prioridade de acesso padrão para
todas as entidades ou recursos que não tenham sido modelados. Esse valor é deter-
minado inicialmente em 0.5, em uma escala que varia de 0 a 1, onde 0 indica sem
permissão de acesso e 1 indica prioridade máxima de acesso. É importante notar
que se o valor da prioridade de acesso padrão for definido em 0, todos os recursos
não modelados não poderão ser acessados, a não ser que a entidade requisitante
seja uma pessoa (Person) dona do recurso, isto é, associada ao mesmo por meio da
relação isOwnerOf. O mesmo ocorre caso o valor de defaultPriority seja 0 e
uma determinada entidade requisitante não modelada em um determinado recurso
tentar usá-lo, ou seja, neste caso a entidade não terá permissão de acesso ao recurso.

• Resource: um recurso define um objeto inteligente (SmartObject) ou uma apli-
cação ubíqua (UbiquitousApplication). Recursos são acessados por entidades
(Entity). Um recurso é compartilhável por padrão, sendo possível modificar essa
característica por meio de seu atributo isShareable. Para cada recurso, é possível
detalhar a prioridade que as demais entidades do cenário terão ao usá-lo. Caso um
recurso não tenha sido modelado, todas as entidades irão usá-lo com valor de prio-
ridade de acesso padrão (defaultPriority), definido em AccessPolicySchema.
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• Entity: uma entidade define uma pessoa (Person) ou aplicação ubíqua
(UbiquitousApplication). Entidades acessam recursos (Resource). O atri-
buto priority determina o valor da prioridade de acesso da entidade ao recurso
no qual ela está modelada. Este número varia de 0 a 1, sendo que 0 indica que a
entidade não possui permissão de acesso ao recurso e 1 indica prioridade máxima
de acesso. Caso uma entidade não esteja modelada em um determinado recurso
esta irá acessá-lo com valor de prioridade de acesso padrão (defaultPriority),
definido em AccessPolicySchema.

As relações entre entidades e recursos para a linguagem de definição de políticas
de acesso é ilustrada pelo Diagrama de Casos de Uso da UML, apresentado na Figura 3.6.

Figura 3.6: Diagrama de casos de uso entre as entidades e os
recursos para a linguagem de políticas de acesso.

Para exemplificar o uso da linguagem de políticas de acesso, é apresentada a
seguir a descrição de um cenário:

Uma instituição de ensino é composta por três tipos de pessoas: professor,
aluno e tecnicoAdministrativo. Nessa instituição, existem quatro tipos de

recursos, sendo a aplicação ubíqua planoAtividades e os objetos inteligentes

computadorSalaProfessor, computadorSecretaria e computadorLaboratorio.

A modelagem deste cenário de exemplo, como uma instância do metamodelo
para cenários de computação ubíqua, é apresentada na Figura 3.7. Uma visão dos com-
ponentes deste cenário utilizando o metamodelo de políticas de acesso e de acordo com
a arquitetura de metamodelagem MOF é ilustrada na forma de um Diagrama de Compo-
nentes da UML na Figura 3.8.

Definiu-se que as políticas de acesso para esse cenário de exemplo devem ser
modeladas conforme consta a seguir. Uma sumarização dessas políticas é apresentada na
Tabela 3.2.

• Para a aplicação ubíqua planoAtividades, o professor e tecnicoAdministrativo têm
prioridade mediana de acesso (i.e., 0.5), enquanto que aluno não possui permissão
de acesso à essa aplicação ubíqua.
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• Para o objeto inteligente computadorSalaProfessor, o professor possui prioridade
máxima de acesso (i.e., 1.0), enquanto que aluno não possui permissão de acesso
a esse objeto inteligente (i.e., 0.0).

• Para o objeto inteligente computadorSecretaria, o tecnicoAdministrativo possui
prioridade máxima de acesso (i.e., 1.0), enquanto que professor possui permissão
de acesso mediana (i.e., 0.5) e aluno não possui permissão de acesso a esse objeto
inteligente (i.e., 0.0).

• Para o objeto inteligente computadorLaboratorio, o aluno possui prioridade medi-
ana de acesso (i.e., 0.5), enquanto que tecnicoAdministrativo e professor possuem
prioridade máxima de acesso (i.e., 1.0).

Tabela 3.2: Resumo das políticas de acesso para o cenário de
exemplo.

Recurso Entidade Prioridade
de AcessoTipo Nome Tipo Nome

UbiquitousApplication planoAtividades Person professor 0.5
UbiquitousApplication planoAtividades Person aluno 0.0
SmartObject computadorSalaProfessor Person professor 1.0
SmartObject computadorSalaProfessor Person aluno 0.0
SmartObject computadorSecretaria Person tecnicoAdministrativo 1.0
SmartObject computadorSecretaria Person professor 0.5
SmartObject computadorSecretaria Person aluno 0.0
SmartObject computadorLaboratorio Person aluno 0.5
SmartObject computadorLaboratorio Person tecnicoAdministrativo 1.0
SmartObject computadorLaboratorio Person professor 1.0

Figura 3.7: Modelagem do cenário de exemplo como uma instân-
cia do metamodelo para cenários de computação ubí-
qua.
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Figura 3.8: Representação dos componentes do cenário de exem-
plo, em relação a ambos os metamodelos propostos e
de acordo com as camadas da arquitetura de metamo-
delagem MOF.

O Código 3.1 apresenta uma instância do metamodelo da linguagem de modela-
gem de políticas de acesso na forma textual em um arquivo XML, representando o modelo
de configuração das políticas de acesso para o cenário do exemplo.

Código 3.1: Modelo de políticas de acesso aos recursos do cenário

de exemplo.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <AccessPolicySchema defaultPriority="0.5">
3 <resource type="UbiquitousApplicaton" name="planoAtividades" isShareable="true">
4 <entity type="Person" name="professor" priority="0.5"/>
5 <entity type="Person" name="aluno" priority="0.0"/>
6 </resource>
7 <resource type="SmartObject" name="computadorSalaProfessor" isShareable="true">
8 <entity type="Person" name="professor" priority="1.0"/>
9 <entity type="Person" name="aluno" priority="0.0"/>

10 </resource>
11 <resource type="SmartObject" name="computadorSecretaria" isShareable="true">
12 <entity type="Person" name="tecnicoAdministrativo" priority="1.0"/>
13 <entity type="Person" name="professor" priority="0.5"/>
14 <entity type="Person" name="aluno" priority="0.0"/>
15 </resource>
16 <resource type="SmartObject" name="computadorLaboratorio" isShareable="true">
17 <entity type="Person" name="aluno" priority="0.5"/>
18 <entity type="Person" name="tecnicoAdministrativo" priority="1.0"/>
19 <entity type="Person" name="professor" priority="1.0"/>
20 </resource>
21 </AccessPolicySchema> � �
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O algoritmo para definição da prioridade de acesso de duas entidades a um
determinado recurso está ilustrado graficamente no Diagrama de Atividades da UML,
apresentado na Figura 3.9. De acordo com o modelo de políticas de acesso definido,
alguns exemplos de conflito seriam resolvidos pelo algoritmo da seguinte maneira:

• Se computadorSecretaria estiver em uso por um professor e um tecnicoAdminis-

trativo tentar utilizá-lo, o tecnicoAdministrativo terá prioridade no acesso, uma vez
que sua prioridade de acesso para esse recurso é maior que a prioridade de acesso de
professor (1.0 vs. 0.5). Se a prioridade de acesso de tecnicoAdministrativo fosse
igual ou inferior a de professor, o recurso continuaria em uso por professor.

• Se tecnicoAdministrativo tentar utilizar computadorSalaProfessor, este o fará com
prioridade de acesso igual a 0.5, uma vez que a entidade tecnicoAdministrativo não
está modelada no recurso computadorSalaProfessor.

• Se tecnicoAdministrativo tentar utilizar planoAtividades, este o fará com prioridade
de acesso igual a 0.5, uma vez que a entidade tecnicoAdministrativo não está
modelada no recurso planoAtividades.

Figura 3.9: Diagrama de atividades do algoritmo para definição
da prioridade de acesso.
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3.5 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados (i) a definição do problema de sobreposição
de espaços inteligentes, (ii) o metamodelo para configuração de cenários compostos por
espaços inteligentes pessoais e fixos e (iii) a linguagem para definição de políticas de
acesso para os recursos de espaços inteligentes e seu respectivo metamodelo, possibili-
tando tratar problemas de acesso concorrente resultante da sobreposição de espaços inte-
ligentes.

O metamodelo para configuração de espaços inteligentes possui sintaxe concreta
onde seus nós são representados na forma de ícones, constituindo sua linguagem gráfica.
Já a linguagem para políticas de acesso possui sintaxe concreta de forma textual, onde
suas instâncias consistem de arquivos XML. Além disso, a linguagem de políticas de
acesso também pode ser vista como uma linguagem de restrição de acesso, uma vez que
o valor de prioridade 0 indica que uma entidade não possui permissão de acesso a um
determinado recurso.

As propostas apresentadas neste capítulo visam tratar os problemas identificados
neste trabalho e apresentados na Seção 1.2. Sendo assim, o metamodelo para espaços
inteligentes objetiva (i) minimizar a dificuldade de modelagem de espaços inteligentes
e possibilita (ii) tratar usuários como entidades de primeira classe, que possuem seus
próprios objetos inteligentes, e estes constituem seu espaço inteligente pessoal. Além
disso, esse metamodelo apresenta (iii) uma padronização no vocabulário para os termos
específicos do domínio de espaços inteligentes. A linguagem para modelagem de políticas
de acesso e o algoritmo para processamento das políticas permitem (iv) tratar problemas
de acesso concorrente que podem surgir como consequência da sobreposição de espaços
inteligentes.

O próximo capítulo tem como finalidade detalhar a validação das propostas
apresentadas neste capítulo por meio de um estudo de caso, onde os cenários apresentados
na Seção 3.1 são modelado utilizando ambos os metamodelos propostos.



CAPÍTULO 4
Validação da Proposta

Este capítulo tem como objetivo demonstrar a utilização e a viabilidade da
proposta deste trabalho, que é composta por: (i) metamodelo para modelagem de cenários
de computação ubíqua, descrito na Seção 3.3; (ii) linguagem para definição de modelos
de políticas de acesso e (iii) algoritmo para processamento de modelos de políticas de
acesso, descritos na Seção 3.4.

Como forma de identificar como os pesquisadores da área de metamodelagem
têm validado e avaliado suas propostas de metamodelos e até mesmo as tecnologias
utilizadas em sua construção, foi conduzida uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL),
a qual é apresentada com detalhes no Apêndice C. Foram identificados 438 trabalhos nas
bibliotecas digitais das bases de pesquisa definidas no protocolo da RSL, dos quais 60
foram detectados como duplicados e 281 foram removidos pelos critérios de exclusão.
Dentre os 97 trabalhos incluídos, constatou-se que a forma mais comum de validação dos
metamodelos é a construção de uma ferramenta para produzir modelos em conformidade
com o metamodelo proposto, em conjunto com a sua utilização para modelagem de
cenários reais ou fictícios. A grande maioria dos autores não utilizou nenhum critério
de avaliação do metamodelo proposto. Dentre os autores que realizaram alguma forma de
avaliação de suas propostas, a forma mais frequentemente utilizada é a comparação do
uso do metamodelo com abordagens similares.

Sendo assim, a validação das propostas deste trabalho seguiu as tendências
adotadas pelos pesquisadores da área, conforme identificado pela condução da RSL.
A Figura 4.1 apresenta um Diagrama de Atividades da UML que ilustra o método de
validação seguido. Portanto, foi construída uma ferramenta de modelagem gráfica para
geração de modelos em conformidade com o metamodelo de cenários de computação
ubíqua. Essa ferramenta foi então utilizada para modelar os cenários detalhados na Seção
3.1. Em seguida, foi criado um modelo de políticas de acesso para os recursos de cada
um dos dois cenários, na forma de um arquivo XML, representando uma instância
do metamodelo da linguagem de políticas de acesso. Os arquivos XML dos modelos
de políticas de acesso foram gerados por uma ferramenta-protótipo implementada em
linguagem Java, que usa como base as metaclasses do metamodelo de políticas de
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acesso. O algoritmo de processamento de modelos de políticas de acesso também foi
implementado em linguagem Java, sendo então utilizado para processar os modelos de
políticas de acesso dos cenários, perante simulações de utilização dos recursos.

Figura 4.1: Método de validação do trabalho.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: primeiramente, a Seção 4.1
detalha a ferramenta de modelagem gráfica construída para conceber modelos em con-
formidade com o metamodelo para modelagem de cenários de computação ubíqua. Logo
em seguida, a Seção 4.2 traz a modelagem dos cenários. Por fim, na Seção 4.3, será apre-
sentada a implementação do algoritmo para processamento de modelos de políticas de
acesso, seguida de sua utilização para teste dos modelos de políticas de acesso de ambos
os cenários, por meio de simulações de acesso aos recursos dos cenários.

4.1 Ferramentas de Modelagem

Esta seção apresenta as ferramentas de modelagem criadas para geração de mo-
delos em conformidade com ambos os metamodelos propostos. A Subseção 4.1.1 apre-
senta a ferramenta de modelagem gráfica de cenários de computação ubíqua, enquanto
que a Subseção 4.1.2 apresenta a ferramenta-protótipo para geração de modelos de polí-
ticas de acesso para cenários de computação ubíqua.

4.1.1 Ferramenta de Modelagem Gráfica de Cenários de Computa-
ção Ubíqua

Para permitir a criação de modelos em conformidade com o metamodelo para
modelagem de cenários de computação ubíqua, descrito na Seção 3.3, um editor gráfico
foi implementado utilizando o Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF). O editor
gráfico foi incrementado com o uso de linguagens da família Epsilon e sua construção foi
apoiada pela ferramenta Eugenia, que também integra a família Epsilon. As tecnologias
utilizadas nesta seção foram apresentadas na Seções 2.8 e 2.9. Os códigos-fonte aqui
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apresentados são apenas trechos. O Apêndice A, Seção A.3, traz a versão completa dos
códigos-fonte utilizados. As lições aprendidas na construção da ferramenta de modelagem
serviram de base para a escrita de um tutorial que demonstra a criação de uma ferramenta
de modelagem similar à detalhada nesta seção. Este tutorial é apresentado no Apêndice B
e pode ser útil a novos pesquisadores da área.

A Figura 4.2 apresenta a ferramenta de modelagem sendo utilizada para a
configuração de um cenário de computação ubíqua. A janela da ferramenta é dividida em
duas partes: (i) e (ii). Em (i), há a área reservada para a construção do modelo. Em (ii),
estão os ícones que representam os conceitos do metamodelo, agrupados em uma barra de
ferramentas (ou paleta). A barra de ferramentas é dividida em duas partes: (a) ferramentas
para criação de elementos, ou seja, instâncias dos tipos definidos no metamodelo; e (b)

ferramentas para criação de associações entre os elementos.

Figura 4.2: Ferramenta de modelagem sendo utilizada para cons-
trução de um cenário de computação ubíqua.

Os modelos construídos pela ferramenta de modelagem podem ser salvos em
dois arquivos XML com extensões distintas: .ssmm e .ssmmd. O arquivo com extensão
.ssmm representa a instância do metamodelo e contém os elementos, seus atributos e as
associações entre os elementos; o arquivo com extensão .ssmmd, por sua vez, serve para
indicar a posição de cada elemento e associação no diagrama gráfico, de maneira que suas
posições sejam preservadas ao fechar e abrir novamente o modelo. A versão completa dos
códigos do modelo de exemplo apresentado na Figura 4.2 podem ser vistos nos Códigos
A.6 (arquivo laboratorio.ssmm) e A.7 (arquivo laboratorio.ssmmd).
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A ferramenta de modelagem permite validar o modelo construído para garantir
sua conformidade com o seu metamodelo. Caso alguma inconsistência seja encontrada,
ela é apontada, permitindo sua correção. Para estender a validação dos modelos, foram
definidas regras por meio da linguagem EVL (Epsilon Validation Language), permitindo
incrementar as regras sintáticas definidas pelo metamodelo com restrições adicionais.
A Tabela 4.1 apresenta as regras EVL que foram implementadas na ferramenta de
modelagem gráfica. A versão completa da implementação dessas regras de validação é
apresentada no Código A.5.

Tabela 4.1: Regras EVL implementadas na ferramenta gráfica de
modelagem.

Regra Tipo Descrição
Elemento ao qual se
aplica

Quick fix(es)

RV1 Error
O elemento deve possuir nome de-
finido

Todos Atribuir nome ao elemento

RV2 Warning
O nome do elemento deve iniciar
com letra minúscula

Todos
Sugere o nome com inicial minús-
cula

Opção para renomear o elemento

RV3 Error
Não pode existir outro elemento do
mesmo tipo com mesmo nome

Todos Opção para renomear o elemento

RV4 Error
Não pode haver autorreferencia-
mento para o elemento

FixedSmartSpace,
SmartObject

Remover a autorreferência

O Código 4.1 apresenta as regras RV1, RV3 e parte da regra RV4: a regra
RV1 exige que o elemento tenha um nome; a regra RV3 impede que dois elementos
do mesmo tipo tenham nomes iguais; o trecho da regra RV4 apresentado impede o
autorreferenciamento a elementos do tipo FixedSmartSpace, ou seja, impede que um
FSS esteja contido nele próprio. Foram definidos quick fixes (indicados no código pelo
bloco fix) que, quando ativados, realizam a correção do erro encontrado de maneira
simplificada. O quick fix da regra RV3 solicita a entrada de um novo nome para o elemento
duplicado e, então, aplica o novo nome ao elemento. O quick fix da regra RV4 apaga o
autorreferenciamento para o nó, conforme ilustrado na Figura 4.3.

Código 4.1: Regras EVL: RV1, RV3 e parte da regra RV4.� �
1 //regra RV1
2 constraint HasName {
3 check : self.name.isDefined()
4 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
5 fix {
6 title : ’Set a name...’
7 do {
8 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
9 }

10 }
11 }
12 //regra RV3
13 constraint CheckUniqueName {
14 guard : not self.~checked.isDefined()
15
16 check {
17 var others := Actuator.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
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18 if (others.size() > 0) {
19 for (other in others) {
20 other.~checked := true;
21 }
22 return false;
23 } else {
24 return true;
25 }
26 }
27
28 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
29 fix {
30 title : ’Rename...’
31 do {
32 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
33 }
34 }
35 }
36 //regra RV4 (parcial)
37 context HasSubFSS {
38 constraint CannotSelfReference {
39 check : self.source.name <> self.target.at(0).name
40 message : ’Cannot make a self reference’
41 fix {
42 title : "Delete self reference"
43 do {
44 delete self;
45 }
46 }
47 }
48 } � �

Figura 4.3: Sugestão de correção (quick fix) para autorreferencia-
mento não permitido por meio de regras EVL.

Por último, foram feitos ajustes finos na ferramenta de modelagem para melhorar
a aparência dos rótulos dos elementos e das associações entre os elementos dos modelos
construídos, com o objetivo de facilitar a leitura dos modelos e evitar confusões entre
rótulos de associações e rótulos de elementos. Assim sendo, duas regras foram escritas
em linguagem EOL (Epsilon Object Language) para (i) mudar os rótulos das associações
para itálico e (ii) mudar os rótulos dos elementos para negrito. O Código 4.2 apresenta a
regra que muda para itálico os rótulos das associações. A versão completa dessas regras é
apresentada no Código A.4.
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Código 4.2: Regras de transformação escritas em linguagem EOL

para estilização da ferramenta de modelagem.� �
1 for (c in GmfGraph!Label.all) {
2 if(c.name = ’HasActuatorLabelLabel’ or
3 c.name = ’HasIOLabelLabel’ or
4 c.name = ’PersonalSmartSpaceHasOwnerExternalLabel’ or
5 c.name = ’HasPolicyLabelLabel’ or
6 c.name = ’HasSensorLabelLabel’ or
7 c.name = ’HasSubFSSLabelLabel’ or
8 c.name = ’HasSubSOLabelLabel’ or
9 c.name = ’HostsLabelLabel’ or

10 c.name = ’FixedSmartSpaceIsComposedOfExternalLabel’ or
11 c.name = ’PersonIsOwnerOfExternalLabel’ or
12 c.name = ’PersonUsesExternalLabel’ or
13 c.name = ’PersonUsesUbiAppExternalLabel’){
14 c.font = new GmfGraph!BasicFont;
15 c.font.style = GmfGraph!FontStyle#ITALIC;
16 }
17 } � �

4.1.2 Ferramenta de Modelagem de Políticas de Acesso

A ferramenta de modelagem de políticas de acesso para cenários de computação
ubíqua tem por objetivo possibilitar a criação semiautomatizada de arquivos XML, que
representam modelos de políticas de acesso, como forma de garantir a sua integridade
sintática e também a sua conformidade com o metamodelo. Todos os modelos de políticas
de acesso apresentados neste trabalho foram gerados por meio dessa ferramenta. Vale
acrescentar que não foi criada nenhuma interface de usuário para essa ferramenta e
sua utilização é feita editando diretamente o código-fonte no IDE Eclipse, sendo este,
portanto, o motivo da denominação ferramenta-protótipo.

A ferramenta foi desenvolvida em linguagem Java, uma vez que esta é a mesma
linguagem de desenvolvimento das ferramentas do projeto Eclipse1 utilizadas neste
trabalho: o EMF, o GMF e a família de linguagens Epsilon. Além disso, o EMF possui
mecanismos para exportar as metaclasses de um metamodelo diretamente em linguagem
Java. Sendo assim, utilizou-se como base as metaclasses do metamodelo da linguagem de
políticas de acesso – a saber, AccessPolicySchema, Resource e Entity –, na forma de
classes Java, as quais foram inicialmente geradas pelo EMF e tiveram então seus códigos-
fonte incrementados com a lógica necessária.

A implementação Java das classes do metamodelo de políticas de acesso pode ser
vista nos Códigos A.8, A.9 e A.10. Como tecnologia de apoio para gravação dos arquivos
XML fez-se uso da biblioteca XStream2, permitindo criar uma classe Java para escrita dos
arquivos XML, apresentada no Código 4.3.

1http://www.eclipse.org
2http://x-stream.github.io/

http://www.eclipse.org
http://x-stream.github.io/


4.1 Ferramentas de Modelagem 72

Código 4.3: PolicyWriter: classe que realiza a escrita de ar-

quivos XML que representam modelos de políticas de

acesso.� �
1 package policyhandler;
2
3 import java.io.File;
4 import java.io.FileOutputStream;
5 import java.io.IOException;
6 import policymember.AccessPolicySchema;
7 import com.thoughtworks.xstream.XStream;
8
9 public class PolicyWriter {

10 public void writeAccessPolicySchema(AccessPolicySchema aps) {
11 XStream xStream = new XStream();
12 xStream.processAnnotations(AccessPolicySchema.class);
13
14 File file = new File("./src/repositorio/modelo.xml");
15 FileOutputStream record;
16
17 try {
18 record = new FileOutputStream(file);
19 record.write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?>\n".getBytes("UTF

-8"));
20 record.write(xStream.toXML(aps).getBytes("UTF-8"));
21 record.close();
22 } catch (IOException ex) {
23 ex.printStackTrace();
24 }
25 }
26 } � �

A ferramenta-protótipo faz a serialização de objetos Java, que são instâncias
do metamodelo de políticas de acesso, na forma de entradas (tags) do arquivo XML.
O algoritmo que realiza o processamento das políticas de acesso, que é apresentado na
Seção 4.3, faz o caminho inverso, ou seja, instancia objetos Java a partir das entradas
de um arquivo XML que representa um modelo de políticas de acesso. O Código 4.4
demonstra a utilização da ferramenta de políticas de acesso para geração do modelo de
políticas de acesso presente no Código 3.1, apresentado no capítulo anterior.

Código 4.4: Ferramenta de geração de modelos de políticas de

acesso sendo utilizada.� �
1 import policyhandler.PolicyWriter;
2 import policymember.AccessPolicySchema;
3 import policymember.Entity;
4 import policymember.Resource;
5
6 public class FerramentaPoliticasAcesso {
7 public static void main(String[] args) {
8 //cria o esquema de políticas (raiz)
9 AccessPolicySchema aps = new AccessPolicySchema();

10 //cria os recursos
11 Resource r1 = new Resource("UbiquitousApplicaton", "planoAtividades", true);
12 Resource r2 = new Resource("SmartObject", "computadorSalaProfessor", true);
13 Resource r3 = new Resource("SmartObject", "computadorSecretaria", true);
14 Resource r4 = new Resource("SmartObject", "computadorLaboratorio", true);
15 //adiciona as entidades aos recursos
16 r1.addEntity(new Entity("Person", "professor", 0.5));
17 r1.addEntity(new Entity("Person", "aluno", 0.0));
18 r2.addEntity(new Entity("Person", "professor", 1.0));
19 r2.addEntity(new Entity("Person", "aluno", 0.0));
20 r3.addEntity(new Entity("Person", "tecnicoAdministrativo", 1.0));
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21 r3.addEntity(new Entity("Person", "professor", 0.5));
22 r3.addEntity(new Entity("Person", "aluno", 0.0));
23 r4.addEntity(new Entity("Person", "aluno", 0.5));
24 r4.addEntity(new Entity("Person", "tecnicoAdministrativo", 1.0));
25 r4.addEntity(new Entity("Person", "professor", 1.0));
26 //adiciona os recursos à raiz
27 aps.addResource(r1);
28 aps.addResource(r2);
29 aps.addResource(r3);
30 aps.addResource(r4);
31 //grava o arquivo XML
32 PolicyWriter schema = new PolicyWriter();
33 schema.writeAccessPolicySchema(aps);
34 }
35 } � �

4.2 Modelagem dos Cenários

Com uso da ferramenta de modelagem apresentada na Seção anterior, os cená-
rios detalhados na Seção 3.1 foram modelados. A Subseção 4.2.1 traz a modelagem do
Cenário 1, enquanto a Subseção 4.2.2 detalha a modelagem do Cenário 2. Para cada cená-
rio, foi gerada uma instância do metamodelo para modelagem de cenários de computação
ubíqua, utilizando a ferramenta de modelagem gráfica, e um modelo de políticas de acesso
para os recursos do cenário, na forma de um arquivo XML, representando uma instância
do metamodelo da linguagem de políticas de acesso.

4.2.1 Modelando o Cenário 1: Casa Inteligente

O Cenário 1, detalhado na Subseção 3.1.1, descreve um casal de idosos em
uma casa, na qual existem diversos objetos inteligentes. Cada um dos idosos utiliza
dispositivos médicos vestíveis de acordo com a sua necessidade particular (e.g., sensor
de pressão arterial, sensor de queda, sensor de frequência cardíaca) e um aparelho
smartphone. O conjunto de objetos inteligentes de cada um dos residentes, juntamente
com a aplicação ubíqua de saúde pessoal, compõem o seu espaço inteligente pessoal.
Alguns outros objetos inteligentes são eventualmente compartilhados entre o casal, como
é o caso de uma balança digital. Há ainda na residência um espaço inteligente fixo que é
composto por todos os cômodos da casa e hospeda as aplicações ubíquas de segurança, de
bem-estar e de economia de energia, as quais também fazem uso dos objetos inteligentes
disponíveis.

A Figura 4.4 apresenta o modelo do Cenário 1, construído por meio da ferra-
menta de modelagem gráfica. O código de seu modelo (arquivo cenario1.ssmm), é apre-
sentado no Código 4.5. O código que representa o posicionamento de seus elementos na
ferramenta de modelagem (arquivo cenario1.ssmmd) foi suprimido pois seu conteúdo
somente é relevante para a ferramenta de modelagem. Os rótulos em negrito representam
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os nomes dos elementos na forma de instâncias de tipos do metamodelo. Os rótulos em
itálico representam os nomes dos tipos de associações entre esses elementos. Os rótulos
de associações do mesmo tipo que se encontram muito próximas foram agrupados em
um único rótulo para facilitar a leitura do modelo. Os elementos patient1 e patient2 fo-
ram modelados como entidades distintas, pois seus PSS não são compostos pelos mesmos
objetos inteligentes.

Figura 4.4: Modelagem do Cenário 1 utilizando a ferramenta de
modelagem.

Código 4.5: Arquivo cenario1.ssmm: instância do metamo-

delo de cenários de computação ubíqua, represen-

tando a configuração do Cenário 1.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ssmm:SmartSpaceDiagram xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns

:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ssmm="http://www.
example.org/ssmm">

3 <SmartSpace xsi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" hasOwner="//@Person.0" name="
pssP1"/>

4 <SmartSpace xsi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" hasOwner="//@Person.1" name="
pssP2"/>

5 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" name="house"/>
6 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" isComposedOf="//@SmartObject.6 //

@SmartObject.9 //@SmartObject.7 //@SmartObject.5 //@SmartObject.10 //
@SmartObject.8" name="livingRoom"/>

7 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" isComposedOf="//@SmartObject.10 //
@SmartObject.5 //@SmartObject.8 //@SmartObject.7" name="bedRoom"/>

8 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" isComposedOf="//@SmartObject.4 //
@SmartObject.5 //@SmartObject.8 //@SmartObject.9" name="bathRoom"/>

9 <UbiquitousApplication name="personalHealth"/>
10 <UbiquitousApplication name="security"/>
11 <UbiquitousApplication name="welfare"/>
12 <UbiquitousApplication name="energySaving"/>
13 <SmartObject name="smartPhone"/>
14 <SmartObject name="ecg"/>
15 <SmartObject name="bloodPressure"/>
16 <SmartObject name="fallDetector"/>
17 <SmartObject name="weightScale"/>
18 <SmartObject name="lightSwitch"/>
19 <SmartObject name="tv"/>
20 <SmartObject name="window"/>
21 <SmartObject name="motionSensor"/>
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22 <SmartObject name="airConditioner"/>
23 <SmartObject name="lock"/>
24 <Person uses="//@SmartObject.6 //@SmartObject.4" isOwnerOf="//@SmartObject.0 //

@SmartObject.1 //@SmartObject.2" hasPSS="//@SmartSpace.0" name="patient1"/>
25 <Person uses="//@SmartObject.6 //@SmartObject.4" isOwnerOf="//@SmartObject.0 //

@SmartObject.3 //@SmartObject.2" hasPSS="//@SmartSpace.1" name="patient2"/>
26 <Hosts source="//@SmartSpace.0" target="//@UbiquitousApplication.0"/>
27 <Hosts source="//@SmartSpace.1" target="//@UbiquitousApplication.0"/>
28 <Hosts source="//@SmartSpace.2" target="//@UbiquitousApplication.3"/>
29 <Hosts source="//@SmartSpace.2" target="//@UbiquitousApplication.2"/>
30 <Hosts source="//@SmartSpace.2" target="//@UbiquitousApplication.1"/>
31 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.2" target="//@SmartSpace.5"/>
32 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.2" target="//@SmartSpace.4"/>
33 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.2" target="//@SmartSpace.3"/>
34 </ssmm:SmartSpaceDiagram> � �

Na Figura 4.4, o usuário identificado por patient1, possui configurados em
seu espaço inteligente pessoal um sensor de eletrocardiograma (ecg), um monitor de
pressão arterial (bloodPressure) e um aparelho smartphone, todos do tipo SmartObject e
definidos como de uso privado, conforme indicado pelo papel da associação isOwnerOf.
Além disso, o usuário eventualmente utiliza uma balança (weightScale) para medir seu
peso, a qual está localizada no espaço inteligente fixo bathRoom e é compartilhada pelo
usuário patient2. Um televisor (tv), localizado no espaço inteligente fixo livingRoom, é
utilizado para exibir as informações e alertas enviados pela aplicação ubíqua de saúde
pessoal (personalHealth). Essas duas últimas associações são do tipo uses.

A configuração do espaço inteligente pessoal do usuário patient2 é composta
também por um smartphone e um monitor de pressão arterial, além de um sensor de que-
das (fallDetector). O usuário ocasionalmente confere seu peso na balança compartilhada
pelo casal. Semelhante ao que acontece com patient1, sua aplicação ubíqua de saúde pes-
soal utiliza a SmartTV da sala de estar (livingRoom) para exibir informações e alertas.

Por fim, as aplicações ubíquas de segurança (security), de bem-estar (welfare)
e de economia de energia (energySaving) são hospedadas por um espaço inteligente fixo
(house), que compreende todos os cômodos da casa, abrangendo, portanto, os espaços
inteligentes fixos da sala de estar (livingRoom), banheiro (bathRoom) e quarto do casal
(bedRoom). As regras de adaptação das aplicações ubíquas são definidas previamente e
são acionadas com base em informações de contexto obtidas do ambiente e levando-se em
consideração as restrições e prioridades definidas pelas regras de políticas de acesso do
recurso em questão, que são modeladas em conjunto com as regras dos demais recursos
do cenário, que compõem o modelo de políticas de acesso do cenário de computação
ubíqua. O detalhamento das regras de adaptação das aplicações ubíquas, que geralmente
seguem o modelo evento-condição-ação (ECA), está fora do escopo deste trabalho.

Quanto às políticas de acesso aos recursos do cenário, foi definido que cada
usuário (patient1 e patient2) possui prioridade máxima de acesso (i.e., 1.0) a todos os
objetos inteligentes e aplicações ubíquas do cenário, com exceção dos objetos inteligentes
que pertencem ao PSS de outro usuário. Para os objetos inteligentes que compõem os
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espaços inteligentes fixos, a aplicação ubíqua de segurança possui prioridade maior que
a aplicação de bem-estar e esta, por sua vez, possui prioridade maior que a aplicação
ubíqua de economia de energia. Além disso, foi definido que entidades que não estejam
no modelo de políticas de acesso não terão acesso aos recursos. Sendo assim, definiu-se
o valor de prioridade de acesso padrão do modelo de políticas de acesso para 0.0. As
políticas de acesso aos recursos do Cenário 1 são sumarizadas na Tabela 4.2. O arquivo
XML do modelo das políticas de acesso deste cenário, representando uma instância do
metamodelo para definição de políticas de acesso, é apresentado no Código A.11.

Tabela 4.2: Resumo das políticas de acesso do Cenário 1.

Recurso Entidade(s) Prioridade
de AcessoTipo Nome Tipo Nome

UbiquitousApplication personalHealth Person patient1, patient2 1.0

UbiquitousApplication security Person patient1, patient2 1.0

UbiquitousApplication welfare Person patient1, patient2 1.0

UbiquitousApplication energySaving Person patient1, patient2 1.0

SmartObject smartPhone Person patient1, patient2 1.0

SmartObject bloodPressure Person patient1, patient2 1.0

SmartObject ecg Person patient1, patient2 1.0

SmartObject fallDetector Person patient1, patient2 1.0

SmartObject window Person patient1, patient2 1.0

SmartObject window UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject window UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject window UbiquitousApplication energySaving 0.7

SmartObject lock Person patient1, patient2 1.0

SmartObject lock UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject lock UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject lock UbiquitousApplication energySaving 0.7

SmartObject motionSensor Person patient1, patient2 1.0

SmartObject motionSensor UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject motionSensor UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject motionSensor UbiquitousApplication energySaving 0.7

SmartObject lightSwitch Person patient1, patient2 1.0

SmartObject lightSwitch UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject lightSwitch UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject lightSwitch UbiquitousApplication energySaving 0.7

SmartObject tv Person patient1, patient2 1.0

SmartObject tv UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject tv UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject tv UbiquitousApplication energySaving 0.7

SmartObject airConditioner Person patient1, patient2 1.0

SmartObject airConditioner UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject airConditioner UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject airConditioner UbiquitousApplication energySaving 0.7

SmartObject weightScale Person patient1, patient2 1.0

SmartObject weightScale UbiquitousApplication security 0.9

SmartObject weightScale UbiquitousApplication welfare 0.8

SmartObject weightScale UbiquitousApplication energySaving 0.7
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4.2.2 Modelando o Cenário 2: Empresa Inteligente

O Cenário 2, detalhado na Subseção 3.1.2, descreve uma empresa na qual
existem duas aplicações ubíquas: de reuniões e de segurança. A aplicação ubíqua de
reuniões configura os objetos inteligentes da sala de reuniões sempre que há uma reunião.
A aplicação ubíqua de segurança, por sua vez, possui como uma das suas atribuições o
monitoramento dos ambientes da empresa em relação a emergências, tais como incêndios,
por exemplo. Durante uma reunião, a aplicação ubíqua de segurança detecta um foco de
incêndio na sala vizinha à sala de reuniões, e, nesse momento, dá início ao seu protocolo
de ações para este tipo de situação, que prevê, dentre outros procedimentos, a emissão de
alertas por meio de sons e imagens. Dessa forma, a aplicação ubíqua de segurança toma
posse dos objetos inteligentes da sala de reuniões e passa a emitir seus alertas por meio
do projetor multimídia e do sistema de som da TV.

A Figura 4.5 apresenta o modelo do Cenário 2, construído pela ferramenta de
modelagem gráfica. O código de seu modelo (arquivo cenario2.ssmm), é apresentado no
Código 4.6. O código que representa o posicionamento de seus elementos na ferramenta
de modelagem (arquivo cenario2.ssmmd) foi suprimido pois seu conteúdo somente é
relevante para a ferramenta de modelagem. Os rótulos em negrito representam os nomes
dos elementos na forma de instâncias de tipos do metamodelo. Os rótulos em itálico
representam os nomes dos tipos de associações entre esses elementos. Os rótulos de
associações do mesmo tipo que se encontram muito próximas foram agrupados em um
único rótulo para facilitar a leitura do modelo.

Figura 4.5: Modelagem do Cenário 2 utilizando a ferramenta de
modelagem.
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Código 4.6: Arquivo cenario2.ssmm: instância do metamo-

delo de cenários de computação ubíqua, represen-

tando a configuração do Cenário 2.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ssmm:SmartSpaceDiagram xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns

:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ssmm="http://www.
example.org/ssmm">

3 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" isComposedOf="//@SmartObject.6 //
@SmartObject.4 //@SmartObject.5 //@SmartObject.1 //@SmartObject.3 //
@SmartObject.0 //@SmartObject.9 //@SmartObject.2" name="meetingRoom"/>

4 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" name="company"/>
5 <SmartSpace xsi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" hasOwner="//@Person.0" name="

managerPSS"/>
6 <SmartSpace xsi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" hasOwner="//@Person.1" name="

employeePSS"/>
7 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" isComposedOf="//@SmartObject.0 //

@SmartObject.1 //@SmartObject.2 //@SmartObject.3 //@SmartObject.9" name="
employeeOffice"/>

8 <UbiquitousApplication name="security"/>
9 <UbiquitousApplication name="meeting"/>

10 <SmartObject name="presenceSensor"/>
11 <SmartObject name="temperatureSensor"/>
12 <SmartObject name="smokeSensor"/>
13 <SmartObject name="surveillanceCamera"/>
14 <SmartObject name="digitalWhiteboard"/>
15 <SmartObject name="multimediaProjector"/>
16 <SmartObject name="videoConferencing"/>
17 <SmartObject name="tv"/>
18 <SmartObject name="webcam"/>
19 <SmartObject name="pc"/>
20 <Person uses="//@SmartObject.9" hasPSS="//@SmartSpace.2" name="manager"/>
21 <Person uses="//@SmartObject.9" hasPSS="//@SmartSpace.3" name="employee"/>
22 <Hosts source="//@SmartSpace.1" target="//@UbiquitousApplication.0"/>
23 <Hosts source="//@SmartSpace.0" target="//@UbiquitousApplication.1"/>
24 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.1" target="//@SmartSpace.0"/>
25 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.1" target="//@SmartSpace.4"/>
26 <HasSubSO source="//@SmartObject.6" target="//@SmartObject.8"/>
27 <HasSubSO source="//@SmartObject.6" target="//@SmartObject.7"/>
28 </ssmm:SmartSpaceDiagram> � �

Foram modelados dois tipos de usuário, funcionário (employee) e gerente (ma-

nager), cada um possuindo seu próprio espaço inteligente pessoal. O espaço inteligente
fixo da empresa (company) é composto de escritórios (employeeOffice), sala de reuniões
(meetingRoom) e hospeda a aplicação ubíqua de segurança (security), que possui acesso
a todos os objetos inteligentes da empresa.

Nos escritórios existem diversos objetos inteligentes, como sensores de tempe-
ratura (temperatureSensor), de presença (presenceSensor) e de fumaça (smokeSensor),
além de câmeras de vigilância (surveillanceCamera) e computadores (pc). Na sala de
reuniões, além de todos estes objetos inteligentes, há também uma lousa digital (digi-

talWhiteboard), um projetor multimídia (multimediaProjector) e um sistema de vídeo-
conferência (videoConferencing), que é composto de um televisor (tv) e uma webcam. O
espaço inteligente fixo da sala de reuniões também hospeda a aplicação ubíqua de reu-
niões, denominada meeting.

As políticas de acesso definidas indicam que os gerentes possuem prioridade má-
xima de acesso (i.e., 1.0) à aplicação ubíqua de segurança, enquanto os funcionários não
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possuem acesso a essa aplicação ubíqua (i.e., 0.0). Funcionários e gerentes possuem prio-
ridade máxima de acesso à aplicação ubíqua de reuniões. Por fim, definiu-se também que
a aplicação ubíqua de segurança possui prioridade máxima de acesso a todos os objetos
inteligentes da empresa, seguida da aplicação de reuniões e, por último, os funcionários e
gerentes. As políticas de acesso aos recursos do Cenário 2 são sumarizadas na Tabela 4.3.
O arquivo XML do modelo das políticas de acesso deste cenário, representando uma ins-
tância do metamodelo da linguagem para definição de políticas de acesso, é apresentado
no Código A.12.

Tabela 4.3: Resumo das políticas de acesso do Cenário 2.

Recurso Entidade(s) Prioridade
de AcessoTipo Nome Tipo Nome

UbiquitousApplication security Person employee 0.0

UbiquitousApplication security Person manager 1.0

UbiquitousApplication meeting Person employee, manager 1.0

SmartObject pc Person employee, manager 0.8

SmartObject pc UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject pc UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject multimediaProjector Person employee, manager 0.8

SmartObject multimediaProjector UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject multimediaProjector UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject digitalWhiteboard Person employee, manager 0.8

SmartObject digitalWhiteboard UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject digitalWhiteboard UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject temperatureSensor Person employee, manager 0.8

SmartObject temperatureSensor UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject temperatureSensor UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject presenceSensor Person employee, manager 0.8

SmartObject presenceSensor UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject presenceSensor UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject videoConferencing Person employee, manager 0.8

SmartObject videoConferencing UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject videoConferencing UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject surveillanceCamera Person employee, manager 0.8

SmartObject surveillanceCamera UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject surveillanceCamera UbiquitousApplication security 1.0

SmartObject smokeSensor Person employee, manager 0.8

SmartObject smokeSensor UbiquitousApplication meeting 0.9

SmartObject smokeSensor UbiquitousApplication security 1.0

4.3 Implementação do Algoritmo de Processamento de
Modelos de Políticas de Acesso

Esta seção tem como finalidade apresentar a implementação do algoritmo para
processamento de modelos de políticas de acesso aos recursos de um cenário de computa-
ção ubíqua, apresentado na Seção 3.4. Em seguida, simulações de utilização dos recursos
foram realizadas com base no processamento dos modelos de políticas de acesso dos



4.3 Implementação do Algoritmo de Processamento de Modelos de Políticas de Acesso 80

Cenários 1 e 2, como forma de validar tanto o algoritmo de processamento, quanto o
metamodelo que define a linguagem de políticas de acesso. A Subseção 4.3.1 apresenta
o processamento do modelo de políticas de acesso e simulações de uso dos recursos do
Cenário 1, enquanto a Subseção 4.3.2 apresenta o do Cenário 2.

Assim como a ferramenta-protótipo para geração dos modelos de políticas de
acesso, o algoritmo para processamento desses modelos também foi implementado em
linguagem Java. As classes que representam as metaclasses do metamodelo de políticas
de acesso e do metamodelo de cenários de computação ubíqua foram exportadas pela
ferramenta EMF e utilizadas para instanciação de objetos que representam os recursos
e entidades dos cenários. O algoritmo foi implementado com a lógica apresentada no
Diagrama de Atividades da UML ilustrado na Figura 3.9. O código do algoritmo está
apresentado no Código A.13.

Com suporte da biblioteca XStream, são geradas instâncias de objetos Java a
partir das entradas de um arquivo XML que representa o modelo de políticas de acesso
de um cenário de computação ubíqua. Esses objetos são então utilizados para configurar
a prioridade de acesso de uma determinada entidade no momento que esta tenta utilizar
um recurso do cenário. Dessa forma, a função do algoritmo é determinar, com base no
modelo de políticas de acesso, se a entidade terá ou não acesso ao recurso requisitado.

Para validar o algoritmo de processamento das políticas de acesso, os modelos
de estrutura e os modelos de políticas de acesso dos Cenários 1 e 2 foram instanciados.
De acordo com a arquitetura de metamodelagem MOF, o metamodelo de cenários de
computação ubíqua e o metamodelo de políticas de acesso fazem parte da camada M2 e
são instâncias do meta-metamodelo Ecore, que está em M3. Os modelos dos cenários
de computação ubíqua e os modelos de políticas de acesso estão na camada M1. As
instâncias destes modelos, utilizadas nas simulações a seguir, estão na camada M0. O
resultado das simulações é apresentado em forma textual, como saída no console do IDE
Eclipse.

Como o objetivo aqui é validar o algoritmo de processamento de modelos de
políticas de acesso e seu respectivo metamodelo, somente foram implementadas as meta-
classes do metamodelo de cenários de computação ubíqua que possuem intersecção com
o metamodelo de políticas de acesso, como pode ser observado na Figura 3.5. Sendo as-
sim, as metaclasses implementadas do algoritmo de cenários de computação ubíqua foram
Person, SmartObject e UbiquitousApplication, enquanto que o algoritmo de polí-
ticas de acesso teve todas suas metaclasses implementadas (i.e., AccessPolicySchema,
Entity e Resource). Essas estruturas se mostraram suficientes para instanciar entidades
e recursos de um cenário de computação ubíqua e possibilitar simulações de uso destes
recursos pelas entidades, as quais são apresentados nas duas subseções seguintes.
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4.3.1 Processando o Modelo de Políticas de Acesso do Cenário 1

O modelo de políticas de acesso do Cenário 1 está descrito na Seção 4.2.1,
sua sumarização está apresentada na Tabela 4.2 e o conteúdo do seu arquivo XML,
representando uma instância do metamodelo de políticas de acesso, consta no Código
A.11.

Para validar o processamento do modelo de políticas de acesso do Cenário 1, a
simulação descrita a seguir foi realizada. O texto entre parênteses indica a localização da
saída dos comandos no console, aos quais a descrição se refere e que está apresentada no
Código 4.7. O código-fonte da classe Java utilizada para realizar essa simulação encontra-
se no Código 4.8.

1. Foram criados dois usuários, Sr. Genaro e D. Rute, que são instâncias dos tipos
patient1 e patient2, respectivamente. (linhas 4 e 5)

2. Foram criados três objetos inteligentes, Samsung Galaxy S6, Asus Zenfone 2 e
Ar Condicionado do Quarto de Casal. Os dois primeiros são instâncias do tipo
smartPhone e o último é instância do tipo airConditioner. (linhas 6 a 8)

3. Foram criadas três aplicações ubíquas, Sistema Bem-Estar v1.0, Sistema Economia

de Energia v1.6 e Sistema Casa Segura 2000, representando instâncias dos tipos
welfare, energySaving e security, respectivamente. (linhas 9 a 11)

4. Em seguida, definiu-se o objeto inteligente Samsung Galaxy S6 como de uso
exclusivo (i.e., não compartilhado) do usuário Sr. Genaro e o objeto inteligente
Asus Zenfone 2 como de uso exclusivo da usuária D. Rute. (linhas 16 a 19)

5. O teste de utilização dos recursos se deu da seguinte forma:

(a) Sr. Genaro solicitou acesso ao recurso Samsung Galaxy S6 e obteve acesso,
pois é o dono do recurso.(linhas 25 a 28)

(b) Sr. Genaro solicitou acesso ao recurso Asus Zenfone 2 mas obteve acesso
negado, pois não é o dono do recurso e este não é compartilhável. (linhas

30 a 33)
(c) D. Rute solicitou acesso ao recurso Asus Zenfone 2 e obteve acesso, pois é a

dona do recurso. (linhas 35 a 38)
(d) Sistema Bem-Estar v1.0 solicitou acesso ao recurso Ar Condicionado do

Quarto de Casal. Como não é dono do recurso –e nem poderia ser, pois não
é do metatipo Pessoa–, o algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade
para este recurso no modelo de políticas de acesso do cenário. A entrada foi
encontrada e então a prioridade de acesso ao recurso definida no modelo foi
atribuída à entidade Sistema Bem-Estar v1.0. Na sequência, a entidade obteve
acesso ao recurso, pois este estava sem utilização. (linhas 40 a 46)
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(e) Sistema Economia de Energia v1.6 solicitou acesso ao recurso Ar Condici-

onado do Quarto de Casal. Como não é dono do recurso –e nem poderia
ser, pois não é do metatipo Pessoa–, o algoritmo buscou o nível de acesso
desta entidade para este recurso no modelo de políticas de acesso do cenário.
A entrada foi encontrada e então a prioridade de acesso ao recurso definida
no modelo foi atribuída à entidade Sistema Economia de Energia v1.6. Na
sequência, a entidade obteve acesso negado ao recurso, pois este estava em
uso por uma entidade que possui maior ou igual prioridade de acesso. (linhas

48 a 54)
(f) Sistema Casa Segura 2000 solicitou acesso ao recurso Ar Condicionado do

Quarto de Casal. Como não é dono do recurso –e nem poderia ser, pois não é
do metatipo Pessoa–, o algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade
para este recurso no modelo de políticas de acesso do cenário. A entrada
foi encontrada e então a prioridade de acesso ao recurso definida no modelo
foi atribuída à entidade Sistema Casa Segura 2000. Na sequência, a entidade
obteve acesso ao recurso, pois sua prioridade é maior do que a prioridade da
entidade que estava utilizando o recurso. (linhas 56 a 62)

(g) Sr. Genaro solicitou acesso ao recurso Ar Condicionado do Quarto de Casal.
Como não é dono do recurso, o algoritmo buscou o nível de acesso desta
entidade para este recurso no modelo de políticas de acesso do cenário. A
entrada foi encontrada e então a prioridade de acesso ao recurso definida no
modelo foi atribuída à entidade Sr. Genaro. Na sequência, a entidade obteve
acesso ao recurso, pois sua prioridade é maior do que a prioridade da entidade
que estava utilizando o recurso. (linhas 64 a 70)

Código 4.7: Simulação de uso de recursos do Cenário 1.� �
1 ==============================
2 Instanciando Objetos
3 ==============================
4 Patient1 (Person) instanciado: Sr. Genaro
5 Patient2 (Person) instanciado: D. Rute
6 SmartPhone (SmartObject) instanciado: Samsung Galaxy S6
7 SmartPhone (SmartObject) instanciado: Asus Zenfone 2
8 AirConditioner (SmartObject) instanciado: Ar Condicionado do Quarto do Casal
9 Welfare (UbiquitousApplication) instanciado: Sistema Bem-Estar v1.0

10 EnergySaving (UbiquitousApplication) instanciado: Sistema Economia de Energia v1.6
11 Security (UbiquitousApplication) instanciado: Sistema Casa Segura 2000
12
13 ==============================
14 Configurando Objetos
15 ==============================
16 ’Sr. Genaro’ (Person: patient1) agora é dono do objeto inteligente ’Samsung Galaxy S6’ (

SmartObject: smartphone).
17 Compartilhamento de Samsung Galaxy S6 (SmartObject) alterado para: false
18 ’D. Rute’ (Person: patient2) agora é dono do objeto inteligente ’Asus Zenfone 2’ (SmartObject:

smartphone).
19 Compartilhamento de Asus Zenfone 2 (SmartObject) alterado para: false
20
21 ==============================
22 Usando Recursos
23 ==============================
24
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25 =>’Sr. Genaro’ (Person: patient1) agora está tentando usar o recurso ’Samsung Galaxy S6’ (
SmartObject: smartphone).

26
27 ’Sr. Genaro’ (Person: patient1) PASSOU A USAR o recurso ’Samsung Galaxy S6’ (SmartObject:

smartphone).
28 Motivo: Dono do recurso.
29
30 =>’Sr. Genaro’ (Person: patient1) agora está tentando usar o recurso ’Asus Zenfone 2’ (

SmartObject: smartphone).
31
32 ’Sr. Genaro’ (Person: patient1) NÃO PODE USAR o recurso ’Asus Zenfone 2’ (SmartObject:

smartphone).
33 Motivo: O recurso não é compartilhável.
34
35 =>’D. Rute’ (Person: patient2) agora está tentando usar o recurso ’Asus Zenfone 2’ (

SmartObject: smartphone).
36
37 ’D. Rute’ (Person: patient2) PASSOU A USAR o recurso ’Asus Zenfone 2’ (SmartObject: smartphone

).
38 Motivo: Dono do recurso.
39
40 =>’Sistema Bem-Estar v1.0’ (UbiquitousApplication: welfare) agora está tentando usar o recurso

’Ar Condicionado do Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
41
42 A política de acesso da entidade ’UbiquitousApplication: welfare’ está modelada para recurso ’

SmartObject: airconditioner’
43 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
44 ’Sistema Bem-Estar v1.0’ (UbiquitousApplication: welfare) prioridade: 0.8
45 ’Sistema Bem-Estar v1.0’ (UbiquitousApplication: welfare) PASSOU A USAR o recurso ’Ar

Condicionado do Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
46 Motivo: Recurso estava sem utilização.
47
48 =>’Sistema Economia de Energia v1.6’ (UbiquitousApplication: energysaving) agora está tentando

usar o recurso ’Ar Condicionado do Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
49
50 A política de acesso da entidade ’UbiquitousApplication: energysaving’ está modelada para

recurso ’SmartObject: airconditioner’
51 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
52 ’Sistema Economia de Energia v1.6’ (UbiquitousApplication: energysaving) prioridade: 0.7
53 ’Sistema Economia de Energia v1.6’ (UbiquitousApplication: energysaving) NÃO PODE USAR o

recurso ’Ar Condicionado do Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
54 Motivo: Prioridade de acesso menor ou igual a da entidade que estava utilizando o recurso

(0.7 vs 0.8).
55
56 =>’Sistema Casa Segura 2000’ (UbiquitousApplication: security) agora está tentando usar o

recurso ’Ar Condicionado do Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
57
58 A política de acesso da entidade ’UbiquitousApplication: security’ está modelada para recurso

’SmartObject: airconditioner’
59 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
60 ’Sistema Casa Segura 2000’ (UbiquitousApplication: security) prioridade: 0.9
61 ’Sistema Casa Segura 2000’ (UbiquitousApplication: security) PASSOU A USAR o recurso ’Ar

Condicionado do Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
62 Motivo: Prioridade de acesso maior que a da entidade que estava utilizando o recurso. (0.9

vs 0.8).
63
64 =>’Sr. Genaro’ (Person: patient1) agora está tentando usar o recurso ’Ar Condicionado do

Quarto do Casal’ (SmartObject: airconditioner).
65
66 A política de acesso da entidade ’Person: patient1’ está modelada para recurso ’SmartObject:

airconditioner’
67 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
68 ’Sr. Genaro’ (Person: patient1) prioridade: 1.0
69 ’Sr. Genaro’ (Person: patient1) PASSOU A USAR o recurso ’Ar Condicionado do Quarto do Casal’ (

SmartObject: airconditioner).
70 Motivo: Prioridade de acesso maior que a da entidade que estava utilizando o recurso. (1.0

vs 0.9). � �
Código 4.8: Código Java da simulação de utilização dos recursos

do Cenário 1.� �
1 package cenario1;
2 import policyhandler.PolicyReader;
3 import policymember.AccessPolicySchemaXML;
4
5 public class Cenario1Main {
6
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7 public static void main(String[] args) {
8 PolicyReader reader = new PolicyReader();
9 AccessPolicySchemaXML aps = reader.readAccessPolicySchema("cenario1.xml");

10
11 System.out.println("==============================");
12 System.out.println("Instanciando Objetos");
13 System.out.println("==============================");
14 Patient1 genaro = new Patient1("Sr. Genaro");
15 Patient2 rute = new Patient2("D. Rute");
16 SmartPhone spgenaro = new SmartPhone("Samsung Galaxy S6");
17 SmartPhone sprute = new SmartPhone("Asus Zenfone 2");
18 AirConditioner arCondicionadoQuarto = new AirConditioner("Ar Condicionado do

Quarto do Casal");
19 Welfare sistemabemestar = new Welfare("Sistema Bem-Estar v1.0");
20 EnergySaving sistemaeconomiaenergia = new EnergySaving("Sistema Economia de

Energia v1.6");
21 Security sistemaseguranca = new Security("Sistema Casa Segura 2000");
22
23
24 System.out.println("\n==============================");
25 System.out.println("Configurando Objetos");
26 System.out.println("==============================");
27 genaro.addIsOwnerOf(spgenaro);
28 rute.addIsOwnerOf(sprute);
29
30 System.out.println("\n==============================");
31 System.out.println("Usando Recursos");
32 System.out.println("==============================");
33 genaro.useResource(spgenaro, aps);
34 genaro.useResource(sprute, aps);
35 rute.useResource(sprute, aps);
36 sistemabemestar.useResource(arCondicionadoQuarto, aps);
37 sistemaeconomiaenergia.useResource(arCondicionadoQuarto, aps);
38 sistemaseguranca.useResource(arCondicionadoQuarto, aps);
39 genaro.useResource(arCondicionadoQuarto, aps);
40 }
41 } � �

4.3.2 Processando o Modelo de Políticas de Acesso do Cenário 2

O modelo de políticas de acesso do Cenário 2 está descrito na Seção 4.2.2,
sua sumarização está apresentada na Tabela 4.3 e o conteúdo do seu arquivo XML,
representando uma instância do metamodelo de políticas de acesso, consta no Código
A.12.

Assim como ocorreu com o Cenário 1, para validar o processamento do modelo
de políticas de acesso do Cenário 2, a simulação descrita a seguir foi realizada. O texto
entre parênteses indica a localização da saída dos comandos no console, aos quais a
descrição se refere e que está apresentada no Código 4.9. O código-fonte da classe Java
utilizada para realizar essa simulação encontra-se no Código 4.10.

1. Foi criado um usuário do tipo empregado (employee), Marcos. (linha 4)
2. Foi criado um usuário do tipo gerente (manager), Maria. (linha 5)
3. Foram criadas duas aplicações ubíquas, SisReuniões v1.0 e Empresa Segura 2000,

representando instâncias dos tipos meeting e security, respectivamente. (linhas

6 e 7)
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4. Foi criado um objeto inteligente, Computador Dell X, como instância do tipo pc.
(linha 8)

5. O teste de utilização dos recursos se deu da seguinte forma:

(a) Marcos solicitou acesso ao recurso SisReuniões v1.0. Como não é dono do
recurso, o algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade para este recurso
no modelo de políticas de acesso do cenário. A entrada foi encontrada e então
a prioridade de acesso ao recurso definida no modelo foi atribuída à entidade
Marcos. Na sequência, a entidade obteve acesso ao recurso, pois este estava
sem utilização. (linhas 18 a 24)

(b) Marcos solicitou acesso ao recurso Computador Dell X. Como não é dono do
recurso, o algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade para este recurso
no modelo de políticas de acesso do cenário. A entrada foi encontrada e então
a prioridade de acesso ao recurso definida no modelo foi atribuída à entidade
Marcos. Na sequência, a entidade obteve acesso ao recurso, pois este estava
sem utilização. (linhas 26 a 32)

(c) Maria solicitou acesso ao recurso Computador Dell X. Como não é dono do
recurso, o algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade para este recurso
no modelo de políticas de acesso do cenário. A entrada foi encontrada e então
a prioridade de acesso ao recurso definida no modelo foi atribuída à entidade
Maria. Na sequência, a entidade obteve acesso negado ao recurso, pois este
estava em uso por uma entidade que possui maior ou igual prioridade de
acesso. (linhas 34 a 40)

(d) SisReuniões v1.0 solicitou acesso ao recurso Computador Dell X. Como não
é dono do recurso –e nem poderia ser, pois não é do metatipo Pessoa–, o
algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade para este recurso no modelo
de políticas de acesso do cenário. A entrada foi encontrada e então a prioridade
de acesso ao recurso definida no modelo foi atribuída à entidade SisReuniões

v1.0. Na sequência, a entidade obteve acesso ao recurso, pois sua prioridade é
maior do que a prioridade da entidade que estava utilizando o recurso. (linhas

42 a 48)
(e) Empresa Segura 2000 solicitou acesso ao recurso Computador Dell X. Como

não é seu dono –e nem poderia ser, pois não é do metatipo Pessoa–, o
algoritmo buscou o nível de acesso desta entidade para este recurso no modelo
de políticas de acesso do cenário. A entrada foi encontrada e então a prioridade
de acesso ao recurso definida no modelo foi atribuída à entidade Empresa

Segura 2000. Na sequência, a entidade obteve acesso ao recurso, pois sua
prioridade é maior do que a prioridade da entidade que estava utilizando o
recurso. (linhas 50 a 56)
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Código 4.9: Simulação de uso de recursos do Cenário 2.� �
1 ==============================
2 Instanciando Objetos
3 ==============================
4 Employee (Person) instanciado: Marcos
5 Manager (Person) instanciado: Maria
6 Meeting (UbiquitousApplication) instanciado: SisReuniões v1.0
7 Security (UbiquitousApplication) instanciado: Empresa Segura 2000
8 Pc (SmartObject) instanciado: Computador Dell X
9

10 ==============================
11 Configurando Objetos
12 ==============================
13
14 ==============================
15 Usando Recursos
16 ==============================
17
18 =>’Marcos’ (Person: employee) agora está tentando usar o recurso ’SisReuniões v1.0’ (

UbiquitousApplication: meeting).
19
20 A política de acesso da entidade ’Person: employee’ está modelada para recurso ’

UbiquitousApplication: meeting’
21 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
22 ’Marcos’ (Person: employee) prioridade: 1.0
23 ’Marcos’ (Person: employee) PASSOU A USAR o recurso ’SisReuniões v1.0’ (UbiquitousApplication:

meeting).
24 Motivo: Recurso estava sem utilização.
25
26 =>’Marcos’ (Person: employee) agora está tentando usar o recurso ’Computador Dell X’ (

SmartObject: pc).
27
28 A política de acesso da entidade ’Person: employee’ está modelada para recurso ’SmartObject:

pc’
29 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
30 ’Marcos’ (Person: employee) prioridade: 0.8
31 ’Marcos’ (Person: employee) PASSOU A USAR o recurso ’Computador Dell X’ (SmartObject: pc).
32 Motivo: Recurso estava sem utilização.
33
34 =>’Maria’ (Person: manager) agora está tentando usar o recurso ’Computador Dell X’ (

SmartObject: pc).
35
36 A política de acesso da entidade ’Person: manager’ está modelada para recurso ’SmartObject: pc

’
37 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
38 ’Maria’ (Person: manager) prioridade: 0.8
39 ’Maria’ (Person: manager) NÃO PODE USAR o recurso ’Computador Dell X’ (SmartObject: pc).
40 Motivo: Prioridade de acesso menor ou igual a da entidade que estava utilizando o recurso

(0.8 vs 0.8).
41
42 =>’SisReuniões v1.0’ (UbiquitousApplication: meeting) agora está tentando usar o recurso ’

Computador Dell X’ (SmartObject: pc).
43
44 A política de acesso da entidade ’UbiquitousApplication: meeting’ está modelada para recurso ’

SmartObject: pc’
45 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
46 ’SisReuniões v1.0’ (UbiquitousApplication: meeting) prioridade: 0.9
47 ’SisReuniões v1.0’ (UbiquitousApplication: meeting) PASSOU A USAR o recurso ’Computador Dell X

’ (SmartObject: pc).
48 Motivo: Prioridade de acesso maior que a da entidade que estava utilizando o recurso. (0.9

vs 0.8).
49
50 =>’Empresa Segura 2000’ (UbiquitousApplication: security) agora está tentando usar o recurso ’

Computador Dell X’ (SmartObject: pc).
51
52 A política de acesso da entidade ’UbiquitousApplication: security’ está modelada para recurso

’SmartObject: pc’
53 Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo de políticas de acesso
54 ’Empresa Segura 2000’ (UbiquitousApplication: security) prioridade: 1.0
55 ’Empresa Segura 2000’ (UbiquitousApplication: security) PASSOU A USAR o recurso ’Computador

Dell X’ (SmartObject: pc).
56 Motivo: Prioridade de acesso maior que a da entidade que estava utilizando o recurso. (1.0

vs 0.9). � �
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Código 4.10: Código Java da simulação de utilização dos recursos

do Cenário 2.� �
1 package cenario2;
2 import policyhandler.PolicyReader;
3 import policymember.AccessPolicySchemaXML;
4
5 public class Cenario2Main {
6
7 public static void main(String[] args) {
8 PolicyReader reader = new PolicyReader();
9 AccessPolicySchemaXML aps = reader.readAccessPolicySchema("cenario2.xml");

10
11 System.out.println("==============================");
12 System.out.println("Instanciando Objetos");
13 System.out.println("==============================");
14 Employee marcos = new Employee("Marcos");
15 Manager maria = new Manager("Maria");
16 Meeting meetingSystem = new Meeting("SisReuniões v1.0");
17 Security securitySystem = new Security("Empresa Segura 2000");
18 Pc dell = new Pc("Computador Dell X");
19
20 System.out.println("\n==============================");
21 System.out.println("Configurando Objetos");
22 System.out.println("==============================");
23
24 System.out.println("\n==============================");
25 System.out.println("Usando Recursos");
26 System.out.println("==============================");
27 marcos.useResource(meetingSystem, aps);
28 marcos.useResource(dell, aps);
29 maria.useResource(dell, aps);
30 meetingSystem.useResource(dell, aps);
31 securitySystem.useResource(dell, aps);
32 }
33 } � �

4.4 Considerações Finais

A validação das propostas deste trabalho e as ferramentas construídas e utilizadas
para tal foram apresentadas neste capítulo. As propostas foram validadas seguindo as
tendências adotadas por pesquisadores da área de metamodelagem, identificadas por meio
da condução de uma Revisão Sistemática da Literatura. Sendo assim, a validação das
propostas se baseou em modelar estudos de caso, que descrevem cenários de computação
ubíqua na forma de instâncias dos metamodelos propostos. A conformidade dos modelos
com seus respectivos metamodelos foi garantida pela utilização das ferramentas de
modelagem construídas e pela implementação do algoritmo de processamento de modelos
de políticas de acesso, que possibilitou tratar os modelos de políticas dos cenários.

O capítulo seguinte discute os trabalhos relacionados, além de realizar um
comparativo entre os trabalhos relacionados e a proposta aqui apresentada.



CAPÍTULO 5
Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta alguns trabalhos com foco em espaços inteligentes ou
modelagem de espaços inteligentes, na Seção 5.1. Na Seção 5.2, há um comparativo entre
os trabalhos e a proposta desta dissertação, além de uma breve discussão apontando as
vantagens do metamodelo proposto sobre os trabalhos relacionados.

5.1 Descrição dos Trabalhos Relacionados

Diversas abordagens têm sido propostas para lidar com a modelagem ou progra-
mação de espaços inteligentes. O trabalho Gator Tech Smart House [49] apresenta uma
casa inteligente especialmente desenvolvida para atender às necessidades de idosos e defi-
cientes. A Figura 5.1 ilustra diversos objetos inteligentes mencionados pelos autores que,
à época, já estavam disponíveis no mercado (e.g., forno micro-ondas, piso inteligente,
telas, tomada elétrica, caixa de correio, espelho), outros que ainda estavam em desenvol-
vimento (e.g., quarto, cama, mesa de jantar) e alguns projetos futuros (e.g., máquina de
lavar roupas, armário). O trabalho apresenta também as especificações técnicas de alguns
destes objetos inteligentes e seu custo de implantação em uma residência.

Katasonov e Palviaine [57] apresentam em seu trabalho o Smart Modeller, que
consiste de uma ferramenta de design baseada em ontologias, permitindo ao desenvol-
vedor criar graficamente o modelo de uma aplicação para espaços inteligentes e gerar
automaticamente o seu código-fonte. O Smart Modeller foi implementado em linguagem
Java, utilizando o Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF). De acordo com os
autores, a abordagem gráfica da ferramenta aumenta o nível de abstração do desenvolvi-
mento da aplicação e facilita o reúso de componentes de software e modelos por meio de
repositórios.

Smart-M3 [51] é uma plataforma de código-fonte aberto de propósito geral, que
oferece às aplicações distribuídas uma visão compartilhada das informações e serviços
presentes em espaços inteligentes. Nesse contexto, os espaços inteligentes são tratados
como provedores de informações, que são armazenadas nos chamados Semantic Infor-

mation Brokers (SIBs). As aplicações que compõem os espaços inteligentes, por sua vez,
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Figura 5.1: Objetos inteligentes existentes no mercado (E), em
construção (O) e projetos futuros (F) [49].

são tidas como Knowledge Processors (KPs), que produzem e consomem informações
do espaço inteligente, baseando-se nos modelos arquiteturais de interação quadro-negro
(blackboard) e publish/subscribe. Em seu nome, o “M3” significa multidispositivo, mul-
tidomínio e multifornecedor, ressaltando o seu foco por interoperabilidade. Vários tra-
balhos recentes sobre espaços inteligentes têm se baseado na plataforma Smart-M3 (e.g.

[45, 56, 65, 79, 106]).
O projeto openHAB (do inglês, open Home Automation Bus) [78] é uma plata-

forma de software para integrar diferentes sistemas e tecnologias de automação residen-
cial em uma solução única, que possibilita regras de automação mais abrangentes e que
oferece interfaces de usuário uniformes. O openHAB é uma solução Java, completamente
baseada em OSGi, o que facilita seu objetivo de possibilitar a interconexão de hardware de
diversos fornecedores, mesmo que estes utilizem diferentes protocolos de comunicação.
Por integrar diferentes tecnologias de hardware e protocolos, o openHAB é considerado
um sistema de sistemas. Seus subsistemas são as diferentes tecnologias que podem ser
implantadas e configuradas de maneira independente [77]. Existem diferentes interfaces
de usuário baseadas em web (Classic UI, GreenT e Comet Visu) e há também clientes
nativos para iOS (openHAB) e para Android (HABDroid), o qual é apresentado na Figura
5.2. São diversos os trabalhos recentes que utilizam ou visam aprimorar o openHAB (e.g.,
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[52, 53, 72, 88]).

Figura 5.2: Algumas telas da interface de usuário HABDroid do
openHAB.

Corredor et al. [23] propõem uma metodologia chamada de Resource-Oriented

and Ontology-Driven Development (ROOD), que se baseia nos conceitos de ontologias e
MDA para auxiliar no desenvolvimento de espaços inteligentes. A metodologia ROOD
é composta por um conjunto de ferramentas e tecnologias semânticas para apoiar a
definição de espaços inteligentes e a geração automática de código em nível de hardware.
Os autores demonstraram o uso da metodologia pela construção de um serviço adaptativo
de monitoramento de saúde para uma academia inteligente, ilustrado pela Figura 5.3.

Figura 5.3: Usuário se exercitando em uma esteira na academia
inteligente [23].

Em [43] é apresentada a linguagem 2SML, que permite modelar espaços inteli-
gentes em alto nível, usando a abordagem de modelos em tempo de execução. O 2SML
divide a programação do espaço inteligente em dois modelos: modelo do engenheiro e
modelo do usuário, este último em conformidade com o primeiro, ou seja, o modelo do
usuário deve seguir as regras e as restrições impostas pelo modelo do engenheiro. Além
disso, cada modelo (engenheiro e usuário) possui sua própria linguagem de modelagem,
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com sintaxes diferentes. Os modelos gerados devem ser processados por uma máquina
própria, chamada 2SVM, que possui arquitetura em camadas inspirada pela CVM (Com-

munication Virtual Machine) [30]. A Figura 5.4 apresenta a arquitetura de metamodela-
gem do 2SML.

Figura 5.4: Arquitetura de metamodelagem do 2SML [43].

O conceito de espaços inteligentes pessoais abordado nesta dissertação compar-
tilha da visão apresentada pelo projeto PERSIST (Personal Self-Improving Smart Spa-

ces) [33]. O PERSIST introduz a visão de que os espaços inteligentes pessoais (Personal

Smart Spaces - PSS) fornecem uma interface entre o usuário e os vários serviços e dispo-
sitivos que estão disponíveis, interagindo com outros espaços inteligentes pessoais para
criar um ambiente poderoso e flexível para o usuário [24]. Um PSS é definido por um
conjunto de serviços dentro de um espaço dinâmico de dispositivos conectados, onde este
conjunto de serviços pertence e é controlado ou administrado por uma única pessoa [86].
Cada PSS pode compartilhar os diferentes recursos que possui (poder de computação,
memória, serviços, dispositivos, etc.), podendo ainda melhorar as suas funcionalidades
utilizando os recursos compartilhados por outros PSS. A Figura 5.5 apresenta as formas
de interação dos espaços inteligentes pessoais entre si e entre os tradicionais espaços in-
teligentes fixos. Recentemente, alguns trabalhos surgiram com o objetivo de aperfeiçoar
o tratamento de contexto do PERSIST PSS (e.g., [44, 85]).

Figura 5.5: Formas de interação entre espaços inteligentes. Adap-
tado de [44].
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5.2 Comparativo

A Tabela 5.1 apresenta um comparativo entre os trabalhos apresentados neste
capítulo e o metamodelo proposto nesta dissertação. Visando melhorar a visibilidade da
tabela, as características (títulos das colunas) foram abreviadas da seguinte maneira:

• Ano - Ano de publicação do trabalho estudado ou de disponibilização da primeira
versão do software.

• C1 - Emprega conceitos de Engenharia Dirigida por Modelos (Model-Driven

Engineering - MDE).
• C2 - Aborda espaços inteligentes tradicionais (fixos).
• C3 - Aborda espaços inteligentes pessoais (PSS).
• C4 - Considera a sobreposição de espaços inteligentes.

Tabela 5.1: Comparativo entre os trabalhos relacionados.

Trabalho Ano C1 C2 C3 C4

Gator Tech [49] 2005 X

PERSIST PSS [33] 2008 X X X

Smart Modeller [57] 2010 X

Smart-M3 [51] 2010 X

openHAB [78] 2010 X

ROOD [23] 2012 X X

2SML [43] 2014 X X

Propostas deste Trabalho 2016 X X X X

Caso a característica não tenha sido explicitamente observada no trabalho estu-
dado, ou não esteja entre os seus objetivos, sua respectiva célula encontra-se em branco.

5.3 Considerações Finais

Em suma, as propostas deste trabalho diferem dos demais trabalhos apresentados
neste capítulo, ao considerar que cada pessoa pode formar seu próprio espaço inteligente

pessoal, e que em determinados momentos pode haver a sobreposição deste com o espaço
inteligente configurado em outro sistema ubíquo (e.g., segurança, bem-estar, economia de
energia). O metamodelo para cenários de computação ubíqua proposto apresenta formas
de modelar espaços inteligentes, os quais hospedam aplicações ubíquas capazes de lidar
com estes fatores. A linguagem de políticas de acesso e seu algoritmo de processamento
possibilitam abordar o problema do acesso simultâneo aos dispositivos, decorrente da
sobreposição de espaços inteligentes.
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Conclusão

Os espaços inteligentes estão cada vez mais comuns, promovidos pelos contí-
nuos avanços tecnológicos, pela popularização dos dispositivos pessoais móveis e pelo
crescimento da Internet das Coisas e Web das Coisas. Porém, os espaços inteligentes
apresentam uma série de desafios, tais como sua dificuldade de modelagem e a sobrepo-
sição de espaços inteligentes, onde um determinado objeto inteligente está configurado
para ser utilizado em mais de um espaço inteligente simultaneamente.

Neste trabalho foram utilizados conceitos de Engenharia Dirigida a Modelos para
propor um metamodelo que permite a modelagem em alto nível de um conjunto de es-
paços inteligentes pessoais e fixos e suas entidades constituintes, aqui denominado de
cenário de computação ubíqua. A construção desse metamodelo foi guiada por requisitos
definidos na literatura, como simplicidade, usabilidade e suporte. O metamodelo possi-
bilita modelar as formas de interação entre os usuários, representados por seus espaços
inteligentes pessoais, e as aplicações ubíquas, objetos inteligentes e demais espaços inte-
ligentes pessoais ou fixos, por meio de uma notação gráfica. Os modelos gerados podem
ser utilizados para se ter uma visão geral em alto nível do cenário de computação ubí-
qua e identificar possíveis inconsistências antes de iniciar o processo de codificação das
aplicações ubíquas. Por essa ótica, esses modelos gráficos agem também como forma de
documentar o cenário de computação ubíqua.

Para lidar com o acesso concorrente a aplicações ubíquas e objetos inteligentes
de um cenário de computação ubíqua, oriundo ou não da sobreposição de espaços
inteligentes, foram propostos uma linguagem para definição de modelos de políticas
de acesso para um cenário de computação ubíqua, definida por metamodelo próprio, e
um algoritmo para o processamento dos modelos de políticas de acesso. No modelo de
políticas de acesso definem-se as prioridades de acesso que pessoas e aplicações ubíquas
que compõem os espaços inteligentes têm ao acessar objetos inteligentes ou aplicações
ubíquas do cenário. O algoritmo, por sua vez, faz o processamento desses modelos e
define entre duas entidades requisitantes, qual terá acesso ao recurso.

A validação das propostas se deu por meio de dois estudos de caso. Em cada
estudo de caso, um cenário foi apresentado e sua modelagem foi feita usando ambos os
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metamodelos propostos. A validação do algoritmo que processa os modelos de políticas
de acesso se deu por meio de sua implementação em linguagem Java, permitindo tratar os
modelos de políticas dos cenários da validação.

Este trabalho tem ainda como contribuições (i) os resultados de uma Revisão
Sistemática da Literatura conduzida para investigar as formas de validação e avaliação
de metamodelos adotadas pelos pesquisadores da área, além das ferramentas utilizadas na
sua construção e validação; (ii) uma ferramenta para criação de modelos em conformidade
com o metamodelo para cenários de computação ubíqua; e (iii) a compilação das lições
aprendidas na forma de um tutorial para construção de ferramentas de modelagem com
base em metamodelos.

Assim como todo trabalho de pesquisa, as fronteiras do presente trabalho foram
delimitadas para garantir a sua conclusão dentro de um período de tempo finito. Isso
possibilitou focar nos problemas encontrados dentro de seu escopo, mas, por outro
lado, deixou de abordar outros problemas potencialmente relevantes. Dessa forma, uma
vez que o objetivo geral deste trabalho é possibilitar a modelagem de cenários de
computação ubíqua, não foi dado foco para geração de código em nível M0. Outra
limitação deste trabalho pode ser vista em relação à validação da proposta, uma vez
que esta se deu por meio da modelagem de cenários descritos em estudos de caso.
Apesar de a ferramenta de modelagem e a implementação do algoritmo de processamento
de modelos de políticas de acesso garantirem a conformidade dos modelos gerados
com seus respectivos metamodelos, não há garantias de que os metamodelos propostos
sejam válidos para quaisquer cenários. Essa limitação, contudo, é aliviada por não se ter
conhecimento de uma forma mais eficiente ou abrangente para validação de metamodelos,
conforme apontado pela Revisão Sistemática da Literatura conduzida.

O principal trabalho futuro consiste na implementação de transformações M2T
(model-to-text) na ferramenta de modelagem para permitir a geração de código em
nível M0 a partir dos modelos nela construídos. Ainda em se tratando da ferramenta
de modelagem, outro trabalho futuro relevante se refere à integração de ambos os
metamodelos (de cenários de computação ubíqua e da linguagem de políticas de acesso)
em uma única ferramenta de modelagem, de forma que as políticas de acesso para os
recursos também possam ser modeladas graficamente, facilitando a geração do modelo de
políticas de acesso. A modelagem e tratamento das políticas de adaptação das aplicações
ubíquas com base em informações de contexto obtidas do ambiente e a modelagem de um
conjunto maior e mais diversificado de cenários também constituem trabalhos futuros.
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APÊNDICE A
Códigos-Fonte e Demais Materiais

Neste apêndice encontram-se os códigos-fonte e arquivos XML que representam
definições dos metamodelos e instâncias de seus modelos, produzidos no decorrer deste
trabalho. Na Seção A.1 encontram-se os códigos do metamodelo para modelagem de
cenários de computação ubíqua; na Seção A.2 encontram-se os códigos do metamodelo
da linguagem para definição de políticas de acesso; na Seção A.3 são apresentados os
códigos das ferramentas de modelagem, incluindo os códigos da família de linguagens
Epsilon, utilizados para instanciar a ferramenta de modelagem gráfica de cenários de
computação ubíqua; os códigos dos modelos dos Cenários 1 e 2 utilizados para validação
das propostas são apresentados na Seção A.4; e, por último, na Seção A.5 estão os códigos
da implementação em Java do algoritmo que processa os modelos de políticas de acesso.

A.1 Códigos-Fonte do Metamodelo para Cenários de
Computação Ubíqua

Nesta seção são apresentados os códigos-fonte do metamodelo para modelagem
de cenários de computação ubíqua, detalhado na Seção 3.3.

Código A.1: Representação do metamodelo para cenários de com-

putação ubíqua, em linguagem Ecore.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3 xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="ssmm" nsURI="http://

www.example.org/ssmm" nsPrefix="ssmm">
4 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SmartSpace" abstract="true">
5 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hosts" upperBound="-1"
6 eType="#//UbiquitousApplication" containment="true"/>
7 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasPolicy" upperBound="

-1"
8 eType="#//Policy" containment="true"/>
9 </eClassifiers>

10 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UbiquitousApplication"/>
11 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PersonalSmartSpace" eSuperTypes="#//

SmartSpace">
12 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasOwner" lowerBound="1

"
13 eType="#//Person" eOpposite="#//Person/hasPSS"/>
14 </eClassifiers>
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15 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FixedSmartSpace" eSuperTypes="#//
SmartSpace">

16 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="isComposedOf"
upperBound="-1"

17 eType="#//SmartObject"/>
18 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasSubFSS" upperBound="

-1"
19 eType="#//FixedSmartSpace" containment="true"/>
20 </eClassifiers>
21 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Person">
22 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="usesUbiApp" upperBound=

"-1"
23 eType="#//UbiquitousApplication"/>
24 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="uses" upperBound="-1"

eType="#//SmartObject"/>
25 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="isOwnerOf" upperBound="

-1"
26 eType="#//SmartObject"/>
27 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasPSS" lowerBound="1"
28 eType="#//PersonalSmartSpace" eOpposite="#//PersonalSmartSpace/hasOwner"/>
29 </eClassifiers>
30 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SmartObject">
31 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasIO" upperBound="-1"
32 eType="#//InputOutput" containment="true"/>
33 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasSensor" upperBound="

-1"
34 eType="#//Sensor" containment="true"/>
35 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasActuator" upperBound

="-1"
36 eType="#//Actuator" containment="true"/>
37 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasSubSO" upperBound="

-1"
38 eType="#//SmartObject" containment="true"/>
39 </eClassifiers>
40 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InputOutput"/>
41 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Actuator"/>
42 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Sensor"/>
43 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Policy"/>
44 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Root">
45 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="smartspace" upperBound=

"-1"
46 eType="#//SmartSpace" containment="true"/>
47 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ubiquitousapplication"
48 upperBound="-1" eType="#//UbiquitousApplication" containment="true"/>
49 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="policy" upperBound="-1"
50 eType="#//Policy" containment="true"/>
51 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="personalsmartspace"

upperBound="-1"
52 eType="#//PersonalSmartSpace" containment="true"/>
53 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="fixedsmartspace"

upperBound="-1"
54 eType="#//FixedSmartSpace" containment="true"/>
55 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="smartobject" upperBound

="-1"
56 eType="#//SmartObject" containment="true"/>
57 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="person" upperBound="-1"
58 eType="#//Person" containment="true"/>
59 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="inputoutput" upperBound

="-1"
60 eType="#//InputOutput" containment="true"/>
61 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="sensor" upperBound="-1"
62 eType="#//Sensor" containment="true"/>
63 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="actuator" upperBound="

-1"
64 eType="#//Actuator" containment="true"/>
65 </eClassifiers>
66 </ecore:EPackage> � �
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A.2 Códigos-Fonte do Metamodelo da Linguagem de Po-
líticas de Acesso

Nesta seção são apresentados os códigos-fonte do metamodelo que descreve a
linguagem de políticas de acesso e da implementação em Java do algoritmo que processa
os modelos de políticas de acesso, detalhado na Seção 3.4.

Código A.2: Representação do metamodelo da linguagem de polí-

ticas de acesso, em linguagem Ecore.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3 xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="sspl" nsURI="http://

www.example.org/sspl" nsPrefix="sspl">
4 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AccessPolicySchema">
5 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasResource" upperBound

="-1"
6 eType="#//Resource" containment="true"/>
7 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="defaultPriority" eType=

"ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2003/XMLType#//Float"
8 defaultValueLiteral="0.5"/>
9 </eClassifiers>

10 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SmartObject" eSuperTypes="#//
Resource">

11 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasIO" upperBound="-1"
12 eType="#//InputOutput" containment="true"/>
13 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasSensor" upperBound="

-1"
14 eType="#//Sensor" containment="true"/>
15 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasActuator" upperBound

="-1"
16 eType="#//Actuator" containment="true"/>
17 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hasSubSO" upperBound="

-1"
18 eType="#//SmartObject" containment="true"/>
19 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
20 </eClassifiers>
21 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Resource">
22 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="isUsedBy" upperBound="

-1"
23 eType="#//Entity" containment="true"/>
24 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="isShareable" eType="

ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2003/XMLType#//Boolean"
25 defaultValueLiteral="true"/>
26 </eClassifiers>
27 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UbiquitousApplication" eSuperTypes="

#//Resource #//Entity">
28 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
29 </eClassifiers>
30 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Sensor">
31 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
32 </eClassifiers>
33 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InputOutput">
34 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
35 </eClassifiers>
36 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Actuator">
37 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
38 </eClassifiers>
39 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Entity">
40 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="priority" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2003/XMLType#//Float"/>
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41 </eClassifiers>
42 <eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Person" eSuperTypes="#//Entity">
43 <eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:

EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
44 </eClassifiers>
45 </ecore:EPackage> � �

A.3 Códigos-Fonte das Ferramentas de Modelagem

Nesta seção são apresentados os códigos-fonte das ferramentas de modelagem
para (i) geração de modelos de cenários de computação ubíqua e para (ii) geração de
modelos de política de acesso, ambas detalhadas na Seção 4.1.

Código A.3: Representação do metamodelo para cenários de com-

putação ubíqua, em linguagem Emfatic. As anotações

são indicações para a geração da ferramenta de mo-

delagem pelo Eugenia.� �
1 @namespace(uri="http://www.example.org/ssmm", prefix="ssmm")
2 package ssmm;
3
4 @gmf.node(figure="rounded", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}")
5 abstract class SmartSpace {
6 }
7
8 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
9 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")

10 class Hosts {
11 ref SmartSpace[1] source;
12 ref UbiquitousApplication[*] target;
13 attr String name="hosts";
14 }
15
16 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
17 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")
18 class HasPolicy {
19 ref SmartSpace[1] source;
20 ref Policy[*] target;
21 attr String name="hasPolicy";
22 }
23
24 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
25 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/ubiquitous_application.svg")
26 class UbiquitousApplication {
27 attr String name;
28 }
29
30 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
31 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/personal_smart_space.svg")
32 class PersonalSmartSpace extends SmartSpace {
33 @gmf.link(target.decoration="arrow", label="hasOwner", source.decoration="

filledrhomb", style="solid")
34 ref Person[1]#hasPSS hasOwner;
35 attr String name;
36 }
37
38 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
39 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/fixed_smart_space.svg")
40 class FixedSmartSpace extends SmartSpace {
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41 @gmf.link(target.decoration="arrow", label="isComposedOf", source.decoration="
none", style="solid")

42 ref SmartObject[*] isComposedOf;
43 attr String name;
44 }
45
46 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
47 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")
48 class HasSubFSS {
49 ref FixedSmartSpace[1] source;
50 ref FixedSmartSpace[*] target;
51 attr String name="hasSubFSS";
52 }
53
54 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
55 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/person.svg")
56 class Person {
57 @gmf.link(target.decoration="arrow", label="usesUbiApp", source.decoration="none

", style="solid")
58 ref UbiquitousApplication[*] usesUbiApp;
59 @gmf.link(target.decoration="arrow", label="uses", source.decoration="none",

style="solid")
60 ref SmartObject[*] uses;
61 @gmf.link(target.decoration="arrow", label="isOwnerOf", source.decoration="none"

, style="solid")
62 ref SmartObject[*] isOwnerOf;
63 ref PersonalSmartSpace[1]#hasOwner hasPSS;
64 attr String name;
65 }
66
67 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
68 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/smart_object.svg")
69 class SmartObject {
70 attr String name;
71 }
72
73 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
74 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")
75 class HasIO {
76 ref SmartObject[1] source;
77 ref InputOutput[*] target;
78 attr String name="hasIO";
79 }
80
81 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
82 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")
83 class HasSensor {
84 ref SmartObject[1] source;
85 ref Sensor[*] target;
86 attr String name="hasSensor";
87 }
88
89 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
90 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")
91 class HasActuator {
92 ref SmartObject[1] source;
93 ref Actuator[*] target;
94 attr String name="hasActuator";
95 }
96
97 @gmf.link(source="source", target="target", label="name", label.readOnly="true",
98 target.decoration="arrow", source.decoration="filledrhomb", style="solid")
99 class HasSubSO {

100 ref SmartObject[1] source;
101 ref SmartObject[*] target;
102 attr String name="hasSubSO";
103 }
104
105 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
106 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/input_output.svg")
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107 class InputOutput {
108 attr String name;
109 }
110
111 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
112 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/actuator.svg")
113 class Actuator {
114 attr String name;
115 }
116
117 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
118 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/sensor.svg")
119 class Sensor {
120 attr String name;
121 }
122
123 @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name", label.pattern="{0}",

label.placement="external",
124 svg.uri="platform:/plugin/ssmm/icons/policy.svg")
125 class Policy {
126 attr String name;
127 }
128
129 @gmf.diagram(model.extension="ssmm", diagram.extension="ssmmd")
130 class SmartSpaceDiagram {
131 val SmartSpace[*] SmartSpace;
132 val UbiquitousApplication[*] UbiquitousApplication;
133 val Policy[*] Policy;
134 val PersonalSmartSpace[*] PersonalSmartSpace;
135 val FixedSmartSpace[*] FixedSmartSpace;
136 val SmartObject[*] SmartObject;
137 val Person[*] Person;
138 val InputOutput[*] InputOutput;
139 val Sensor[*] Sensor;
140 val Actuator[*] Actuator;
141 val HasPolicy[*] HasPolicy;
142 val Hosts[*] Hosts;
143 val HasSubFSS[*] HasSubFSS;
144 val HasIO[*] HasIO;
145 val HasSensor[*] HasSensor;
146 val HasActuator[*] HasActuator;
147 val HasSubSO[*] HasSubSO;
148 } � �

Código A.4: Regras de transformação escritas em linguagem

EOL, para estilização da ferramenta de modelagem.� �
1 -- Add italic font to links label
2 for (c in GmfGraph!Label.all) {
3 if(c.name = ’HasActuatorLabelLabel’ or
4 c.name = ’HasIOLabelLabel’ or
5 c.name = ’PersonalSmartSpaceHasOwnerExternalLabel’ or
6 c.name = ’HasPolicyLabelLabel’ or
7 c.name = ’HasSensorLabelLabel’ or
8 c.name = ’HasSubFSSLabelLabel’ or
9 c.name = ’HasSubSOLabelLabel’ or

10 c.name = ’HostsLabelLabel’ or
11 c.name = ’FixedSmartSpaceIsComposedOfExternalLabel’ or
12 c.name = ’PersonIsOwnerOfExternalLabel’ or
13 c.name = ’PersonUsesExternalLabel’ or
14 c.name = ’PersonUsesUbiAppExternalLabel’){
15 c.font = new GmfGraph!BasicFont;
16 c.font.style = GmfGraph!FontStyle#ITALIC;
17 }
18 }
19
20 -- Add bold font to nodes label
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21 for (c in GmfGraph!Label.all) {
22 if(c.name = ’ActuatorLabelFigure’ or
23 c.name = ’FixedSmartSpaceLabelFigure’ or
24 c.name = ’InputOutputLabelFigure’ or
25 c.name = ’PersonLabelFigure’ or
26 c.name = ’PersonalSmartSpaceLabelFigure’ or
27 c.name = ’PolicyLabelFigure’ or
28 c.name = ’SensorLabelFigure’ or
29 c.name = ’SmartObjectLabelFigure’ or
30 c.name = ’UbiquitousApplicationLabelFigure’){
31 c.font = new GmfGraph!BasicFont;
32 c.font.style = GmfGraph!FontStyle#BOLD;
33 }
34 } � �

Código A.5: Regras EVL para definição de restrições sintáticas

adicionais.� �
1 //1) check if name is defined
2 //2) if name isn’t in lower case:
3 // a) suggest to use first letter in lower case
4 // b) suggest to use enter another name
5 //3) check if the name is duplicated in another object of same kind
6 context Actuator {
7 constraint HasName {
8 check : self.name.isDefined()
9 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’

10
11 fix {
12 title : ’Set a name...’
13 do {
14 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
15 }
16 }
17 }
18
19 critique NameMustStartWithLowerCase {
20 guard : self.satisfies("HasName")
21 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
22
23 message : ’Names should start with lower case’
24
25 fix {
26 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
27 do {
28 self.name := self.name.firstToLowerCase();
29 }
30 }
31
32 fix {
33 title : ’Rename...’
34 do {
35 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
36 }
37 }
38 }
39
40 constraint CheckUniqueName {
41 guard : not self.~checked.isDefined()
42
43 check {
44 var others := Actuator.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
45 if (others.size() > 0) {
46 for (other in others) {
47 other.~checked := true;
48 }
49 return false;
50 } else {
51 return true;
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52 }
53 }
54
55 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
56
57 fix {
58 title : ’Rename...’
59 do {
60 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
61 }
62 }
63 }
64 }
65
66 context FixedSmartSpace {
67 constraint HasName {
68 check : self.name.isDefined()
69 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
70
71 fix {
72 title : ’Set a name...’
73 do {
74 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
75 }
76 }
77 }
78
79 critique NameMustStartWithLowerCase {
80 guard : self.satisfies("HasName")
81 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
82
83 message : ’Names should start with lower case’
84
85 fix {
86 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
87 do {
88 self.name := self.name.firstToLowerCase();
89 }
90 }
91
92 fix {
93 title : ’Rename...’
94 do {
95 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
96 }
97 }
98 }
99

100 constraint CheckUniqueName {
101 guard : not self.~checked.isDefined()
102
103 check {
104 var others := FixedSmartSpace.all.select(c|c.name = self.name and c <> self)

;
105 if (others.size() > 0) {
106 for (other in others) {
107 other.~checked := true;
108 }
109 return false;
110 } else {
111 return true;
112 }
113 }
114
115 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
116
117 fix {
118 title : ’Rename...’
119 do {
120 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
121 }
122 }
123 }
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124 }
125
126 context InputOutput {
127 constraint HasName {
128 check : self.name.isDefined()
129 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
130
131 fix {
132 title : ’Set a name...’
133 do {
134 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
135 }
136 }
137 }
138
139 critique NameMustStartWithLowerCase {
140 guard : self.satisfies("HasName")
141 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
142
143 message : ’Names should start with lower case’
144
145 fix {
146 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
147 do {
148 self.name := self.name.firstToLowerCase();
149 }
150 }
151
152 fix {
153 title : ’Rename...’
154 do {
155 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
156 }
157 }
158 }
159
160 constraint CheckUniqueName {
161 guard : not self.~checked.isDefined()
162
163 check {
164 var others := InputOutput.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
165 if (others.size() > 0) {
166 for (other in others) {
167 other.~checked := true;
168 }
169 return false;
170 } else {
171 return true;
172 }
173 }
174
175 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
176
177 fix {
178 title : ’Rename...’
179 do {
180 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
181 }
182 }
183 }
184 }
185
186 context Person {
187 constraint HasName {
188 check : self.name.isDefined()
189 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
190
191 fix {
192 title : ’Set a name...’
193 do {
194 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
195 }
196 }
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197 }
198
199 critique NameMustStartWithLowerCase {
200 guard : self.satisfies("HasName")
201 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
202
203 message : ’Names should start with lower case’
204
205 fix {
206 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
207 do {
208 self.name := self.name.firstToLowerCase();
209 }
210 }
211
212 fix {
213 title : ’Rename...’
214 do {
215 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
216 }
217 }
218 }
219
220 constraint CheckUniqueName {
221 guard : not self.~checked.isDefined()
222
223 check {
224 var others := Person.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
225 if (others.size() > 0) {
226 for (other in others) {
227 other.~checked := true;
228 }
229 return false;
230 } else {
231 return true;
232 }
233 }
234
235 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
236
237 fix {
238 title : ’Rename...’
239 do {
240 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
241 }
242 }
243 }
244 }
245
246 context PersonalSmartSpace {
247 constraint HasName {
248 check : self.name.isDefined()
249 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
250
251 fix {
252 title : ’Set a name...’
253 do {
254 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
255 }
256 }
257 }
258
259 critique NameMustStartWithLowerCase {
260 guard : self.satisfies("HasName")
261 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
262
263 message : ’Names should start with lower case’
264
265 fix {
266 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
267 do {
268 self.name := self.name.firstToLowerCase();
269 }



Apêndice A 117

270 }
271
272 fix {
273 title : ’Rename...’
274 do {
275 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
276 }
277 }
278 }
279
280 constraint CheckUniqueName {
281 guard : not self.~checked.isDefined()
282
283 check {
284 var others := PersonalSmartSpace.all.select(c|c.name = self.name and c <>

self);
285 if (others.size() > 0) {
286 for (other in others) {
287 other.~checked := true;
288 }
289 return false;
290 } else {
291 return true;
292 }
293 }
294
295 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
296
297 fix {
298 title : ’Rename...’
299 do {
300 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
301 }
302 }
303 }
304 }
305
306 context Policy {
307 constraint HasName {
308 check : self.name.isDefined()
309 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
310
311 fix {
312 title : ’Set a name...’
313 do {
314 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
315 }
316 }
317 }
318
319 critique NameMustStartWithLowerCase {
320 guard : self.satisfies("HasName")
321 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
322
323 message : ’Names should start with lower case’
324
325 fix {
326 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
327 do {
328 self.name := self.name.firstToLowerCase();
329 }
330 }
331
332 fix {
333 title : ’Rename...’
334 do {
335 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
336 }
337 }
338 }
339
340 constraint CheckUniqueName {
341 guard : not self.~checked.isDefined()
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342
343 check {
344 var others := Policy.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
345 if (others.size() > 0) {
346 for (other in others) {
347 other.~checked := true;
348 }
349 return false;
350 } else {
351 return true;
352 }
353 }
354
355 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
356
357 fix {
358 title : ’Rename...’
359 do {
360 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
361 }
362 }
363 }
364 }
365
366 context Sensor {
367 constraint HasName {
368 check : self.name.isDefined()
369 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
370
371 fix {
372 title : ’Set a name...’
373 do {
374 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
375 }
376 }
377 }
378
379 critique NameMustStartWithLowerCase {
380 guard : self.satisfies("HasName")
381 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
382
383 message : ’Names should start with lower case’
384
385 fix {
386 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
387 do {
388 self.name := self.name.firstToLowerCase();
389 }
390 }
391
392 fix {
393 title : ’Rename...’
394 do {
395 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
396 }
397 }
398 }
399
400 constraint CheckUniqueName {
401 guard : not self.~checked.isDefined()
402
403 check {
404 var others := Sensor.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
405 if (others.size() > 0) {
406 for (other in others) {
407 other.~checked := true;
408 }
409 return false;
410 } else {
411 return true;
412 }
413 }
414
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415 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
416
417 fix {
418 title : ’Rename...’
419 do {
420 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
421 }
422 }
423 }
424 }
425
426 context SmartObject {
427 constraint HasName {
428 check : self.name.isDefined()
429 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
430
431 fix {
432 title : ’Set a name...’
433 do {
434 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
435 }
436 }
437 }
438
439 critique NameMustStartWithLowerCase {
440 guard : self.satisfies("HasName")
441 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
442
443 message : ’Names should start with lower case’
444
445 fix {
446 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
447 do {
448 self.name := self.name.firstToLowerCase();
449 }
450 }
451
452 fix {
453 title : ’Rename...’
454 do {
455 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
456 }
457 }
458 }
459
460 constraint CheckUniqueName {
461 guard : not self.~checked.isDefined()
462
463 check {
464 var others := SmartObject.all.select(c|c.name = self.name and c <> self);
465 if (others.size() > 0) {
466 for (other in others) {
467 other.~checked := true;
468 }
469 return false;
470 } else {
471 return true;
472 }
473 }
474
475 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
476
477 fix {
478 title : ’Rename...’
479 do {
480 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
481 }
482 }
483 }
484 }
485
486 context UbiquitousApplication {
487 constraint HasName {
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488 check : self.name.isDefined()
489 message : ’Unnamed ’ + self.eClass().name + ’ not allowed’
490
491 fix {
492 title : ’Set a name...’
493 do {
494 self.name := System.user.prompt(’Please enter a name’);
495 }
496 }
497 }
498
499 critique NameMustStartWithLowerCase {
500 guard : self.satisfies("HasName")
501 check : self.name.firstToLowerCase() = self.name
502
503 message : ’Names should start with lower case’
504
505 fix {
506 title : ’Rename to ’ + self.name.firstToLowerCase()
507 do {
508 self.name := self.name.firstToLowerCase();
509 }
510 }
511
512 fix {
513 title : ’Rename...’
514 do {
515 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
516 }
517 }
518 }
519
520 constraint CheckUniqueName {
521 guard : not self.~checked.isDefined()
522
523 check {
524 var others := UbiquitousApplication.all.select(c|c.name = self.name and c <>

self);
525 if (others.size() > 0) {
526 for (other in others) {
527 other.~checked := true;
528 }
529 return false;
530 } else {
531 return true;
532 }
533 }
534
535 message : ’Duplicated ’ + self.eClass().name + ’ name’
536
537 fix {
538 title : ’Rename...’
539 do {
540 self.name := System.user.prompt(’Please enter a new name’, self.name);
541 }
542 }
543 }
544 }
545
546 //prevent self reference of class FixedSmartSpace
547 context HasSubFSS {
548 constraint CannotSelfReference {
549 check : self.source.name <> self.target.at(0).name
550 message : ’Cannot make a self reference’
551 fix {
552 title : "Delete self reference"
553 do {
554 delete self;
555 }
556 }
557 }
558 }
559
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560 //prevent self reference of class SmartObject
561 context HasSubSO {
562 constraint CannotSelfReference {
563 check : self.source.name <> self.target.at(0).name
564 message : ’Cannot make a self reference’
565 fix {
566 title : "Delete self reference"
567 do {
568 delete self;
569 }
570 }
571 }
572 } � �

Código A.6: Arquivo laboratorio.ssmm utilizado para de-

monstração da ferramenta de modelagem gráfica.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <ssmm:SmartSpaceDiagram xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns

:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ssmm="http://www.
example.org/ssmm">

3 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" isComposedOf="//@SmartObject.2 //
@SmartObject.3" name="laboratorio"/>

4 <SmartSpace xsi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" hasOwner="//@Person.0" name="
pssAluno"/>

5 <SmartSpace xsi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" hasOwner="//@Person.1" name="
pssProfessor"/>

6 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" name="instituto"/>
7 <SmartSpace xsi:type="ssmm:FixedSmartSpace" name="universidade"/>
8 <SmartObject name="laptopAluno"/>
9 <SmartObject name="laptopProfessor"/>

10 <SmartObject name="computadorLaboratorio"/>
11 <SmartObject name="arCondicionado"/>
12 <Person uses="//@SmartObject.2" isOwnerOf="//@SmartObject.0" hasPSS="//

@SmartSpace.1" name="aluno"/>
13 <Person uses="//@SmartObject.2" isOwnerOf="//@SmartObject.1" hasPSS="//

@SmartSpace.2" name="professor"/>
14 <Sensor name="sensorTemperatura"/>
15 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.3" target="//@SmartSpace.0"/>
16 <HasSubFSS source="//@SmartSpace.4" target="//@SmartSpace.3"/>
17 <HasSensor source="//@SmartObject.3" target="//@Sensor.0"/>
18 </ssmm:SmartSpaceDiagram> � �

Código A.7: Arquivo laboratorio.ssmmd utilizado para de-

monstração da ferramenta de modelagem gráfica.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <notation:Diagram xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:notation="http://www.eclipse
.org/gmf/runtime/1.0.2/notation" xmlns:ssmm="http://www.example.org/ssmm" xmi
:id="_wKlSEKeBEeWqt8hjpBxIEg" type="Ssmm" name="laboratorio.ssmmd"
measurementUnit="Pixel">

3 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_y1ziMKeBEeWqt8hjpBxIEg" type="2015"
fontName="Noto Sans">

4 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_y11-cKeBEeWqt8hjpBxIEg"
type="5015">

5 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_y11-
caeBEeWqt8hjpBxIEg" x="41" y="20"/>

6 </children>
7 <element xmi:type="ssmm:Person" href="laboratorio.ssmm#//@Person.0"/>
8 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_y1ziMaeBEeWqt8hjpBxIEg"

x="70" y="335"/>
9 </children>

10 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_0bTgYKeBEeWqt8hjpBxIEg" type="2011"
fontName="Noto Sans">
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11 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_0bUHcKeBEeWqt8hjpBxIEg"
type="5011">

12 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="
_0bUHcaeBEeWqt8hjpBxIEg" x="41" y="15"/>

13 </children>
14 <element xmi:type="ssmm:FixedSmartSpace" href="laboratorio.ssmm#//@SmartSpace

.0"/>
15 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_0bTgYaeBEeWqt8hjpBxIEg"

x="230" y="10"/>
16 </children>
17 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_4BzF8KeBEeWqt8hjpBxIEg" type="2010"

fontName="Noto Sans">
18 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_4BztAKeBEeWqt8hjpBxIEg"

type="5010">
19 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_4BztAaeBEeWqt8hjpBxIEg" x="41" y="15"/>
20 </children>
21 <element xmi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" href="laboratorio.ssmm#//

@SmartSpace.1"/>
22 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_4BzF8aeBEeWqt8hjpBxIEg"

x="16" y="245"/>
23 </children>
24 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_79qekKeBEeWqt8hjpBxIEg" type="2015"

fontName="Noto Sans">
25 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_79rssKeBEeWqt8hjpBxIEg"

type="5015">
26 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_79rssaeBEeWqt8hjpBxIEg" x="41" y="20"/>
27 </children>
28 <element xmi:type="ssmm:Person" href="laboratorio.ssmm#//@Person.1"/>
29 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_79qekaeBEeWqt8hjpBxIEg"

x="381" y="335"/>
30 </children>
31 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_99oLMKeBEeWqt8hjpBxIEg" type="2010"

fontName="Noto Sans">
32 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_99oyQKeBEeWqt8hjpBxIEg"

type="5010">
33 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_99pZUKeBEeWqt8hjpBxIEg" x="41" y="15"/>
34 </children>
35 <element xmi:type="ssmm:PersonalSmartSpace" href="laboratorio.ssmm#//

@SmartSpace.2"/>
36 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_99oLMaeBEeWqt8hjpBxIEg"

x="421" y="245"/>
37 </children>
38 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_IJHHwKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="2014"

fontName="Noto Sans">
39 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_IJHu0KeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="5014">
40 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_IJHu0aeCEeWqt8hjpBxIEg" y="5"/>
41 </children>
42 <element xmi:type="ssmm:SmartObject" href="laboratorio.ssmm#//@SmartObject.0"/

>
43 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_IJHHwaeCEeWqt8hjpBxIEg"

x="77" y="445"/>
44 </children>
45 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_JNEfIKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="2014"

fontName="Noto Sans">
46 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_JNFGMKeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="5014">
47 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_JNFGMaeCEeWqt8hjpBxIEg" y="5"/>
48 </children>
49 <element xmi:type="ssmm:SmartObject" href="laboratorio.ssmm#//@SmartObject.1"/

>
50 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_JNEfIaeCEeWqt8hjpBxIEg"

x="386" y="445"/>
51 </children>
52 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_QsLVAKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="2014"

fontName="Noto Sans">
53 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_QsL8EKeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="5014">
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54 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="
_QsMjIKeCEeWqt8hjpBxIEg" x="41" y="15"/>

55 </children>
56 <element xmi:type="ssmm:SmartObject" href="laboratorio.ssmm#//@SmartObject.2"/

>
57 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_QsLVAaeCEeWqt8hjpBxIEg"

x="231" y="240"/>
58 </children>
59 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_7jQvoKeDEeWJM-G4Ai27NQ" type="2014"

fontName="Noto Sans">
60 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_7jRWsKeDEeWJM-G4Ai27NQ"

type="5014">
61 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_7jRWsaeDEeWJM-

G4Ai27NQ" y="5"/>
62 </children>
63 <element xmi:type="ssmm:SmartObject" href="laboratorio.ssmm#//@SmartObject.3"/

>
64 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_7jQvoaeDEeWJM-G4Ai27NQ"

x="400" y="75"/>
65 </children>
66 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_BBsHMKeEEeWJM-G4Ai27NQ" type="2017"

fontName="Noto Sans">
67 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_BBsuQKeEEeWJM-G4Ai27NQ"

type="5017">
68 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_BBsuQaeEEeWJM-

G4Ai27NQ" y="5"/>
69 </children>
70 <element xmi:type="ssmm:Sensor" href="laboratorio.ssmm#//@Sensor.0"/>
71 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_BBsHMaeEEeWJM-G4Ai27NQ"

x="365" y="155"/>
72 </children>
73 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_JStiMKeEEeWJM-G4Ai27NQ" type="2011"

fontName="Noto Sans">
74 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_JSuJQKeEEeWJM-G4Ai27NQ"

type="5011">
75 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_JSuJQaeEEeWJM-

G4Ai27NQ" x="-1" y="41"/>
76 </children>
77 <element xmi:type="ssmm:FixedSmartSpace" href="laboratorio.ssmm#//@SmartSpace

.3"/>
78 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_JStiMaeEEeWJM-G4Ai27NQ"

x="125" y="10"/>
79 </children>
80 <children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_M5D90KeEEeWJM-G4Ai27NQ" type="2011"

fontName="Noto Sans">
81 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_M5Ek4KeEEeWJM-G4Ai27NQ"

type="5011">
82 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_M5Ek4aeEEeWJM-

G4Ai27NQ" x="-1" y="41"/>
83 </children>
84 <element xmi:type="ssmm:FixedSmartSpace" href="laboratorio.ssmm#//@SmartSpace

.4"/>
85 <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_M5D90aeEEeWJM-G4Ai27NQ"

x="15" y="10"/>
86 </children>
87 <styles xmi:type="notation:DiagramStyle" xmi:id="_wKlSEaeBEeWqt8hjpBxIEg"/>
88 <element xmi:type="ssmm:SmartSpaceDiagram" href="laboratorio.ssmm#/"/>
89 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_53I28KeBEeWqt8hjpBxIEg" type="4008

" source="_4BzF8KeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_y1ziMKeBEeWqt8hjpBxIEg">
90 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_53OWgKeBEeWqt8hjpBxIEg"

type="6001">
91 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_53O9kKeBEeWqt8hjpBxIEg

"/>
92 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_53O9kaeBEeWqt8hjpBxIEg" x="-3" y="5"/>
93 </children>
94 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_53I28aeBEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
95 <element xsi:nil="true"/>
96 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

_53I28qeBEeWqt8hjpBxIEg" points="[0, 3, -19, -71]$[13, 94, -6, 20]"/>
97 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="

_53e1MKeBEeWqt8hjpBxIEg" id="(0.6,0.875)"/>
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98 </edges>
99 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="__SByUKeBEeWqt8hjpBxIEg" type="4008

" source="_99oLMKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_79qekKeBEeWqt8hjpBxIEg">
100 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="__SDAcKeBEeWqt8hjpBxIEg"

type="6001">
101 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="__SDAcaeBEeWqt8hjpBxIEg

"/>
102 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

__SDngKeBEeWqt8hjpBxIEg" x="2" y="1"/>
103 </children>
104 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="__SByUaeBEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
105 <element xsi:nil="true"/>
106 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

__SByUqeBEeWqt8hjpBxIEg" points="[0, 0, 18, -68]$[-13, 48, 5, -20]"/>
107 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="

__SGq0KeBEeWqt8hjpBxIEg" id="(0.6,0.875)"/>
108 </edges>
109 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_KaacAKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="4012

" source="_79qekKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_JNEfIKeCEeWqt8hjpBxIEg">
110 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_KacRMKeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="6005">
111 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_Kac4QKeCEeWqt8hjpBxIEg

"/>
112 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_Kac4QaeCEeWqt8hjpBxIEg" x="3" y="10"/>
113 </children>
114 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_KaacAaeCEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
115 <element xsi:nil="true"/>
116 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

_KaacAqeCEeWqt8hjpBxIEg" points="[-6, 0, 5, -90]$[-6, 70, 5, -20]"/>
117 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="

_KakNAKeCEeWqt8hjpBxIEg" id="(0.525,0.9)"/>
118 </edges>
119 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_NRsLIKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="4012

" source="_y1ziMKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_IJHHwKeCEeWqt8hjpBxIEg">
120 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_NRtZQKeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="6005">
121 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_NRtZQaeCEeWqt8hjpBxIEg

"/>
122 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_NRtZQqeCEeWqt8hjpBxIEg" x="3" y="1"/>
123 </children>
124 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_NRsyMKeCEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
125 <element xsi:nil="true"/>
126 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

_NRsyMaeCEeWqt8hjpBxIEg" points="[3, 19, -24, -99]$[22, 98, -5, -20]"/>
127 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="

_NR60oKeCEeWqt8hjpBxIEg" id="(0.525,0.925)"/>
128 </edges>
129 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_TtABsKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="4009

" source="_0bTgYKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_QsLVAKeCEeWqt8hjpBxIEg">
130 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_TtE6MKeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="6002">
131 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_TtGIUKeCEeWqt8hjpBxIEg

"/>
132 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_TtGIUaeCEeWqt8hjpBxIEg" x="-7"/>
133 </children>
134 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_TtABsaeCEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
135 <element xsi:nil="true"/>
136 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

_TtABsqeCEeWqt8hjpBxIEg" points="[0, 0, 15, -50]$[-20, 70, -5, 20]"/>
137 </edges>
138 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_X1mOwKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="4011

" source="_y1ziMKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_QsLVAKeCEeWqt8hjpBxIEg">
139 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_X1m10KeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="6004">
140 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_X1m10aeCEeWqt8hjpBxIEg

"/>
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141 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="
_X1m10qeCEeWqt8hjpBxIEg" x="8"/>

142 </children>
143 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_X1mOwaeCEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
144 <element xsi:nil="true"/>
145 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

_X1mOwqeCEeWqt8hjpBxIEg" points="[3, -3, -141, 112]$[143, -135, -1, -20]"
/>

146 </edges>
147 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_ZaWmEKeCEeWqt8hjpBxIEg" type="4011

" source="_79qekKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_QsLVAKeCEeWqt8hjpBxIEg">
148 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_ZaZpYKeCEeWqt8hjpBxIEg"

type="6004">
149 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_ZaZpYaeCEeWqt8hjpBxIEg

"/>
150 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="

_ZaZpYqeCEeWqt8hjpBxIEg" x="8" y="-2"/>
151 </children>
152 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_ZaWmEaeCEeWqt8hjpBxIEg"

fontName="Noto Sans"/>
153 <element xsi:nil="true"/>
154 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="

_ZaWmEqeCEeWqt8hjpBxIEg" points="[0, 0, 130, 106]$[-132, -126, -2, -20]"/
>

155 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="
_Zaeh4KeCEeWqt8hjpBxIEg" id="(0.2,0.175)"/>

156 </edges>
157 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_-Sv0sKeDEeWJM-G4Ai27NQ" type="4009

" source="_0bTgYKeBEeWqt8hjpBxIEg" target="_7jQvoKeDEeWJM-G4Ai27NQ">
158 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_-SxC0KeDEeWJM-G4Ai27NQ"

type="6002">
159 <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" xmi:id="_-SxC0aeDEeWJM-G4Ai27NQ

"/>
160 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_-SxC0qeDEeWJM-

G4Ai27NQ" x="1" y="1"/>
161 </children>
162 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_-Sv0saeDEeWJM-G4Ai27NQ"

fontName="Noto Sans"/>
163 <element xsi:nil="true"/>
164 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_-Sv0sqeDEeWJM-

G4Ai27NQ" points="[1, 0, -75, -29]$[71, 20, -5, -9]"/>
165 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_-S1UQKeDEeWJM-

G4Ai27NQ" id="(0.975,1.0)"/>
166 <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_-S1UQaeDEeWJM-

G4Ai27NQ" id="(0.375,0.225)"/>
167 </edges>
168 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_CMQc4KeEEeWJM-G4Ai27NQ" type="4005

" source="_7jQvoKeDEeWJM-G4Ai27NQ" target="_BBsHMKeEEeWJM-G4Ai27NQ">
169 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_CMRD8KeEEeWJM-G4Ai27NQ"

type="6010">
170 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_CMRD8aeEEeWJM-

G4Ai27NQ" x="-1" y="-4"/>
171 </children>
172 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_CMQc4aeEEeWJM-G4Ai27NQ"

fontName="Noto Sans"/>
173 <element xmi:type="ssmm:HasSensor" href="laboratorio.ssmm#//@HasSensor.0"/>
174 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_CMQc4qeEEeWJM-

G4Ai27NQ" points="[0, 0, 8, -38]$[-28, 37, -20, -1]"/>
175 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_CMbcAKeEEeWJM-

G4Ai27NQ" id="(0.0,0.9)"/>
176 </edges>
177 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_LUyHoKeEEeWJM-G4Ai27NQ" type="4014

" source="_JStiMKeEEeWJM-G4Ai27NQ" target="_0bTgYKeBEeWqt8hjpBxIEg">
178 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_LUyusKeEEeWJM-G4Ai27NQ"

type="6006">
179 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_LUyusaeEEeWJM-

G4Ai27NQ" x="2" y="-12"/>
180 </children>
181 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_LUyHoaeEEeWJM-G4Ai27NQ"

fontName="Noto Sans"/>
182 <element xmi:type="ssmm:HasSubFSS" href="laboratorio.ssmm#//@HasSubFSS.0"/>
183 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_LUyHoqeEEeWJM-
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G4Ai27NQ" points="[0, -2, -85, 4]$[82, 14, -3, 20]"/>
184 <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_LU6DcKeEEeWJM-

G4Ai27NQ" id="(1.0,0.65)"/>
185 </edges>
186 <edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_WU93kKeEEeWJM-G4Ai27NQ" type="4014

" source="_M5D90KeEEeWJM-G4Ai27NQ" target="_JStiMKeEEeWJM-G4Ai27NQ">
187 <children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_WU-eoqeEEeWJM-G4Ai27NQ"

type="6006">
188 <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_WU-eo6eEEeWJM-

G4Ai27NQ" y="-15"/>
189 </children>
190 <styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_WU-eoKeEEeWJM-G4Ai27NQ"

fontName="Noto Sans"/>
191 <element xmi:type="ssmm:HasSubFSS" href="laboratorio.ssmm#//@HasSubFSS.1"/>
192 <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_WU-eoaeEEeWJM-

G4Ai27NQ" points="[0, -9, -70, 0]$[70, -9, 0, 0]"/>
193 <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_WVBh8aeEEeWJM-

G4Ai27NQ" id="(0.125,0.5)"/>
194 </edges>
195 </notation:Diagram> � �

Código A.8: Classe Java que representa a metaclasse

AccessPolicySchema, do metamodelo de

políticas de acesso, para a ferramenta de geração de

modelos de políticas de acesso.� �
1 package policymember;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Iterator;
5
6 import sspl.AccessPolicySchema;
7
8 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamAlias;
9 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamAsAttribute;

10 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamImplicit;
11
12 @XStreamAlias("AccessPolicySchema")
13 public class AccessPolicySchemaXML implements AccessPolicySchema {
14 @XStreamAsAttribute
15 private double defaultPriority;
16
17 @XStreamImplicit
18 private ArrayList<ResourceXML> resourceAL;
19
20 public AccessPolicySchemaXML() {
21 defaultPriority = 0.5;
22 this.resourceAL = new ArrayList<>();
23 }
24
25 public AccessPolicySchemaXML(double defaultPriority) {
26 this.defaultPriority = defaultPriority;
27 this.resourceAL = new ArrayList<ResourceXML>();
28 }
29
30 public double getDefaultPriority() {
31 return defaultPriority;
32 }
33
34 public void setDefaultPriority(double defaultPriority) {
35 this.defaultPriority = defaultPriority;
36 }
37
38 public ArrayList<ResourceXML> getResourceAL() {
39 return resourceAL;
40 }
41
42 public void setResourceAL(ArrayList<ResourceXML> resourceAL) {
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43 this.resourceAL = resourceAL;
44 }
45
46 public void addResource(ResourceXML r){
47 resourceAL.add(r);
48 }
49
50 @Override
51 public String toString() {
52 String saida = "AccessPolicySchema [\ndefaultPriority=" + defaultPriority + "\

n" +
53 "resources=\n";
54 Iterator<ResourceXML> it = resourceAL.iterator();
55
56 while(it.hasNext()){
57 saida += it.next().toString() + "\n";
58 }
59 saida += "]\n";
60 return saida;
61 }
62 } � �

Código A.9: Classe Java que representa a metaclasse Resource,

do metamodelo de políticas de acesso, para a ferra-

menta de geração de modelos de políticas de acesso.� �
1 package policymember;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Iterator;
5
6 import sspl.Entity;
7 import sspl.Resource;
8
9 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamAlias;

10 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamAsAttribute;
11 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamImplicit;
12 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamOmitField;
13
14 @XStreamAlias("resource")
15 public class ResourceXML implements Resource {
16
17 @XStreamAsAttribute
18 private String type;
19 @XStreamAsAttribute
20 private String name;
21 @XStreamAsAttribute
22 private boolean isShareable;
23 @XStreamOmitField
24 private Entity inUseBy;
25
26 @XStreamImplicit
27 private ArrayList<EntityXML> entityAL;
28
29 public ResourceXML(String type, String name, boolean isShareable, ArrayList<

EntityXML> entityAL) {
30 super();
31 this.type = type;
32 this.name = name;
33 this.isShareable = isShareable;
34 this.entityAL = entityAL;
35 }
36
37 public ResourceXML(String type, String name, boolean isShareable) {
38 super();
39 this.type = type;
40 this.name = name;
41 this.isShareable = isShareable;
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42 this.entityAL = new ArrayList<EntityXML>();
43 }
44
45 public String getType() {
46 return type;
47 }
48
49 public void setType(String type) {
50 this.type = type;
51 }
52
53 public String getName() {
54 return name;
55 }
56
57 public void setName(String name) {
58 this.name = name;
59 }
60
61 public boolean isShareable() {
62 return isShareable;
63 }
64
65 public void setShareable(boolean isShareable) {
66 this.isShareable = isShareable;
67 }
68
69 public ArrayList<EntityXML> getEntityAL() {
70 return entityAL;
71 }
72
73 public void setEntityAL(ArrayList<EntityXML> entityAL) {
74 this.entityAL = entityAL;
75 }
76
77 public void addEntity(EntityXML e){
78 entityAL.add(e);
79 }
80
81 public Entity getInUseBy() {
82 return inUseBy;
83 }
84
85 public boolean setInUseBy(Entity inUseBy) {
86 this.inUseBy = inUseBy;
87 return true;
88 }
89
90 @Override
91 public String toString() {
92 String saida = "Resource [\ntype=" + type + "\n" +
93 "name=" + name + "\n" +
94 "isShareable=" + isShareable + "\n" +
95 "entities=\n";
96 Iterator<EntityXML> it = entityAL.iterator();
97
98 while(it.hasNext()){
99 saida += it.next().toString() + "\n";

100 }
101 saida += "]\n";
102
103 return saida;
104 }
105 } � �

Código A.10: Classe Java que representa a metaclasse Entity,

do metamodelo de políticas de acesso, para a ferra-

menta de geração de modelos de políticas de acesso.
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� �
1 package policymember;
2
3 import sspl.Entity;
4 import sspl.Resource;
5
6 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamAlias;
7 import com.thoughtworks.xstream.annotations.XStreamAsAttribute;
8
9 @XStreamAlias("entity")

10 public class EntityXML implements Entity {
11 @XStreamAsAttribute
12 private String type;
13 @XStreamAsAttribute
14 private String name;
15 @XStreamAsAttribute
16 private double priority;
17
18 public EntityXML(String type, String name, double priority) {
19 super();
20 this.type = type;
21 this.name = name;
22 this.priority = priority;
23 }
24
25 public String getType() {
26 return type;
27 }
28
29 public void setType(String type) {
30 this.type = type;
31 }
32
33 public String getName() {
34 return name;
35 }
36
37 public void setName(String name) {
38 this.name = name;
39 }
40
41 public double getPriority() {
42 return priority;
43 }
44
45 public void setPriority(double priority) {
46 this.priority = priority;
47 }
48
49 @Override
50 public String toString() {
51 return "\nEntity [type=" + type + ", name=" + name + ", priority="
52 + priority + "]";
53 }
54
55 @Override
56 public boolean useResource(Resource resource, AccessPolicySchemaXML aps) {
57 return false;
58 }
59 } � �

A.4 Códigos-Fonte dos Modelos dos Cenários 1 e 2

Nesta seção são apresentados os códigos-fonte dos modelos dos Cenários 1 e 2,
utilizados para validação das propostas, detalhada na Seção 4.2.
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Código A.11: Instância do metamodelo da linguagem para defini-

ção de políticas de acesso, representando as políti-

cas de acesso aos recursos do Cenário 1.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <AccessPolicySchema defaultPriority="0.0">
3 <resource type="UbiquitousApplication" name="personalHealth" isShareable="true">
4 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
5 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
6 </resource>
7 <resource type="UbiquitousApplication" name="security" isShareable="true">
8 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
9 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>

10 </resource>
11 <resource type="UbiquitousApplication" name="welfare" isShareable="true">
12 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
13 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
14 </resource>
15 <resource type="UbiquitousApplication" name="energySaving" isShareable="true">
16 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
17 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
18 </resource>
19 <resource type="SmartObject" name="smartPhone" isShareable="false">
20 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
21 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
22 </resource>
23 <resource type="SmartObject" name="bloodPressure" isShareable="false">
24 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
25 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
26 </resource>
27 <resource type="SmartObject" name="ecg" isShareable="false">
28 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
29 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
30 </resource>
31 <resource type="SmartObject" name="fallDetector" isShareable="false">
32 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
33 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
34 </resource>
35 <resource type="SmartObject" name="window" isShareable="true">
36 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
37 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
38 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
39 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
40 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
41 </resource>
42 <resource type="SmartObject" name="lock" isShareable="true">
43 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
44 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
45 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
46 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
47 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
48 </resource>
49 <resource type="SmartObject" name="motionSensor" isShareable="true">
50 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
51 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
52 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
53 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
54 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
55 </resource>
56 <resource type="SmartObject" name="lightSwitch" isShareable="true">
57 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
58 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
59 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
60 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
61 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
62 </resource>
63 <resource type="SmartObject" name="tv" isShareable="true">
64 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
65 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
66 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
67 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
68 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
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69 </resource>
70 <resource type="SmartObject" name="airConditioner" isShareable="true">
71 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
72 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
73 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
74 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
75 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
76 </resource>
77 <resource type="SmartObject" name="weightScale" isShareable="true">
78 <entity type="Person" name="patient1" priority="1.0"/>
79 <entity type="Person" name="patient2" priority="1.0"/>
80 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="0.9"/>
81 <entity type="UbiquitousApplication" name="welfare" priority="0.8"/>
82 <entity type="UbiquitousApplication" name="energySaving" priority="0.7"/>
83 </resource>
84 </AccessPolicySchema> � �

Código A.12: Instância do metamodelo da linguagem para defini-

ção de políticas de acesso, representando as políti-

cas de acesso aos recursos do Cenário 2.� �
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <AccessPolicySchema defaultPriority="0.5">
3 <resource type="UbiquitousApplication" name="security" isShareable="true">
4 <entity type="Person" name="employee" priority="0.0"/>
5 <entity type="Person" name="manager" priority="1.0"/>
6 </resource>
7 <resource type="UbiquitousApplication" name="meeting" isShareable="true">
8 <entity type="Person" name="employee" priority="1.0"/>
9 <entity type="Person" name="manager" priority="1.0"/>

10 </resource>
11 <resource type="SmartObject" name="pc" isShareable="true">
12 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
13 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
14 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
15 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
16 </resource>
17 <resource type="SmartObject" name="multimediaProjector" isShareable="true">
18 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
19 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
20 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
21 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
22 </resource>
23 <resource type="SmartObject" name="digitalWhiteboard" isShareable="true">
24 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
25 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
26 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
27 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
28 </resource>
29 <resource type="SmartObject" name="temperatureSensor" isShareable="true">
30 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
31 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
32 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
33 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
34 </resource>
35 <resource type="SmartObject" name="presenceSensor" isShareable="true">
36 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
37 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
38 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
39 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
40 </resource>
41 <resource type="SmartObject" name="videoConferencing" isShareable="true">
42 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
43 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
44 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
45 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
46 </resource>
47 <resource type="SmartObject" name="surveillanceCamera" isShareable="true">
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48 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
49 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
50 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
51 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
52 </resource>
53 <resource type="SmartObject" name="smokeSensor" isShareable="true">
54 <entity type="Person" name="employee" priority="0.8"/>
55 <entity type="Person" name="manager" priority="0.8"/>
56 <entity type="UbiquitousApplication" name="meeting" priority="0.9"/>
57 <entity type="UbiquitousApplication" name="security" priority="1.0"/>
58 </resource>
59 </AccessPolicySchema> � �

A.5 Códigos-Fonte da Implementação do Algoritmo
para Processamento de Modelos de Políticas de
Acesso

Nesta seção estão os códigos da implementação em Java do algoritmo que
processa os modelos de políticas de acesso, detalhado na Seção 4.3.

Código A.13: Classe Java que representa a implementação do al-

goritmo para processamento de modelos de políticas

de acesso.� �
1 package policyhandler;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Iterator;
5
6 import policymember.AccessPolicySchemaXML;
7 import policymember.EntityXML;
8 import policymember.ResourceXML;
9 import ssmm.Person;

10 import sspl.Entity;
11 import sspl.Resource;
12
13 public class Algorithm {
14 public static boolean checkAccessPolicy(Resource resource, Entity entity,

AccessPolicySchemaXML aps){
15 //is the entity a person connected to the resource through isOwnerOf

association?
16 if(entity.getType().equals("Person") && resource.getType().equals("SmartObject

")){
17 if(((Person) entity).getIsOwnerOf().indexOf(resource) >= 0){
18 resource.setInUseBy(entity);
19 //resource.setShareable(false);
20
21 System.out.println("’"+entity.getName()+"’ ("+entity.getType()+": "+entity

.getClass().getSimpleName().toLowerCase()+")"
22 + " PASSOU A USAR o recurso "
23 + "’" + resource.getName() + "’ ("+resource.getType()+": "+resource.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+").\n"
24 + "\tMotivo: Dono do recurso.");
25
26 return true;
27 }
28 }
29
30 //is the resource sharable?
31 if(!resource.isShareable()){
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32 System.out.println("’"+entity.getName()+"’ ("+entity.getType()+": "+entity.
getClass().getSimpleName().toLowerCase()+")"

33 + " NÃO PODE USAR o recurso "
34 + "’" + resource.getName() + "’ ("+resource.getType()+": "+resource.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+").\n"
35 + "\tMotivo: O recurso não é compartilhável.");
36 return false;
37 }
38
39 //is the resource present in the access configuration model?
40 ResourceXML resourceXML = getResourceFromXML(aps, resource); //obtém o recurso

em questão no modelo de políticas
41
42 if(resourceXML != null){
43 //is the entity listed under the resource’s access configuration entry
44 EntityXML entityXML = getEntityFromResourceXML(resourceXML, entity);
45
46 if(entityXML != null){
47 System.out.println("A política de acesso da entidade ’"+entity.getType()+"

: "+entity.getClass().getSimpleName().toLowerCase()+"’" +
48 " está modelada para recurso ’"+
49 resource.getType()+": "+resource.getClass().getSimpleName().

toLowerCase()+"’");
50
51 //define a prioridade da entidade de acordo com o encontrado no modelo de

políticas
52 System.out.println("Definindo prioridade de acesso de acordo com o modelo

de políticas de acesso");
53 entity.setPriority(entityXML.getPriority());
54 }else{
55 System.out.println("Recurso ’"+resource.getType()+": "+resource.getClass()

.getSimpleName().toLowerCase()+"’" +
56 " não está presente no modelo de políticas");
57
58 //seta prioridade padrão para a entidade
59 System.out.println("Definindo prioridade de acesso padrão do modelo de

políticas acesso à entidade");
60 entity.setPriority(aps.getDefaultPriority());
61 }
62
63 }else{
64 System.out.println("Recurso ’"+resource.getType()+": "+resource.getClass().

getSimpleName().toLowerCase()+"’" +
65 " não está presente no modelo de políticas");
66
67 //seta prioridade padrão para a entidade
68 System.out.println("Definindo prioridade padrão do modelo de políticas à

entidade");
69 entity.setPriority(aps.getDefaultPriority());
70 }
71
72
73 //is the entity’s priority == 0?
74 if(entity.getPriority() == 0){
75 System.out.println("’"+entity.getName()+"’ ("+entity.getType()+": "+entity.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+")"
76 + " NÃO PODE USAR o recurso "
77 + "’" + resource.getName() + "’ ("+resource.getType()+": "+resource.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+").\n"
78 + "\tMotivo: Acesso negado (Prioridade de acesso ’0’).");
79 return false;
80 }
81
82 //is the resource already in use?
83 if(resource.getInUseBy() == null){
84 resource.setInUseBy(entity);
85
86 System.out.println("’"+entity.getName()+"’ ("+entity.getType()+": "+entity.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+")"
87 + " PASSOU A USAR o recurso "
88 + "’" + resource.getName() + "’ ("+resource.getType()+": "+resource.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+").\n"
89 + "\tMotivo: Recurso estava sem utilização.");
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90
91 return true;
92 }else{
93 //entity’s priority > priority of the entity’s which is currently using the

resource
94 if(entity.getPriority() > resource.getInUseBy().getPriority()){
95
96 System.out.println("’"+entity.getName()+"’ ("+entity.getType()+": "+entity

.getClass().getSimpleName().toLowerCase()+")"
97 + " PASSOU A USAR o recurso "
98 + "’" + resource.getName() + "’ ("+resource.getType()+": "+resource.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+").\n"
99 + "\tMotivo: Prioridade de acesso maior que a da entidade que estava

utilizando o recurso. ("+
100 entity.getPriority() + " vs " + resource.getInUseBy().getPriority() +"

).");
101
102 resource.setInUseBy(entity);
103 return true;
104
105 }else{
106 System.out.println("’"+entity.getName()+"’ ("+entity.getType()+": "+entity

.getClass().getSimpleName().toLowerCase()+")"
107 + " NÃO PODE USAR o recurso "
108 + "’" + resource.getName() + "’ ("+resource.getType()+": "+resource.

getClass().getSimpleName().toLowerCase()+").\n"
109 + "\tMotivo: Prioridade de acesso menor ou igual a da entidade que

estava utilizando o recurso ("+
110 entity.getPriority() + " vs " + resource.getInUseBy().getPriority() +"

).");
111
112 return false;
113 }
114
115 }
116
117 }
118
119 public static ResourceXML getResourceFromXML(AccessPolicySchemaXML aps, Resource

resource){
120 ArrayList<ResourceXML> resourceAL = aps.getResourceAL();
121 Iterator<ResourceXML> it = resourceAL.iterator();
122
123 while(it.hasNext()){
124 ResourceXML recursoXML = it.next();
125 if(recursoXML.getType().equalsIgnoreCase(resource.getType()) &&
126 recursoXML.getName().equalsIgnoreCase(resource.getClass().getSimpleName

().toLowerCase())){
127 return recursoXML;
128 }
129 }
130 return null;
131 }
132
133 public static EntityXML getEntityFromResourceXML(ResourceXML resourceXML, Entity

entity){
134 ArrayList<EntityXML> entityAL = resourceXML.getEntityAL();//obtém a lista de

entidades que podem acessar o recurso em questão
135 Iterator<EntityXML> it = entityAL.iterator();
136
137 while(it.hasNext()){
138 EntityXML entidadeXML = it.next();
139 if(entidadeXML.getType().equalsIgnoreCase(entity.getType()) &&
140 entidadeXML.getName().equalsIgnoreCase(entity.getClass().getSimpleName()

.toLowerCase())){
141 return entidadeXML;
142 }
143 }
144 return null;
145 }
146 } � �



APÊNDICE B
Tutorial para Construção de Ferramenta de
Modelagem com base em um Metamodelo Ecore

As lições aprendidas durante a construção da ferramenta de modelagem gráfica
apresentada na Seção 4.1.1 foram compiladas na forma deste tutorial, cujo objetivo
é auxiliar pesquisadores que têm interesse em construir suas próprias ferramentas de
modelagem para produzir modelos em conformidade com seus metamodelos Ecore.

Considera-se que o leitor tenha conhecimento prévio das tecnologias EMF, GMF
e da família de linguagens Epsilon, apresentadas nas Seções 2.7, 2.8 e 2.9, respectiva-
mente. Será utilizado o IDE Eclipse Luna (versão 4.4), juntamente com a Epsilon versão
1.21.

Este apêndice está organizado da seguinte forma. Na Seção B.1 é apresentado
o passo-a-passo para construção da ferramenta de modelagem gráfica. A Seção B.2 traz
informações sobre como fazer refinamentos estéticos na ferramenta, a saber: (i) adicionar
ícones para os nós, (ii) modificar os ícones da paleta (barra de ferramentas) e (iii) mudar o
estilo da fonte dos rótulos. A Seção B.3 apresenta como adicionar regras de validação em
linguagem EVL. Por último, a Seção B.4 traz algumas lições aprendidas para contornar
comportamentos errôneos e inesperados do IDE.

B.1 Construção da Ferramenta Gráfica

Esta seção apresenta o passo-a-passo para construção da ferramenta de modela-
gem gráfica.

Construção do metamodelo Ecore

1. Criar o projeto para o metamodelo Ecore

(a) Acessar o menu “File” > “New” > “Other...”

1https://www.eclipse.org/epsilon/download/

https://www.eclipse.org/epsilon/download/
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(b) Selecionar “Ecore Modeling Project”
(c) Clicar em “Next”
(d) Digitar um nome para o projeto e clicar em “Finish”
(e) Aceitar a mudança da perspectiva, caso lhe seja sugerido

2. Construir um metamodelo válido

(a) Construir o metamodelo

i. Utilizar as ferramentas da paleta para construir as metaclasses e as suas
relações

ii. Dica: adicione um atributo “name”, do tipo EString, para cada meta-
classe que represente um nó.

(b) Validar o metamodelo

i. Assim que terminado, certifique-se de que seu metamodelo seja válido,
acessando o menu “Diagram” > “Validate”

Conversão do arquivo Ecore (.ecore) para Emfatic (.emf)

1. Criar um novo projeto para a ferramenta

(a) Acessar o menu “File” > “New” > “Project”
(b) Selecionar a opção “General” > “Project”
(c) Definir nome do projeto. Exemplo: “minhaFerramenta”
(d) Clicar em “Finish”

2. Criar pasta para armazenar os (meta)modelos

(a) Selecionar pasta raiz do projeto recém criado
(b) Acessar o menu “File” > “New” > “Folder”
(c) Nomear a pasta como “model”
(d) Clicar em “Finish”

3. Copiar o arquivo .ecore do projeto do metamodelo para o projeto da ferramenta

(a) Navegar até a pasta “model” no projeto do metamodelo já criado
(b) Selecionar o arquivo .ecore

(c) Acessar o menu “Edit” > “Copy”
(d) Navegar até a pasta “model” no projeto da ferramenta
(e) Acessar o menu “Edit” > “Paste”

4. Gerar arquivo Emfatic (.emf) a partir do Ecore (.ecore)

(a) Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo .ecore

(b) Selecionar “Generate Emfatic Source”
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5. Adicionar as anotações necessárias ao arquivo .emf

(a) Clicar duas vezes sobre o arquivo .emf e adicionar as anotações necessárias
(b) A Subseção 2.9.3 contém mais detalhes sobre as anotações disponíveis

Geração da ferramenta gráfica

1. Gerar a ferramenta de modelagem

(a) Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo .emf

(b) Selecionar “Eugenia” > “Generate GMF Editor”
(c) Aguardar a mensagem de conclusão: “Code generation completed success-

fully”
(d) Clicar em “OK”

• Ao final, o Eugenia irá criar quatro novos projetos, com terminação
.diagram, .edit, .editor e .tests, além dos modelos GenModel,
GMFGen, GMFGraph, GMFTool e GMFMap, necessários para o GMF instan-
ciar a ferramenta de modelagem, conforme detalhado na Subseção 2.9.3.

Acessando a ferramenta de modelagem gráfica

1. Iniciar a ferramenta de modelagem

(a) Clicar com o botão direito na pasta raiz do projeto da ferramenta
(b) Selecionar “Run As” > “Eclipse Application”

2. Criar projeto na ferramenta de modelagem para armazenar o(s) modelo(s) em
conformidade com o metamodelo

(a) Acessar o menu “File” > “New” > “Project”
(b) Selecionar a opção “General” > “Project”
(c) Definir nome do projeto. Exemplo: “meuModelo”
(d) Clicar em “Finish”

3. Criar modelo na ferramenta de modelagem

(a) Acessar o menu “File” > “New” > “Example...”
(b) Selecionar a opção que representa o seu metamodelo (1a opção) > “Next”
(c) Definir o nome do modelo ou aceitar a sugestão
(d) Clicar em “Finish”
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B.2 Customizando a Ferramenta de Modelagem

Esta seção apresenta como realizar refinamentos estéticos na ferramenta de
modelagem. A Subseção B.2.1 detalha como adicionar figuras em formato vetorial para
representar os nós; a Subseção B.2.2 apresenta como modificar os ícones da paleta (barra
de ferramentas); e a Subseção B.2.3 como usar regras de transformação escritas em
linguagem EOL para modificar o estilo da fonte dos rótulos dos nós e vértices dos modelos
construídos na ferramenta de modelagem.

B.2.1 Adicionar Ícones SVG para Representar as EClasses

Esta subseção demonstra como utilizar figuras vetoriais em formato SVG2 para
representar os nós, como alternativa às formas padrão (e.g., retângulo (rectangle), elipse
(ellipse) e retângulo com cantos arredondados (rounded)).

Considera-se que os ícones SVG já foram construídos pelo leitor. Existem vários
websites3 que disponibilizam ícones SVG gratuitos. A ferramenta Inkscape4 pode ser
usada para construir ou editar os ícones.

1. Criar pasta para armazenar os ícones SVG

(a) Selecionar pasta raiz do projeto da ferramenta
(b) Acessar o menu “File” > “New” > “Folder”
(c) Nomear a pasta como “icons”
(d) Clicar em “Finish”

2. Adicionar os ícones em formato SVG à pasta recém criada
3. Adicionar a pasta de ícones ao build path do projeto

(a) Abrir o arquivo “build.properties”
(b) Selecionar a pasta “icons” em “Binary Build”
(c) Salvar o arquivo “build.properties”: Acessar o menu “File” > “Save”

4. Atualizar as anotações dos nós no arquivo .emf

(a) Exemplo: @gmf.node(figure="svg", label.icon="false", label="name",

svg.uri="platform:/plugin/NOMEDOSEUMETAMODELO/icons/NOMEDOICONE.svg")

5. Gerar novamente a ferramenta de modelagem
6. Iniciar a ferramenta de modelagem

2https://pt.wikipedia.org/wiki/SVG
3e.g., http://www.flaticon.com/, http://www.freepik.com/free-icons
4https://inkscape.org/pt/

https://pt.wikipedia.org/wiki/SVG
http://www.flaticon.com/
http://www.freepik.com/free-icons
https://inkscape.org/pt/
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B.2.2 Modificar os Ícones da Paleta

É possível modificar os ícones padrões da paleta (barra de ferramentas) da ferra-
menta de modelagem para melhor representar os nós (Objects) e vértices (Connections).
Os ícones devem estar em formato GIF5. Os aplicativos Inkscape ou Gimp6 podem ser
usados para criar ou editar figuras nesse formato.

1. Adicionar os ícones em formato .GIF à pasta /NOMEDOSEUMETAMODELO.edit/icons/full/obj16

(a) Cada arquivo de ícone deve ter exatamente o mesmo nome da metaclasse que
irá representar, acompanhado da extensão .gif. Exemplo: “Person.gif ”

2. Gerar novamente a ferramenta de modelagem

B.2.3 Alterar o Estilo da Fonte dos Rótulos

Esta subseção apresenta como modificar o estilo dos rótulos dos nós e vértices
dos modelos construídos na ferramenta de modelagem. Para tal, faz-se necessário escrever
regras de transformação utilizando a linguagem EOL, detalhada na Subseção 2.9.1.

1. Criar um arquivo chamado “ECore2GMF.eol” na mesma pasta onde se encontra o
arquivo .emf

2. Editar o arquivo “ECore2GMF.eol”, de acordo com o desejado. Exemplos:

• Mudar o texto do rótulo para itálico� �
1 var label = GmfGraph!Label.all.selectOne(l|l.name = ’NOMEDOROTULO’);
2 label.font = new GmfGraph!BasicFont;
3 label.font.style = GmfGraph!FontStyle#ITALIC; � �

• Mudar o texto do rótulo para negrito� �
1 var label = GmfGraph!Label.all.selectOne(l|l.name = ’NOMEDOROTULO’);
2 label.font = new GmfGraph!BasicFont;
3 label.font.style = GmfGraph!FontStyle#ITALIC; � �

3. Gerar novamente a ferramenta de modelagem

Obter o nome do rótulo que deseja alterar

1. Abrir o modelo .gmfgraph com Exeed

(a) Clicar com o botão direito sobre o arquivo .gmfgraph

5https://pt.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
6https://www.gimp.org/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
https://www.gimp.org/
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(b) Acessar “Open With” > “Other...”
(c) Selecionar “Exeed Editor” e clicar em “OK”

2. Acessar menu “Exeed” > “Show Structural Info”
3. Navegar pelos nós “Canvas” > “Figure Gallery Default”
4. Expandir o rótulo que deseja alterar. Deve ser algo como “Figure Descriptor

NOMEDAMETACLASSELabelFigure”
5. Acessar as propriedades do “filho” do tipo Label e clicar com o botão direito do

mouse e acessar “Show Properties View”
6. Copiar o valor da propriedade “name”, que corresponde ao nome do rótulo. Por

exemplo “NOMEDAMETACLASSELabelFigure”

B.3 Regras de Validação em Linguagem EVL

Esta seção descreve como adicionar regras de validação adicionais aos modelos
gerados com a ferramenta de modelagem gráfica, utilizando a linguagem EVL, descrita
na Subseção 2.9.2.

1. Crie um novo plugin para guardar o arquivo .evl

• Acesse o menu “File” > “New” > “Other...”
• Escolha a opção “Plug-in Project” e clique em “Next”
• Escolha um nome para o plugin. Exemplo:

“NOMEDOSEUMETAMODELO.validation”
• Clique em “Next” e, em seguida, em “Finish”

2. Configure as dependências

(a) Abra o arquivo “MANIFEST.MF”, que se encontra na pasta “META-INF”
(b) Acesse a aba “Dependencies”
(c) Adicione à lista de dependências:

i. org.eclipse.ui.ide

ii. org.eclipse.epsilon.evl.emf.validation

3. Crie uma pasta chamada “validation” na raiz do projeto do plugin

4. Crie, dentro dessa pasta, um arquivo .evl para escrever suas regras de validação.

(a) Clique com o botão direito sobre a pasta “validation”
(b) Acesse o menu “New” > “File”
(c) Escreva o nome do arquivo. Exemplo: NOMEDOSEUMETAMODELO.evl
(d) Adicione nesse arquivo as regras de validação utilizando a linguagem EVL.

Exemplo:
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� �
1 context MetaClasseX {
2 constraint CannotSelfReference {
3 check : self.source.name <> self.target.at(0).name
4 message : ’Cannot make a self reference’
5 fix {
6 title : "Delete self reference"
7 do {
8 delete self;
9 }

10 }
11 }
12 } � �

5. Vincule as regras de validação à ferramenta de modelagem

(a) Abra o arquivo “MANIFEST.MF”, que se encontra na pasta “META-INF”
(b) Acesse a aba “Extensions”
(c) Adicione a extensão: org.eclipse.epsilon.evl.emf.validation

i. Clique com o botão direito do mouse na extensão adicionada
ii. Acesse “New” > “constraintsBinding”

iii. Selecione o “constraintsBinding” adicionado e edite seus valores:

A. “namespaceURI”: deve ser o mesmo do projeto da ferramenta de mo-
delagem. Exemplo: http://www.example.org/NOMEDOSEUMETAMODELO

B. “constraints”: localização do arquivo que contém as regras EVL, cri-
ado no passo 4. Exemplo: validation/NOMEDOSEUMETAMODELO.evl

(d) Adicione a extensão: org.eclipse.ui.ide.markerResolution

i. Clique com o botão direito do mouse na extensão adicionada
ii. Acesse “New” > “markerResolutionGenerator”. Faça isso duas vezes.

iii. Selecione o primeiro “markerResolutionGenerator” e edite seus valores:

A. “class”: org.eclipse.epsilon.evl.emf.validation.EvlMarkerResolutionGenerator
B. “markerType”: NOMEDOSEUMETAMODELO.diagram.diagnostic

iv. Selecione o segundo “markerResolutionGenerator” e edite seus valores:

A. “class”: org.eclipse.epsilon.evl.emf.validation.EvlMarkerResolutionGenerator
B. “markerType”: org.eclipse.emf.ecore.diagnostic

6. Teste as regras de validação

(a) Inicie a ferramenta de modelagem
(b) Crie um modelo que inflija alguma regra de validação definida
(c) Valide o modelo acessando o menu “Diagram” > “Validate”

• Caso sejam encontrados erros, eles estarão visíveis na view Problems.
Para visualizá-la acesse o menu “Window” > “Show View” > “Problems”
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B.4 Lições Aprendidas

Nesta seção estão descritas possíveis soluções para problemas comuns que
podem ser encontrados no processo de desenvolvimento da ferramenta de modelagem
gráfica.

1. Gerar a ferramenta de modelagem a cada nova mudança nos arquivos do projeto da
ferramenta

2. Funcionamento anormal da ferramenta de modelagem (1)

(a) Apagar todos os projetos gerados (.diagram, .edit, .editor e .tests)
(b) Apagar todos os arquivos da pasta model, exceto o .ecore e o .emf

(c) Gerar a ferramenta de modelagem novamente

3. Funcionamento anormal da ferramenta de modelagem (2)

(a) Fechar a ferramenta de modelagem
(b) Fechar o IDE Eclipse Eugenia
(c) Iniciar o IDE Eclipse Eugenia
(d) Iniciar a ferramenta de modelagem

4. Objetos ou Conexões (links, referências ou associações) não aparecem na paleta da
ferramenta de modelagem

(a) Certifique-se de que todos os nós e links estão relacionados na classe raiz do
arquivo .emf

• A classe raiz é a que começa com a anotação @gmf.diagram

5. Erro ao gerar ferramenta de modelagem

(a) Verificar se há erros de compilação e resolvê-los

i. Acessar menu “Window” > “Show View” > “Problems”

(b) Caso não haja erro de compilação, tentar os passos 2 ou 3

6. Modelo gráfico não aparece na ferramenta

(a) Certifique-se de que todos os projetos gerados pelo Eugenia (i.e., projeto da
ferramenta, .diagram, .edit, .editor, .tests e .validation (se for o
caso)) estão abertos

(b) Se for preciso, gere novamente a ferramenta de modelagem



APÊNDICE C
Técnicas para Validação e Avaliação de
Metamodelos: uma Revisão Sistemática da
Literatura

C.1 Introdução

A Engenharia Dirigida por Modelos (do inglês, Model-Driven Engineering -
MDE) considera os modelos como os principais artefatos no desenvolvimento de um sis-
tema. Assim, além de descrever ou documentar um software, os modelos também atuam
no seu desenvolvimento, manutenção e operação [92, 93]. Os modelos são geralmente
construídos utilizando-se linguagens de modelagem específicas de domínio (do inglês,
Domain-Specific Modeling Language - DSML), que, por sua vez, são definidas por um
metamodelo [67].

As técnicas de MDE representam um paradigma computacional emergente, pois,
dentre outros fatores, promovem a abstração e tornam as lógicas de negócio resilientes às
mudanças tecnológicas [19]. Sendo assim, o número de metamodelos propostos para os
mais variados domínios tende a aumentar, assim como o número de pesquisadores da
área. Contudo, novos pesquisadores podem passar por dificuldades na escolha de qual
abordagem seguir para validar e avaliar o metamodelo proposto.

Este apêndice apresenta os resultados de uma Revisão Sistemática da Literatura
(RSL), conduzida com o objetivo de identificar as formas de validação e avaliação de
metamodelos. As principais contribuições deste trabalho são:

• Fornecer uma visão geral do estado da arte em relação às formas de validação e
avaliação de metamodelos.

• Nortear pesquisadores da área na escolha de como validar e avaliar suas propostas.
• Apresentar as principais ferramentas utilizadas tanto na construção quanto na

validação de metamodelos.

O restante do apêndice está organizado em 4 (quatro) seções. A Seção C.2
discorre sobre a metologia utilizada na condução da RSL. A Seção C.3 apresenta e discute
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os resultados encontrados, e a Seção C.4 discute sobre as ameaças à validade do trabalho.
A Seção C.5 traz as conclusões acerca dessa RSL.

C.2 Metodologia

Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) requer uma definição precisa e
documentação de todo seu processo. Os resultados apresentados nesse trabalho seguem
o conjunto de diretrizes apresentado por [60], que é composto das fases identificadas no
Diagrama de Atividades da UML, ilustrado na Figura C.1:

Figura C.1: Fases de uma Revisão Sistemática da Literatura.
Adaptado de [60].

Apresenta-se a seguir como este trabalho contempla cada uma das fases de uma
RSL. A fase de Conclusão é abordada na Seção C.3.

C.2.1 Planejamento

O planejamento constitui na definição do protocolo que norteará a RSL. Uma
visão resumida do protocolo adotado é apresentada a seguir:

• Questão principal: Quais formas de validação e avaliação de metamodelos?
• Questões de pesquisa:

– QP1: Quais as formas de se validar um metamodelo?
– QP2: Quais as formas de se avaliar um metamodelo?
– QP3: Quais as ferramentas utilizadas na construção de metamodelos?
– QP4: Quais as ferramentas utilizadas na validação de metamodelos?

• População: Estudos publicados sobre MDE, que apresentem metamodelos ou
formas de validar ou avaliar metamodelos.

• Critério de seleção das bases de pesquisa:
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– Fornecer mecanismos de busca por meio de string de busca com suporte a
expressões lógicas.

– Produzir os mesmos resultados sempre que a mesma string de busca for
inserida.

– Disponibilizar mecanismo de consulta via web.
– Serem relacionadas a temas de Computação, incluindo Ciência da Computa-

ção, Sistemas de Informação, ou Engenharia de Software.
– Permitir filtro por ano de publicação.

• Bases de pesquisa escolhidas: IEEEXplorer Digital Library1, Springer2, Science

Direct3 e Scopus4.
• Idiomas dos trabalhos: Português e Inglês.
• String de busca:

(("metamodel"OR "meta-model"OR "meta model") AND mde)

• Filtro de busca: Trabalhos publicados entre os anos de 2010 e 2015.
• Critérios de exclusão:

– E1: Escrito em idiomas não definidos neste protocolo
– E2: Texto completo não disponível para acesso gratuitamente na web ou no

portal de periódicos da Capes
– E3: Não trata de engenharia dirigida a modelos
– E4: Não apresenta um metamodelo
– E5: Não apresenta uma forma de validar e/ou avaliar um metamodelo
– E6: Não é um capítulo de livro com resumo ou artigo de periódico ou de

conferência
– E7: Publicação duplicada (i.e., retornada também por outra base de pesquisa)

• Critérios de inclusão:

– I1: Trata de engenharia dirigida a modelos
– I2: Apresenta um metamodelo
– I3: Apresenta uma forma de validar um metamodelo
– I4: Apresenta uma forma de avaliar um metamodelo

• Procedimentos da fase de seleção: Com base no título, palavras-chave e resumo,
os critérios de inclusão e exclusão serão aplicados.

• Procedimentos da fase de extração: Os critérios de inclusão e exclusão serão
aplicados com base na leitura completa do artigo.

1http://ieeexplore.ieee.org/search/advsearch.jsp
2http://link.springer.com/advanced-search
3http://www.sciencedirect.com/
4http://www.scopus.com/

http://ieeexplore.ieee.org/search/advsearch.jsp
http://link.springer.com/advanced-search
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
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A partir da questão principal, foi possível definir as questões de pesquisa para
serem respondidas pelos trabalhos incluídos na fase de extração. Vale ressaltar que em
ambas as fases de seleção e extração, os critérios de exclusão têm preferência sobre os
de inclusão. Dessa forma, caso seja atribuído ao trabalho algum critério de exclusão, este
será excluído, ainda que se apliquem sobre ele um ou mais critérios de inclusão.

A string de busca foi inicialmente testada na Scopus e posteriormente foi adap-
tada para as demais bases de pesquisa, da seguinte forma:

• IEEEXplorer Digital Library

(("metamodel"OR "meta-model"OR "meta model") AND mde)

• Springer

(("metamodel"OR "meta-model"OR "meta model") AND mde)

• Science Direct

pub-date > 2009 and pub-date < 2016 and TITLE-ABSTR-KEY((metamodel OR

"meta-model"OR "meta model")) and TITLE-ABSTR-KEY(mde)

• Scopus

TITLE-ABS-KEY ( ( metamodel OR meta-model OR "meta model") AND ( mde )

) AND PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2016

Para as duas primeiras bases, o filtro por ano de publicação foi aplicado após a
apresentação dos resultados e, portanto, não compõe a string de busca.

C.2.2 Execução

A fase de execução consistiu na condução da pesquisa conforme definido no
protocolo e se divide em: identificação dos trabalhos, seleção e extração, apresentados a
seguir. A ferramenta StArt5 [50] foi utilizada como auxiliar nesta etapa da RSL.

Identificação dos Trabalhos

Nesta fase foi realizada a obtenção dos trabalhos retornados pelas bibliotecas
digitais das bases de pesquisa, com base na busca pela string definida.

Foram identificados 438 trabalhos nas quatro bases de pesquisa, conforme apre-
sentado pelas Figuras C.2 e C.3.

5http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
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Figura C.2: Fase de identificação dos trabalhos: trabalhos agru-
pados por ano de publicação e base de pesquisa.
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Figura C.3: Fase de identificação dos trabalhos: visão geral por
base de pesquisa.

Seleção

A fase de seleção consistiu na leitura do título do trabalho, palavras-chave e
resumo para aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

Dentre os 438 trabalhos coletados, 60 foram identificados como duplicados, 205
foram incluídos e passaram para a fase de extração e 173 foram rejeitados pelos critérios
de exclusão, como pode ser constatado no gráfico apresentado na Figura C.4. Quanto aos
trabalhos duplicados, deu-se preferência a excluir os vindos da base Scopus – pois essa
biblioteca digital também indexa os trabalhos das demais bases – e manter os de suas
bases originais. Dessa forma, apenas um dos trabalhos duplicados não é originário da
plataforma Scopus, pois estava duplicado também na base IEEEXplorer Digital Library.
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Figura C.4: Fase de seleção: trabalhos rejeitados pelos critérios
de exclusão.
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Extração

Na etapa de extração, os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados após
a leitura completa do trabalho. Os trabalhos incluídos nessa fase servem de base para
responder às questões de pesquisa.

Dos 205 trabalhos da fase de extração, 97 foram incluídos e 108 foram rejeitados
pelos critérios de exclusão apresentados na Figura C.5. As publicações rejeitadas nas fases
de seleção e extração somam 281 trabalhos e sua distribuição por ano de publicação e base
de pesquisa está apresentada na Figura C.6. A distribuição dos 97 trabalhos incluídos na
fase de extração e que, portanto, serviram de base para responder as questões de pesquisa
desta RSL, pode ser vista pelo gráfico da Figura C.7.
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C.3 Resultados e Análise

A coleta dos dados permitiu identificar que grande parte das publicações ori-
ginaram de pesquisadores filiados a instituições francesas e espanholas. Ao todo, foram
identificados pesquisadores de 27 nacionalidades distintas, conforme ilustrado no gráfico
apresentado pela Figura C.8. É importante ressaltar que alguns trabalhos foram publica-
dos por pesquisadores filiados a instituições de diferentes países.
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Figura C.8: Origem das publicações.

Após análise e síntese dos dados coletados dos 97 trabalhos incluídos na fase de
extração, foi possível responder às questões de pesquisa propostas.
QP1: Quais as formas de se validar um metamodelo?

Os dados da Figura C.9 fornecem uma visão geral das formas de validação de
metamodelos encontradas nos trabalhos.

4

40
53

Construção de ferramenta de modelagem

Aplicação em caso de uso/estudo de
caso/exemplo

Construção de ferramenta de modelagem +
Aplicação em caso de uso/estudo de
caso/exemplo

Figura C.9: Visão geral das formas de validação de metamodelos.

• Construção de ferramenta de modelagem: consiste na construção de uma fer-
ramenta para instanciação de modelos que estejam em conformidade com o meta-
modelo proposto. A construção de uma ferramenta de modelagem como forma de
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validação, de forma isolada às demais opções observadas, foi adotada em [46] e
[18], dentre outros trabalhos.

• Aplicação em caso de uso/estudo de caso/exemplo: construção de modelos com
base no metamodelo proposto para solucionar problemas apresentados por um ou
mais cenários reais ou fictícios apresentados. Esta técnica foi utilizada de forma
exclusiva em grande parte dos trabalhos, como por exemplo [68], [34] e [6].

Conforme constatado dentre os trabalhos estudados, a forma mais comum de
validação de metamodelos é a junção das duas abordagens: construção de ferramenta de
modelagem e a sua utilização para modelagem de cenários. Os trabalhos de [67], [80] e
[21] são alguns exemplos de trabalhos que utilizam esta forma conjunta de validação.
QP2: Quais as formas de se avaliar um metamodelo?

A grande maioria dos trabalhos estudados não apresentou nenhuma forma de
avaliação dos metamodelos propostos. A Figura C.10 ilustra a incidência das formas de
avaliação encontradas.
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Por usuários + Questões de pesquisa

Questões de pesquisa + Comparação com
abordagens similares

Figura C.10: Visão geral das formas de avaliação de metamode-
los.

• Por usuários: a ferramenta de modelagem construída é avaliada por grupos de
usuários com conhecimento na área de modelagem. Geralmente utiliza-se alunos de
graduação ou pós-graduação que já tenham cursado alguma disciplina que aborde
modelagem ou profissionais da área. Essa abordagem, de forma única, foi observada
somente no trabalho de [67].

• Por questões de pesquisa: formulação e resposta a questões a respeito do meta-
modelo. Geralmente as questões abordam aspectos como facilidade de uso do me-
tamodelo, ganho de produtividade com seu uso, facilidade de aprendizagem, dentre
outros. Os trabalhos de [114] e [4] são alguns que utilizaram essa forma de avalia-
ção.

• Comparação com abordagens similares: comparação do metamodelo com al-
guma abordagem similar com mesmo propósito, elencando os pontos positivos em
se utilizar o metamodelo proposto. [54] e [104], são exemplos de trabalhos onde é
utilizado esse método de avaliação.
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Foi possível constatar também a combinação de duas ou mais abordagens de
avaliação, como em [74] e [46], que utilizam avaliação de suas propostas por meio
de usuários e a posterior resposta de questões de pesquisa previamente elaboradas.
A avaliação por meio de questões de pesquisa em conjunto com a comparação com
abordagens similares foi observada, por exemplo, nos trabalhos de [21] e [73].
QP3: Quais as ferramentas utilizadas na construção de metamodelos?

Apesar de nem todos os trabalhos darem detalhes explícitos, também foram
coletadas as ferramentas utilizadas para construção dos metamodelos e para sua validação.
A Figura C.11 ilustra os resultados obtidos.
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Figura C.11: Ferramentas utilizadas (a) na construção e (b) na
validação de metamodelos.

É possível observar que a ferramenta mais comumente utilizada pelos autores dos
trabalhos pesquisados para construção de metamodelos é o Eclipse Modeling Framework

(EMF)6. A construção de metamodelos seguindo somente as definições da UML também
foi constatada.
QP4: Quais as ferramentas utilizadas na validação de metamodelos?

Como já mencionado, a construção de uma ferramenta de modelagem é uma
abordagem bastante comum entre os pesquisadores da área de metamodelagem para va-
lidação de suas propostas, seja de forma exclusiva ou aliada à sua aplicação para mode-
lagem de cenários. Para construção da ferramenta de modelagem, os autores geralmente
utilizaram o EMF em conjunto com alguma ferramenta para construção de linguagens,
como a Xtext7, conforme observado nos trabalhos [90] e [29], ou a linguagem ATL8 para

6https://eclipse.org/modeling/emf/
7https://eclipse.org/Xtext/
8https://eclipse.org/atl/

https://eclipse.org/modeling/emf/
https://eclipse.org/Xtext/
https://eclipse.org/atl/
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transformação de modelos para modelos (do inglês, Model to Model - M2M), usado na
validação do trabalho de [117].

Além do EMF, o uso do Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF)9

para construção de ferramentas de modelagem se mostrou bastante comum. O uso
isolado do GMF foi observado nos trabalhos [47], [104] e [7]. Também foi constatada
a associação de outras ferramentas juntamente com o GMF, como a Xpand10 – utilizada
para transformação de modelos para texto (do inglês, Model to Text - M2T) e adotada
por [8] e [17] – e a família de linguagens e ferramentas Epsilon11, que pode ser usada
para validação, comparação, migração e refatoração de modelos, além de transformações
M2M. O conjunto GMF e Epsilon é explorado para validação da proposta de [114].

C.4 Ameaças à Validade

Como ocorre em qualquer RSL, as principais ameaças à validade são a parcia-
lidade na inclusão e exclusão dos trabalhos e a imprecisão na extração dos dados. Como
forma de minimizar estas ameaças e garantir um processo de seleção imparcial, as ques-
tões de pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão foram criados antes do início da
revisão sistemática.

Outra ameaça à validade diz respeito à estratégia de busca. A utilização de
mecanismos de busca automáticos fornecidos pelas bases de pesquisa traz o risco de
não incluir estudos relevantes. Essa ameaça foi minimizada pela utilização de uma
string de busca consideravelmente abrangente, que retornaria uma grande quantidade de
trabalhos da área. Quanto à string de busca, existem outros termos que poderiam ter sido
incluídos como DSL, DSML, MDA, etc. Entretanto, ao realizar pesquisas piloto nas bases
de pesquisa com a inclusão destes termos, verificou-se que a quantidade de trabalhos
retornados inviabilizaria esta RSL.

Ainda relacionado à identificação dos trabalhos, outro fator que pode ameaçar
a validade desta pesquisa diz respeito ao filtro aplicado sobre as publicações. As publi-
cações foram filtradas por ano de publicação e considerou-se somente os trabalhos pu-
blicados entre os anos de 2010 e 2015. Possíveis trabalhos relevantes publicados fora do
período especificado não foram considerados. Este foi um risco calculado, uma vez que
objetivou-se identificar as tendências nos últimos anos, tanto de formas de validação e
avaliação, quanto de ferramentas utilizadas. Há de se ressaltar também que trabalhos re-
centes podem não ter sido incluídos por ainda não terem sido indexados pelas bases de

9http://www.eclipse.org/gmf-tooling/
10https://eclipse.org/modeling/m2t/?project=xpand
11http://www.eclipse.org/epsilon/

http://www.eclipse.org/gmf-tooling/
https://eclipse.org/modeling/m2t/?project=xpand
http://www.eclipse.org/epsilon/
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pesquisa ou por não terem seu texto completo disponível para consulta, ainda que por
meio do portal de periódicos da Capes.

C.5 Conclusões

Este trabalho apresentou os resultados da condução de uma revisão sistemática
da literatura com objetivo de identificar as formas de validação e avaliação de metamo-
delos da área de MDE entre os anos de 2010 e 2015. Foram identificados 438 trabalhos
nas bibliotecas digitais das bases de pesquisa definidas no protocolo da RSL, dos quais
60 foram detectados como duplicados e 281 foram removidos pelos critérios de exclusão.
Além de levantar as formas mais utilizadas pelos pesquisadores para validar e avaliar seus
metamodelos propostos, essa RSL possibilitou identificar as ferramentas utilizadas na sua
construção e validação. Além disso, pelos dados coletados, pôde-se perceber a origem
das publicações e constatar que grande parte dos trabalhos é de pesquisadores oriundos
de instituições francesas e espanholas.

Dentre os 97 trabalhos incluídos, constatou-se que a forma mais comum de
validação dos metamodelos é a construção de uma ferramenta para produzir modelos
em conformidade com o metamodelo proposto, em conjunto com a sua utilização para
modelagem de cenários reais ou fictícios. A grande maioria dos autores não utilizou
nenhum critério de avaliação do metamodelo proposto. Dentre as formas de avaliação
identificadas, a mais frequente é a comparação do uso do metamodelo com abordagens
similares.

Espera-se que os pesquisadores da área de metamodelagem possam se valer dos
resultados apresentados nesse trabalho para escolha das formas de validar, avaliar ou até
mesmo construir seus metamodelos.


	Elementos Pré-Textuais
	Capa
	Publicação
	Folha de Rosto
	Aprovação
	Direitos Autorais
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract

	Sumário
	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Lista de Códigos-Fonte
	Lista de Definições
	Lista de Siglas
	1 Introdução
	1.1 Motivação da Pesquisa
	1.2 Identificação do Problema
	1.3 Proposta
	1.4 Método de Pesquisa
	1.5 Contribuições
	1.6 Estrutura da Dissertação

	2 Fundamentação Teórica
	2.1 Computação Ubíqua
	2.2 Computação Sensível ao Contexto
	2.3 Espaços Inteligentes
	2.4 Espaços Inteligentes Pessoais
	2.5 Objetos Inteligentes
	2.6 Engenharia Dirigida por Modelos
	2.7 Eclipse Modeling Framework (EMF)
	2.8 Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF)
	2.9 Epsilon
	2.9.1 Epsilon Object Language - EOL
	2.9.2 Epsilon Validation Language - EVL
	2.9.3 Eugenia

	2.10 Considerações Finais

	3 Proposta
	3.1 Cenários
	3.1.1 Cenário 1: Casa Inteligente
	3.1.2 Cenário 2: Empresa Inteligente

	3.2 Sobreposição de Espaços Inteligentes
	3.3 Metamodelo para Cenários de Computação Ubíqua
	3.4 Tratando a Sobreposição de Espaços Inteligentes
	3.5 Considerações Finais

	4 Validação da Proposta
	4.1 Ferramentas de Modelagem
	4.1.1 Ferramenta de Modelagem Gráfica de Cenários de Computação Ubíqua
	4.1.2 Ferramenta de Modelagem de Políticas de Acesso

	4.2 Modelagem dos Cenários
	4.2.1 Modelando o Cenário 1: Casa Inteligente
	4.2.2 Modelando o Cenário 2: Empresa Inteligente

	4.3 Implementação do Algoritmo de Processamento de Modelos de Políticas de Acesso
	4.3.1 Processando o Modelo de Políticas de Acesso do Cenário 1
	4.3.2 Processando o Modelo de Políticas de Acesso do Cenário 2

	4.4 Considerações Finais

	5 Trabalhos Relacionados
	5.1 Descrição dos Trabalhos Relacionados
	5.2 Comparativo
	5.3 Considerações Finais

	6 Conclusão
	Referências Bibliográficas
	A Códigos-Fonte e Demais Materiais
	A.1 Códigos-Fonte do Metamodelo para Cenários de Computação Ubíqua
	A.2 Códigos-Fonte do Metamodelo da Linguagem de Políticas de Acesso
	A.3 Códigos-Fonte das Ferramentas de Modelagem
	A.4 Códigos-Fonte dos Modelos dos Cenários 1 e 2
	A.5 Códigos-Fonte da Implementação do Algoritmo para Processamento de Modelos de Políticas de Acesso

	B Tutorial para Construção de Ferramenta de Modelagem com base em um Metamodelo Ecore
	B.1 Construção da Ferramenta Gráfica
	B.2 Customizando a Ferramenta de Modelagem
	B.2.1 Adicionar Ícones SVG para Representar as EClasses
	B.2.2 Modificar os Ícones da Paleta
	B.2.3 Alterar o Estilo da Fonte dos Rótulos

	B.3 Regras de Validação em Linguagem EVL
	B.4 Lições Aprendidas

	C Técnicas para Validação e Avaliação de Metamodelos: uma Revisão Sistemática da Literatura
	C.1 Introdução
	C.2 Metodologia
	C.2.1 Planejamento
	C.2.2 Execução
	Identificação dos Trabalhos
	Seleção
	Extração


	C.3 Resultados e Análise
	C.4 Ameaças à Validade
	C.5 Conclusões


