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RESUMO 

O trabalho apresenta o uso intensivo de anotações no contexto da MDA como  
catalisador na geração de código fonte Java compilável, confiável e testado. A 
utilização da ferramenta gera código pronto para usar e pode ser utilizada com um 
elemento de criação de protótipos e para a comprovação da modelagem com os 
usuários finais. 

Palavras-chaves: Model Driven Architecture, Anotação e Geração de Código. 

 

 



 

ABSTRACT 

This assignment presents the intesive use of annotations in MDA context as catalyst 
of Java source code generation compilable, reliable and tested. The tool generate 
source code ready to use e must be used for the prototype creation e for modeling 
validation by the aplication’s end users. 
 

Key words: Code Generation, Model Driven Architecture, Annotation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O MDA (Model Driven Architecture) provê mecanismos para a 

transformação de modelos lógicos em modelos com características cada vez mais 

concretas através de refinamentos sucessivos. Como o código é a representação mais 

concreta que pode ser obtida para um sistema, a sua aplicação, em conjunto com 

outras técnicas que possibilitam a geração de código, deve ser usada na construção 

de sistemas. 

A construção de boa parte de sistemas de informação na área de negócios 

pode ser acelerada através de técnicas conhecidas como “scaffolding”. Essas técnicas 

são usadas por frameworks MVC, notadamente em Rubi e alguns em PHP. Como a 

própria terminologia induz, o objetivo é construir parte do código de acesso aos dados 

e da camada de apresentação, fornecendo um conjunto de ferramentas que permitam 

a construção auxiliada das demais partes do sistema. 

A maioria dos sistemas existentes de “scaffolding” utilizam os metadados 

dos dicionários dos bancos de dados para obtenção das informações para a 

construção dos artefatos de código. Ocorre que os dicionários de dados foram 

construídos para assistir as operações dos SGBDs e não para a geração do código. 

Assim, a inexistência nestes dicionários de informações específicas para a construção 

de blocos de código, inviabiliza esta abordagem. 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A etapa de construção (programação) de um sistema, qualquer que seja a 

metodologia utilizada, consome uma grande parte dos recursos (tempo, equipe e 

custos). É nesta etapa em que os erros das etapas anteriores se manifestam. Muitos 
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erros são meramente provocados por falhas de entendimento simples, como por 

exemplo, a compreensão do modelo de dados. 

Assim a utilização de métodos que não só reduzam essas falhas, mas que 

permitam a construção automatizada de código confiável, testado e pronto para usar  

podem ser um elemento catalisador e um redutor do tempo e consequentemente do 

custo do projeto. 

1.2. OBJETIVO 

A abordagem utilizada pela nossa proposta é o uso do recurso intensivo de 

Anotações presente na linguagem Java e de modelos de código (template). Anotações 

são metadados inseridos no código e podem ser criadas sempre que sejam 

necessárias. Existem diversos pacotes que usam anotações para os objetivos a que 

se propõe. Faremos uso intensivo dessas anotações, contudo, para muitos dos 

nossos objetivos serão necessárias anotações criadas por nós. 

As classes que receberão as anotações podem ser de dois tipos: Classes 

do Domínio e Classes de Ação. Nas classes de domínio as anotações produzirão 

código 100% completo e funcional. Esse código será responsável por todas ações de 

CRUD esperadas para a classe. Nas classes de ação o código gerado será parcial e 

servirá de apoio para a construção de lógicas mais complexas. 

Um exemplo de classe de ação é o artefato código que permite a 

atualização de uma determinada prestação que esteja em atraso. O código subjacente 

para a realização da operação já estará completamente gerado e funcional, por ser 

tratar de ações resolvidas pelas classes do domínio. Estabelecer a lógica de troca de 

mensagens entre esses códigos é um grande desafio e está fora do escopo desse 

projeto. Contudo apontaremos o caminho tecnológico para a sua obtenção. 

Por outro lado, o uso de templates nos permitirá que as diversas camadas 

de código possam ser facilmente ajustadas para outros propósitos, tais como: 

aparência e comportamento (look and feel), servidores de bancos de dados, 

tecnologias utilizadas etc. 



Além disso, faremos o uso de técnicas consagradas, como “Convenção ao 

invés de Configuração” que permitirá que muitos comportamentos sejam construídos 

sem a necessidade de especificação. 

1.3. COMPOSIÇÃO DO TRABALHO 

No segundo capítulo apresentaremos um breve histórico sobre a geração 

de código, as técnicas e metodologias utilizadas e ferramentas similares disponíveis 

no mercado. 

No terceiro capítulo apresentaremos a proposta de arquitetura para nossa 

aplicação e para as aplicações dela geradas. Apresentaremos também o modelo de 

dados (Diagrama de Classes e Modelo de Entidades e Relacionamentos). 

Estabeleceremos os limites e a tecnologia utilizada no projeto. 

No quarto capítulo apresentaremos uma tabela com o comportamento 

gerado pelas anotações em cada uma das camadas da arquitetura anteriormente 

descrita. 

No quinto capítulo apresentaremos como os artefatos de código poderão 

ser agrupados e disponibilizados em um projeto de forma a torná-los operacionais. 

No sexto capítulo apresentaremos abordagens para a geração de código 

para as classes de ação que possuem lógica mais complexa. Não é nossa intenção 

esgotar esse assunto neste TCC. 

No sétimo capítulo apresentaremos como os artefatos de código gerado  

podem ser incorporados ao Eclipse de modo a torná-lo executável. 

O último capítulo conterá as conclusões e observações dos autores. 
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2 HISTÓRICO, TÉCNICAS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O processo de transformação de programas é um dos mais estudados, 

conhecidos e maduros da área da Ciência da Computação. Teve origem nos primeiros 

compiladores que faziam a tradução de comandos em linguagem de alto nível (com 

maior significado humano) para as linguagens executáveis em máquina. Remonta a 

1952, pela programadora Grace Hopper, que intuiu que diversas áreas do seu código 

poderiam ser reaproveitadas através de mecanismos de chamadas a códigos 

externos. Hoje essa abordagem ainda é utilizada em editores de ligação (linkeditors) 

[1]. 

Por outro lado, o desenvolvimento de geração de código a partir de 

modelos é relativamente novo, nascido na Engenharia de Software, impulsionado pela 

técnica de OOD, pelo crescimento da adoção dos modelos UML, ferramentas CASE 

e, ultimanente, pelo uso de técnicas de MDD/MDA [2]. 

O MDD/MDA preconiza que a construção de código a partir de modelos 

estáveis reduz o custo do desenvolvimento e garante ganhos de escala na construção 

de sistemas [3]. 

Essa abordagem faz grande sentido nos atuais processos e metodologias  

utilizadas nos projetos de sistemas que definem que na etapa da análise de requisitos 

e do problema a ser solucionado, sejam elaborados modelos que capturem as suas 

diversas necessidades sob diferentes perspectivas. 

Como os artefatos produzidos em MDD/MDA devem ser neutros em 

relação aos aspectos tecnológicos [4] e a produção do código é totalmente 

dependente desses aspectos, faz-se necessária a construção de uma ponte entre 

esses dois universos. A técnica escolhida para fazer essa transição foi a de templates 

de código. Assim, os mesmos artefatos sem nenhuma informação de infraestrutura 

tecnológica, podem produzir código em diversas plataformas diferentes, bastando 

alterar o template utilizado (ou produzir um novo template). 

 



2.1. FERRAMENTAS ATUAIS 

Apresentamos a seguir uma série de ferramentas e em diversos estágios 

de produção que atuam de uma forma característica na geração de código automático. 

2.1.1 LOMBOK 

  O projeto LOMBOK talvez tenha uma das ferramentas mais utilizadas no 

mundo Java. O seu objetivo é muito simples: gerar, através da inclusão de anotações 

do seu pacote e do mecanismo de reflexão, métodos que usualmente são necessários 

a todas as classes, incluindo  “getters”, “setters”, “equals”, “toString” etc. 

A criação desses métodos a cargo do programador é tediosa, demorada, 

repetitiva e de pouca necessidade de habilidade técnica. 

O mecanismo de reflexão utilizado determina que o código será gerado em 

tempo de compilação, dessa forma, o código fonte da classe fica indisponível para o 

programador inspecionar, porém completamente funcional. 

 

https://projectlombok.org/ 

2.1.2 JAMDA 

Objetiva a criação de código fonte Java a partir dos modelos UML do 

domínio da aplicação. Ele toma os modelos disponibilizados, adiciona novas classes 

que suportam a arquitetura e depois gera o código necessário. 

Sua missão é gerar os códigos de localização, inclusão e manutenção de 

todos os objetos de negócio da aplicação, permitindo que o desenvolvedor foque nas 

atividades centrais do negócio, cuja a lógica é mais complexa e menos tediosa. 
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Por fim, funciona como um compilador de modelos (model compiler) 

conforme o que preconiza o grupo de MDA do OMG. 

 

http://www.jamda.com/ 

2.1.3 OPENXAXA 

É um framework de uso gratuito que permite a criação de código a partir de 

anotações. Possui um plugin para o Eclipse que permite a criação de projetos já com 

as suas configurações básicas, gera o código automaticamente, permitindo ao 

desenvolvedor ir acompanhando o produto final (telas) como uma forma de 

prototipação. Uma característica muito interessante é que ao mudar uma 

característica na View (por exemplo: o tamanho de um campo, automaticamente o 

modelo é atualizado). 

Como característica negativa, não apresenta nenhuma solução para a 

criação de regras de negócio mais elaboradas, tal como o JAMDA. 

 

http://www.openxava.org/ 

2.1.4 DRESDEN OCL TOOLKIT 

Como o nome define, é um conjunto de ferramentas que tem a OCL como 

principal motivador para a geração do código para regras de negócio e está sendo 

desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de Dresden, coordenado pela Dra. 

Birgit Dermuth. 

É compatível com a OCL 1.3 (2.0 no futuro). Isso o torna um produto 

totalmente inserido na UML, uma grande vantagem por ser a linguagem de 

modelagem padrão do mercado. Além disso traz um alto nível de formalismo na 

especificação das regras de negócio. Isso proporciona uma geração de código de alta 



qualidade sem problemas de ambiguidade no entendimento da especificação das 

regras [5]. 

Uma das suas preocupações é que a aquisição do conhecimento da OCL 

é difícil e de longa duração. Existe uma preocupação para que a ferramenta mitigue 

esse problema, aumentando a sua expressividade sem abrir mão do formalismo 

rigoroso [6]. 

É integrado com diversas ferramentas CASE. A maioria delas apenas com 

suporte comercial. Contudo é integrado com o Eclipse que é gratuito. 

Uma das suas boas características é a possibilidade de fazer a consistência 

entre os diversos modelos disponibilizados/desenvolvidos pela equipe de análise, 

trazendo mais segurança ao processo de captura das informações. 

2.1.5 OUTRAS INICIATIVAS 

Existem diversas outras iniciativas, inclusive em outras tecnologias com 

propostas similares. 

No universo PHP destacam-se os Frameworks Yii (Yes it is) e o Code Igniter. 

Muitas delas são descendentes da abordagem “Convesão Over 

Configuration” do Ruby On Rails que traz enormes benefícios por não exigir que 

comportamentos normais (default) precisem ser definidos ou declarados. 

2.1.6 POSICIONAMENTO DO BEAN MAKER 

O Bean Maker está inserido dentre as ferramentas orientadas pelas 

técnicas preconizadas pela MDA. Para o objetivo deste trabalho, como prova de 

conceito, estará atuando apenas na etapa de geração de código. No entanto, é nosso 

objetivo estender a sua atuação para conceitos preconizados pela Round-Trip 

Engineering. Assim, qualquer alteração percebida no código é atualizada no modelo 

e vice-versa. 
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Como ousadia, o projeto pretende em tempo modelagem, gerar artefatos 

de prototipagem para validar o entendimento junto ao usuário. Essa abordagem é 

importante, pois a UML traz enormes benefícios de entendimento e documentação 

para o desenvolvedor, elemento com alto grau de especialização técnica, contudo, 

para o usuário final, nosso cliente, ele introduz uma série de símbolos, conceitos e 

notações que lhe são de pouco significado e interesse. 

Aproveitando os conhecimentos, técnicas, ferramentas e a abordagem do 

Dresden OCL Toolkit, a utilização da OCL está em completa sintonia com o que 

pensamos para a geração de código para regras de negócio mais elaboradas. 

A introdução do uso de templates para a metamodelagem permitirá que o 

produto possa gerar código com diferentes aparências, mídias, plataformas e 

linguagens de programação. 

A ideia básica é “Model Once, Run Anywhere!” 

 

 

3  

4 ARQUITETURA E MODELO DE DADOS 

Apresentamos neste capítulo os detalhes da arquitetura utilizada pelo 

BeanMaker e o seu Modelo de Dados (MER). 



4.1. ARQUITETURA 

O BeanMaker usa uma arquitetura em multicamadas, uma variação da 

arquitetura em três camadas tradicional. A arquitetura em três camadas divide os 

artefatos da aplicação em três tipos: Visão (view), Modelo (dados) e Negócios 

(business). Em uma arquitetura entre camadas, uma camada somente deve acessar 

objetos de sua própria camada e da camada imediatamente inferior na estrutura. A 

exceção a esta regra são os acessos aos objetos de classes utilitárias, que fornecem 

métodos que podem ser utilizados por diversas aplicações, fornecendo uma biblioteca 

de ferramentas multiuso e aos objetos que descrevem os dados (modelo) que devem 

estar acessíveis a toda a aplicação. 

O Beanmaker é uma aplicação que utiliza a arquitetura MVC, intrínseca à 

tecnologia JSF utilizada, entremeada com os conceitos de uma arquitetura em três 

camadas (Apresentação, Negócios e Dados). Para facilitar a obtenção dos nossos 

objetivos, dividimos a camada de Negócios em duas subcamadas: Transação e 

Serviço. 

Os artefatos gerados estão divididos nos seguintes “espaços de nome” 

(namespaces). Um “espaço de nome” é uma estrutura em árvore que permite agrupar 

artefatos que tenham objetivos em comum. 

VISÃO ou APRESENTAÇÃO: Artefatos que lidam diretamente com a 

iteração com os usuários da aplicação. Como nossa aplicação é orientada para 

funcionamento na internet, os artefatos gerados são: (a) páginas xhtml usando a 

tecnologia JSF (versão 1.2) e (b) arquivos de recursos ou de propriedades para 

atender aos requisitos de localização e internacionalização. 

CONTROLE: Faz a ligação entre a camada Apresentação e a camada de 

Transação. 

TRANSAÇÃO: Além de ser a primeira fronteira da camada de Negócios, 

faz o controle efetivo das transações na camada de persistência, possibilitando a sua 

efetivação (commit) em caso de sucesso ou o seu desfazimento (rollback). Permite a 

aglutinação de vários serviços (próxima camada), construindo ações de negócios mais 

complexas. 
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SERVIÇOS: Contém uma ação de negócio simples porém completa. Uma 

ação de negócio realiza uma atividade definida e bem delimitada conforme definido 

no levantamento da aplicação. 

ACESSO AOS DADOS (DAO): Permite a manipulação dos dados, para a 

sua obtenção, atualização e eliminação. No BeanMaker, são gerados artefatos de dois 

tipos : (a) uma Interface (java) que é utilizada para garantir a intercambiação entre os 

diversos fornecedores de SGBD e (b) as suas diversas implementações conforme as 

tecnologias dos SGBDs. 

MODELO: Classes que descrevem as entidades do problema que a 

aplicação pretende resolver. É nestas que estão presentes as anotações que são a 

mola mestre do nosso trabalho. 

4.2. MODELO DE DADOS 

O modelo de dados é apresentado em quatro seções. (1) Dados dos 

Projetos para os quais os códigos serão gerados. (2) A estrutura de metadados 

coletados através das anotações disponibilizadas nas classes de modelo. (3) Os 

templates e modelos usados para a geração dos códigos para os projetos inseridos. 

(4) Os códigos gerados a partir das anotações inseridas. 

As classes do modelo serão descritas nos apêndices “Dicionário de Dados” 

e “Modelo de Dados”. Apresentaremos as imagens com os modelos de entidades e 

relacionamentos de cada uma das seções descritas acima. 

5 TABELA DE ANOTAÇÕES 

As anotações são divididas em, anotações que são inseridas ao nível de 

classe e em anotações que serão inseridas nas propriedades. As anotações inseridas 

terão influência no código gerado conforme o seu escopo. 



Apresentamos, a seguir, cada uma das anotações e a sua influência em 

cada uma das camadas e espaços de nome descritos. 

5.1. ESCOPO DE CLASSE 

As anotações com escopo de classe são inseridas (“decoradas”) antes da 

sua declaração no código fonte. 

Tabela 1: Anotações de Classes 

 

5.2. ESCOPO DE PROPRIEDADE 

As anotações com escopo de propriedade podem ser inseridas 

(“decoradas”) antes da sua declaração no código fonte ou nos métodos  

“getters/setters”. No BeanMaker utilizamos apenas a “decoração” antes da declaração 

da propriedade. 
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Tabela 2: Anotações de Propriedades 

 



Tabela 2: Anotações de Propriedades - Continuação 

6 GERAÇÃO DE CÓDIGO 

Como o processo de geração de código do BeanMaker é governado por 

anotações é fundamental ter bem assentado o conceito de anotação e a sua anatomia. 

Anotação, é um tipo de metadado que provê informação sobre o código sem fazer 

parte da sua sequência de execução ou da sua lógica, portanto, não tem ação direta 

sobre o código anotado. 

As anotações são tipos especiais de interfaces e possuem propriedades. 

Essas propriedades serão chamadas nesse trabalho de “elementos”. Os elementos 

são informações mais qualificadas ou complementares à anotação. Todos os 

elementos são tipos primitivos do Java ou “arrays” desses tipos primitivos e para todos 

elementos é obrigatória a definição de um valor default. 

 

@Nome(elemento1=valor1,  elemento2=valor2, 

      elemento3=[valor31, valor32, ..., valor3N], 

      …, 

      elementoN=valorN) 
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O processo de geração de código do BeanMaker é feito em três etapas. A 

primeira delas é a Coleta dos metadados, a segunda a sua Validação e a terceira e 

última trata da Geração dos artefatos de código propriamente dita. 

6.1. COLETA DE METADADOS 

O BeanMaker possibilita a entrada de dados via digitação dos metadados, 

classe à classe, propriedade à propriedade e anotação à anotação. Contudo esse é 

um processo muito lento e pouco amigável com navegação por diversas telas do 

sistema. 

Criamos, então, um processo facilitado, como opção de menu, para a 

entrada de todos os metadados de uma classe de uma única vez. Basta copiar a 

declaração da classe (e suas anotações) e a declaração das suas propriedades (e 

suas anotações) uma única opção de menu. Esta opção faz a análise do texto (parse), 

a coleta dos metadados, a sua análise e alimentação do Banco de Dados dos 

metadados do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tela para captura de anotações 



 

O parse é uma atividade simples, porém composto da série de etapas 

descritas abaixo: 

1. Limpeza da Linha. 

Nesta etapa são removidos todos os caracteres inúteis, tais como: espaços repetidos, 

troca do caracter “TAB” pelo de espaço, remoção dos comentários, remoção dos 

espaços em brancos antes da primeira palavra e depois da última. As linhas em 

branco ou nulas são desprezadas. 

2. Identificação do tipo de linha. O sistema busca identificar seguintes tipos 

de linha: (a) declaração de anotações de classe, (b) declaração da 

classe, (c) declaração das anotações de propriedades, (d) declaração 

das propriedades e (e) encerramento da classe. 

O sistema atua com a identificação de regiões. Primeiro temos a região que define o 

escopo de classe, seguida da região que são definidas as propriedades e por último 

a região de finalização. A linha de definição da classe define o limite entre as regiões 

de escopo de classe e a de escopo de propriedades. 

Para o objetivo deste trabalho, o texto da classe deverá atender algumas limitações 

como forma de facilitar o trabalho de parse. As limitações são: (a) Não deve existir 

declaração de pacote e de pacotes que devem ser importados. (b) As informações 

não devem estar em mais de uma linha. (c) Não devem existir comentários de 

múltiplas linhas. 

3. A análise é obtida pela transformação da linha em um array de palavras 

usando a explosão (split) da linha dividindo o texto através dos espaços 

em branco. 

4. Após identificar o tipo de linha, conforme o caso, o sistema identifica 

como ela deve ser analisada. 

1. Na identificação das anotações, busca-se pelo caracter “@”, seguido 

do nome da anotação e do seu complemento. No complemento 

busca-se os elementos. Os elementos são compostos de pares 

chave e valor. O valor pode ser um array. A definição se a anotação 

é de classe depende da região do código que está localizada. 
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2. Na identificação da classe, busca-se por: (a) Escopo de visibilidade 

(opcional, default “public”), (b) Nome da Classe, (c) Classe pai 

(herança) e (d) Interfaces implementadas. 

3. Na identificação das propriedades busca-se por: (a) Escopo de 

visibilidade (opcional, default “private”), (b) definição de propriedade 

estática, (c) Tipo (de dado) da propriedade, (d) Nome da classe e (e) 

inicialização. 

4. O encerramento da classe é definido ao achar o caracter “}” ou o fim 

do arquivo. 

5. As anotações de propriedade são atribuídas à propriedade posterior 

a sua localização. 

5. As linhas não enquadradas em nenhum tipo são desprezadas. 

6. Durante a etapa de análise nenhuma validação é realizada. 

 

Logo depois da análise, os dados capturados são inseridos na base de 

dados. 

6.2. VALIDAÇÃO DOS METADADOS 

O BeanMaker após a etapa de análise, faz uma validação para verificação 

se todas as necessidades do processo de geração de código estão satisfeitas. Ele 

valida se as todas as anotações de classe e de propriedades obrigatórias estão 

presentes. Além disso, verifica se os elementos de cada anotação estão corretamente 

preenchidos. 

Todas as propriedades e classes que foram validadas tem uma coluna 

(propriedade) que indicam o seu status de validação. O domínio dessas propriedades 

é: 0-Não avaliada, 1-Pronta para a geração e 9-Com erro. 

O sistema emite um relatório com todos erros encontrados na validação. 

Os relatórios são emitidos a cada validação, pois o sistema não persiste as 

informações de erro. As classes com qualquer status podem ser revalidadas a 

qualquer momento. 



Toda e qualquer manutenção nos objetos de interesse provoca uma 

alteração no status de validação e por consequência nos seus objetos dependentes. 

Os status das propriedades definem o status geral da sua classe. Os status 

das classes definem o status geral do projeto. 

6.3. GERAÇÃO DO CÓDIGO FONTE 

O BeanMaker permite a geração de código apenas para as classes 

validadas. O processo de geração do código é baseado em templates. Templates são 

arquivos de texto que são escolhidos conforme a camada (ou espaço de nome), as 

anotações e o tipo de dado da propriedade. 

Os templates são cadastrados no sistema e tem um propósito bem definido. 

Eles tem trechos que devem ver ser substituídos conforme a necessidade. Todos os 

templates têm um nome e estão ligados a uma camada (espaço de nome). Os 

templates podem incorporar marcações para outros templates. 

Para cada camada (ou espaço de nome) existe um programa responsável 

por localizar o template adequado e fazer as transformações necessárias e desejadas. 

O código fonte não precisa ser gerado linearmente (ou na ordem esperada 

pelo compilador). Uma determinada anotação pode gerar interferência em diversas 

partes do código (por exemplo, @Id na camada DAO, gera cláusula “where” nos 

processos de seleção, atualização e eliminação). Assim, o código é gerado em trechos. 

Os trechos são numerados e um trecho pode conter um trecho. 

Para isso, os trechos são divididos em Regiões, as regiões em seções e as 

seções em áreas. Todas as linhas geradas possuem um número de linha. Após a 

geração os trechos gerados são ordenados gerando um código fonte perfeitamente 

executável, livre de erros de compilação e já testado. 
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7 GERAÇÃO DE CÓDIGO PARA LÓGICA COMPLEXA 

Já está amplamente demonstrado pela existência de inúmeras ferramentas 

no mercado que a geração de código para as funcionalidades básicas de acesso e de 

manutenção de dados é viável e com um nível de maturidade bastante elevado. Esta 

geração de código inclui a seleção, atualização, inclusão e exclusão nos bancos de 

dados, a criação de telas e relatórios que permitam essa interação com o usuário. 

Contudo a geração de código para lógicas de negócio mais complexas 

exige uma abordagem diferente que a mera interpretação das estruturas de dados, 

que no nosso trabalho são mapeadas pelas anotações no código fonte da classe de 

modelo. Por lógica complexa, para que fique claro, não estamos abordando  

problemas complexos de matemática, mas a composição de transações e serviços 

que aglutinem uma série de funções geradas pelo BeanMaker conforme descrito 

acima. 

Para que fique claro, imaginemos duas operações simples, de amplo 

conhecimento de qualquer usuário do sistema bancário, como a transação de “saque” 

e de “depósito” em uma “conta bancária”. As duas operações possuem lógica simples. 

A transação de “saque” que pode ser descrita com os seguintes passos: 

1. Obtenção do saldo da conta-corrente com bloqueio de 

atualização para outras transações paralelas. 

2. Verificação se o saldo é suficiente para o saque. 

(Caso alternativo) Emitir mensagem caso o saldo seja insuficiente e 

liberar o bloqueio de atualização na conta-corrente. 

3. Efetivação da atualização do saldo, através da subtração do 

valor sacado. 

4. Inclusão de um lançamento a débito no histórico de 

movimentação (extrato). 

5. Efetivação da transação. 

 

Já a transação de “depósito” pode ser assim descrita: 

1. Obtenção do saldo da conta-corrente com bloqueio de 

atualização para outras transações paralelas. 



2. Efetivação da atualização do saldo através da soma do valor 

depositado. 

3. Inclusão de um lançamento a crédito no histórico de 

movimentação (extrato). 

4. Efetivação da transação. 

Obs: Para simplificar essas duas transações não 

nos preocupamos com as validações básicas de 

senha e de existência da conta-corrente, da sua 

inatividade ou restrições, bem como da possível 

tarifação da transação. 

Podemos considerar que as ações indicadas pelos itens 1, 3 e 4 da 

transação de “saque” e que as ações 1, 2 e 3 da transação de “depósito” foram 

geradas a partir das anotações e que são plenamente funcionais.  Consideramos que 

as transações inclusive são, respectivamente, as mesmas. 

Vamos extrair dos seus escopos as atividades de efetivação da transação 

(commit) e liberação de bloqueio e chamar cada uma delas de serviços. Assim, temos 

dois serviços, um deles chamado “servicoDeSaque” e “servicoDeDeposito”.  Agora de 

posse desses dois serviços, podemos criar uma transação de “transferência entre 

contas-correntes”, pela mera aglutinação desses “serviços”, posto que a transferência 

pode ser interpretada como um “saque” na conta de origem e um “depósito” na conta 

de destino. 

Com esse preâmbulo, o primeiro desafio é fazer essa criação sem que o 

esforço da declaração dos metadados necessários para sua criação seja inferior e 

mais amigável do que a simples programação do código. 

Os outros desafios do processo são os seguintes: (a) Determinar quais 

serviços devem fazer parte; (b) qual a sua ordem de execução; (c) tratamento de 

algumas condições lógicas (no nosso exemplo, a verificação da suficiência de saldo 

na conta de origem) e das exceções; (d) A troca de mensagens (parâmetros) entre os 

serviços. A definição dos serviços (a) e ordem de execução (b) são relativamente 

simples Já para a troca de mensagens entre os serviços (d), podem ser analisadas as 

equivalências entre os objetos e propriedades. Já o desafio de condições lógicas (c) 

deverá ser estudado e não será objeto de aprofundamento neste trabalho (1). 
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(1) Como definido na introdução deste trabalho. 

Para a definição dos serviços foram criadas as anotações: 

@BMDefineAction e @BMIncludeService. A anotação @BMDefineAction cria um 

método para o novo serviço e @BMIncludeService define como serão incluídos os 

serviços já existentes. 

Elementos de @BMDefineAction: 

methodName: Nomeia o método. 

paramTypes: Define os tipos de parâmetros recebidos. 

paramNames: Define os nomes dos parâmetros (vem estar em 

mesmo número e na mesma ordem de paramTypes. 

returnType: Define o tipo de parâmetro que será devolvido pelo 

método. 

Elementos de  @BMIncludeService: 

targetClass: Define a classe em que reside o serviço. 

targetAction: Define a ação que será realizada. 

lock: Bloqueio de dados (true,false). Default=false 

Assim, a construção dos serviços de “saque” e de “depósito” declarados 

acima poderiam ser elaboradas através da declaração . Transação de Saque: 

@BMDefineAction(methodName=saque,paramTypes=(ContaCorrente,Float),paramNames(contaC

orrente, valor),returnType=Boolean) 

@BMIncludeService(targetClass=ContaCorrente,targetAction=get,lock=true) 

@BMIncludeService(targetClass=ContaCorrente,targetAction=update,lock=true) 

@BMIncludeService(targetClass=Movimentacao,targetAction=insert) 

Transação de Depósito: 

@BMDefineAction(methodName=deposito,paramTypes=(ContaCorrente,Float),paramNames(conta

Corrente, valor),returnType=Boolean) 

@BMIncludeService(targetClass=ContaCorrente,targetAction=get,lock=true) 

@BMIncludeService(targetClass=ContaCorrente,targetAction=update,lock=true) 

@BMIncludeService(targetClass=Movimentacao,targetAction=insert) 



Assim, a construção dos serviços de “saque” e de “depósito” declarados 

acima poderiam ser elaboradas através da declaração  Transação de Saque: 

O código gerado é o seguinte: 

Figura 2: Código Gerado 

Explanação do código gerado: 

1. Na declaração do método, o tipo de dados, o nome do método e os 

parâmetros foram obtidas da anotação @BMDefineAction. 

2. Embora as exceções tenham sido emitidas (apenas por 

comodidade da apresentação) após “throws”, todas as exceções 

lançadas por todos os métodos invocados são inseridas. 

3. A chamada para recuperar o saldo atual é obtida a partir da primeira 

declaração de @BMIncludeService. O sistema obtém o valor e o 

tipo de retorno a partir do método “getById” gerado através das 

anotações da classe ContaCorrente na camada de modelo. 

4. A chamada para atualizar o saldo atual é obtida a partir da segunda 

declaração de @BMIncludeService. O sistema percebe que o 

parâmetro a ser passado já tem uma instância no escopo do método 

e o passa para o método. Percebe também qual o retorno definido 

pelo método e o declara. 

5. A chamada para a inclusão do movimento no extrato é obtida a partir 

da terceira declaração de @BMIncludeService. O sistema percebe 

que o parâmetro que deve ser passado não possui instância 

declarada no escopo do método  e o declara e constroi. Percebe 

ainda que uma das propriedades do parâmetro possui instância no 

escopo e o seta. 
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Apesar desse código ser incompleto, apresenta uma boa base para que o 

programador o complete. Esse código após as alterações do programador é o 

seguinte: 

Figura 3: Código completo 

8 INCORPORAÇÃO AO ECLIPSE 

O Eclipse é uma IDE gratuita que permite a edição, compilação, execução 

e debug de aplicações Java (dentre outras linguagens). 

O código fonte e demais artefatos de código depois de gerados e 

disponibilizados na forma de arquivos de texto devem ser exportados para o Eclipse 

para que possam ser transformados em projeto executável. Os arquivos de cada 

camada ou espaço de nomes são gerados em pastas diferentes e por projeto. 

A estrutura das pasta é a seguinte: 

\nomeDoProjeto 

\conf 

\pages 

\xhtml 

\src 



\dao 

\dao.impl 

\designModel 

\managedBean 

\managedBean.combos 

\service 

\transaction 

Na pasta “\conf” são disponibilizados os arquivos de 

configurações. São arquivos com a extensão “properties” e são 

utilizados para permitir a internacionalização da aplicação e a definição das 

classes de implementação da camada de acesso aos dados. 

Na pasta “\pages\xhtml” são disponibilizados as páginas de 

internet. 

Nas subpastas “\src” são disponibilizados os programas 

conforme definido no capítulo de arquitetura. 

O programador deve então copiar esses artefatos para as pastas 

apropriadas do projeto no Eclipse e fazer as modificações necessárias. 

Entre as modificações esperadas estão a modificação e importação de 

bibliotecas do “Java” e o ajuste na conexão com o Banco de Dados. Após 

isso, o programador deve publicar a aplicação no servidor de web “TomCat” 

interno ao Eclipse e executar a aplicação. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A geração de código através de anotações e de templates é um processo 

tecnologicamente viável como evidenciado nesse trabalho. Ao inserir as anotações 

classes do modelo da aplicação não estamos introduzindo nenhuma atividade ao ciclo 

de vida do projeto. Os autores consideram que o fato da não introdução de nenhuma 

atividade no ciclo de vida do projeto é o maior fator de sucesso da abordagem 

apresentada. 

Não ficou provado que essa técnica acelera o desenvolvimento ou reduz o 

tempo de entrega dos projetos, uma vez que não existem projetos suficientes 

utilizando a ferramenta para produzir dados que permitam uma análise crítica. Os 

autores irão disponibilizar o projeto gratuitamente em página da web para que esses 

dados possam ser coletados, organizados e estudados, bem como, críticas e 

sugestões possam ser colhidas. 

A evolução dos estudos deve avançar em três áreas que se demonstraram 

críticas: a captura dos metadados, a geração de código para lógicas complexas e a 

integração com o Eclipse. 

A captura dos metadados foi feita de forma manual, no entanto ela pode ser 

obtida através da leitura dos metadados dos diagramas de classe UML desenvolvidos 

em ferramentas CASE e disponibilizados em arquivos texto no padrão XMI (XML 

Metadata Interchange) (http://www.omg.org/spec/XMI/). É importante observar que o 

conceito de anotação não existe em UML, assim a maioria das informações 

(anotações) podem ser obtidas automaticamente através da inspeção das classes, 

suas propriedades e relacionamentos. Outras informações devem ser declaradas 

explicitamente pelo desenvolvedor através de estereótipos. Os esterótipos “decoram” 

as classes e propriedades e são exportados no arquivo XMI como se fossem notas ou 

comentários. 

Outra fonte que pode fornecer os nossos preciosos metadados são os 

scripts de criação de banco de dados ou dos seus dicionários de dados. Neles podem 

ser capturadas as informações das tabelas, colunas e relacionamentos e 

transformados em anotações de classes e propriedades. 



A integração automática com o Eclipse pode ser obtida de duas formas. A 

primeira, exportando os artefatos gerados pelo BeanMaker direto para um “projeto” no 

Eclipse. O projeto Eclipse deve ser gerado conforme as instruções definidas no 

documento “Project Description File” 

(http://help.eclipse.org/luna/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.isv%2Frefer

ence%2Fmisc%2Fproject_description_file.html). Um projeto no Eclipse é composto 

pelo seu arquivo de descrição e de uma estrutura de pastas e arquivos. Ao gerar estes 

recursos o projeto pode ser facilmente importado e incorporado ao Eclipse. 

A segunda, criando um plugin a ser instalado no Eclipse. Esse plugin fica 

responsável pela leitura das classes de modelo e da geração de todos os demais 

artefatos de código. O desenvolvimento de plugins no Eclipse não é uma atividade 

simples e está coberto na obra “Eclipse 4 Plug-in Development by Example: 

Beginner's Guide”. 

A geração de código para lógicas complexas é um estudo que trará bons 

resultados, pois extrapola as técnicas de “scaffolding”, trazendo muitos benefícios 

para os desenvolvedores e seus projetos. Existem muitos desafios aqui. Na nossa 

análise as técnicas mais promissoras estão na aplicação da OCL e dos estudos 

conduzidos pela Dra.Birgit Dermuth da Universidade de Dresden. 

Essas evoluções propostas, bem como a captura de informações de 

projetos através do site dos autores e o desenvolvimento de código para outras 

linguagens e plataformas, quando disponibilizadas, permitirão que o produto traga 

muitos benefícios para os desenvolvedores e seus projetos. 

A nossa percepção é que a inserção dos metadados na forma de anotações 

em projetos utilizando os conceitos de MDA representa um acréscimo mínimo aos 

esforços de captura dos requisitos da aplicação. É importante ressaltar que trata-se 

de um acréscimo meramente formal na documentação dos requisitos, através da 

aplicação de estereótipos nos modelos de classe. 

Hoje, no atual estado das técnicas de desenvolvimento de sistemas, é 

inconcebível a construção de um sistema sem que haja uma etapa de levantamento 

de requisitos e de modelagem. Ao explorar essa afirmativa de que podemos interferir 

nesse processo sem causar acréscimo de trabalho, apenas introduzindo, quando 

necessário a documentação de informações que já são capturadas no levantamento, 

http://help.eclipse.org/luna/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.isv%2Freference%2Fmisc%2Fproject_description_file.html
http://help.eclipse.org/luna/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.platform.doc.isv%2Freference%2Fmisc%2Fproject_description_file.html
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a geração de código pode ter um impacto (a ser mensurado em trabalhos futuros) 

considerável na redução do tempo de entrega de projetos de sistemas. 

Esse impacto não se dá apenas na redução do tempo que seria investido 

na construção de programas, mas principalmente na redução de erros e no tempo 

aplicado em testes. 

Os autores tencionam continuar evoluindo a ferramenta e seus estudos, 

quem sabe através da continuação da sua educação formal, seja por pós-graduação 

ou mestrado. 
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APÊNDICES 

APENDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS 

 

Descrição das Tabelas e das suas colunas. 

 

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table classlayer 

 -- Camada de Classes 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idClsLay INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Camada de Classes', 

   nmClsLay VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Camada de classes', 

   flDsg    CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N' 

            COMMENT 'Flag que indica que a classe é apenas de Design e não 

será gerada no projeto', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table template 

 -- Template de Código 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idTpl    INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Template', 

   nmTpl    VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do template', 

   cdTpl    VARCHAR(10) NOT NULL 

            COMMENT 'Código do Template', 

   flAct    CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'S' 

            COMMENT 'Flag ativo', 

   idClsLay INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Camada de Classes', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table region 

 -- Região de Templeate 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idRgn    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Região', 

   nmRgn    VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Regiao', 

   nuOrd    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Número de Ordem em que a região é apresentada no 

Template', 

   cdRgn    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Código da Região', 

   idTpl    INT NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Template', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table area 

 -- Area de Templeate 

 -- ----------------------------------------------------- 



   idAre    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Área', 

   nmAre    VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Área', 

   nuOrd    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Número de ordem em que a área é exibida dentro da 

região', 

   idRgn    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Região', 

   cdAre    INT(11) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Código da àrea', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table templateText 

 -- Texto do template 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idTplTxt INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Texto do Template', 

   nuLin    INT NOT NULL 

            COMMENT 'Numero da Linha', 

   deTxt    VARCHAR(500) NOT NULL 

            COMMENT 'Texto da Linha', 

   deCmt    VARCHAR(500) NULL 

            COMMENT 'Comentário sobre o objetivo do texto', 

   idAre    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Area ao que o Texto está compreendido', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table sourceRegion 

 -- Região do Código Fonte 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idSrcRgn INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Região do Código Fonte', 

   nmSrcRgn VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Região do Código Fonte', 

   cdSrcRgn VARCHAR(10) NOT NULL 

            COMMENT 'Código da Região do Código Fonte', 

   nuOrd    INT NOT NULL 

            COMMENT 'Número de Ordem de aparecimento da região no código 

fonte', 
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 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table sourceArea 

 -- Área do Código Fonte 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idSrcAre INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da área do dódigo fonte', 

   nmSrcAre VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da área do código fonte', 

   cdScrAre VARCHAR(10) NOT NULL 

            COMMENT 'Código da Área do Código Fonte', 

   nuOrd    VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Número de Ordem de aparecimento da área no código 

fonte', 

   idSrcRgn INT NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Região do Código Fonte', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table accessstrategy 

 -- Table Estrategia de Acesso 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idAcsStr INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Estrategia de Acesso', 

   nmAcsStr VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Estrategia de Acesso', 

   deVrs    VARCHAR(5) NOT NULL 

            COMMENT 'Versão da Estrategia de Acesso', 

   flAct    CHAR(1) NOT NULL 

            COMMENT 'Flag ativo', 

    

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table annotationpackage 

 -- Pacote de annotação 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idAnnPkg INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Pacote de Anotação', 

   nmAnnPkg VARCHAR(50) NOT NULL, 

            COMMENT 'Nome do Pacote de Anotação', 

   nmLib    VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL 

 

            COMMENT 'Nome da Biblioteca do Pacote de Anotação', 

    

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table annotationscope 

 -- Escopo de annotação 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idAnnScp INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Escopo de Anotação', 

   nmAnnScp VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do Escopo de Anotação', 

  

 



 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table annotation 

 -- Annotação 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idAnn    INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Anotação', 

   nmAnn    VARCHAR(50) NOT NULL, 

            COMMENT 'Nome da Anotação', 

   idAnnPkg INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Pacote da Anotação', 

   idAnnScp INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Escopo da Anotação', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table annotationclasslayer 

 -- Anotações usadas em determinadas camadas de classes 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idAnnClsLay INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Anotação e da Camada de Classe', 

   deAct    VARCHAR(2000) NOT NULL 

            COMMENT 'Ação que será gerada pela anotação em cada camada', 

   idClsLay INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da camada de classe', 

   idAnn    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Anotação', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table validationstatus 

 -- Status de Validação 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idVldSta INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Status de Validação', 

   nmVldSta VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do Status de Validação', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table richjsfframework 

 -- Framework de componentes ricos 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idRihJsfFmw INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Framework de Componentes visuais', 

   nmRihJsfFmw VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do Framework de Componentes Visuais', 

   deVrs    VARCHAR(6) NOT NULL 

            COMMENT 'Versão do Framework de Componentes Visuais', 

   flAct    VARCHAR(1) NOT NULL 

            COMMENT 'Flag ativo', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table workspace 

 -- Area de trabalho de um cliente. Reune os projetos de um cliente. 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idWks    INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'id do Workspace', 

   nmWks    VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do Workspace', 

   nmGrpIdx VARCHAR(45) NOT NULL 

            COMMENT 'Group Id do Workspace', 

    

 -- ----------------------------------------------------- 
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 -- Table project 

 -- Projeto 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idPjt    INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do Projeto', 

   nmPjt    VARCHAR(40) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do Projeto', 

   idWks    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Workspace', 

   idRihJsfFmw INT(11) NOT NULL 

            COMMENT COMMENT 'Id do Framework de Componentes visuais', 

   idAcsStr INT(11) NOT NULL 

            COMMENT COMMENT 'Id da Estrategia de Acesso', 

   idVldSta INT(11) NOT NULL DEFAULT '1' 

            COMMENT COMMENT 'Id do Status de Validação', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table beanclass 

 -- Classe do Projeto (bean) 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idBenCls INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Classe (Bean)', 

   nmBenCls VARCHAR(200) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Classe (Bean)', 

   nmClsEds VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Nome da Classe Extendida (pai)', 

   tsIns    DATETIME NOT NULL 

            COMMENT 'Time Stamp da Inclusão', 

   tsGen    DATETIME NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Time Stamp da Geração', 

   idClsLay INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Camada de Classes', 

   idPjt    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Projeto', 

   idVldSta INT(11) NOT NULL DEFAULT '1' 

            COMMENT 'Id do Status de Validação', 

   flClsEdsExt CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'S' 

            COMMENT 'Indica que a classe extendida é externa ao projeto', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table classannotation 

 -- Anotações de Classe 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idClsAnn INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Anotação de Classe', 

   deElm    VARCHAR(250) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Descrição dos elementos da anotação', 

   idAnn    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Anotação', 

   idBenCls INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Classe (Bean)', 

  

 



 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table classproperty 

 -- Propriedade de Classe 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idClsPpy INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Propriedade de Classe', 

   nmPpy    VARCHAR(200) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Propriedade', 

   deScpVis VARCHAR(20) NOT NULL 

            COMMENT 'Escopo de visibilidade', 

   dePpyTyp VARCHAR(200) NOT NULL 

            COMMENT 'Tipo de Propriedade', 

   deIni    VARCHAR(250) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Inicialização de valores', 

   flStt    CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N' 

            COMMENT 'Flag estático', 

   idBenCls INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Classe (Bean)', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table databaseprovider 

 -- Provedor de Banco de Dados (Servidores de BD) 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idDbePvr INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Servidor de Banco de Dados', 

   nmDbePvr VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome do servidor de Banco de Dados', 

   deVrs    VARCHAR(5) NOT NULL 

            COMMENT 'Versão do servidor de Banco de Dados', 

   flAct    CHAR(1) NOT NULL 

            COMMENT 'Flag ativo', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table language 

 -- Língua (idioma) 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idLgg    INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Lingua (idioma)', 

   nmLgg    VARCHAR(50) NOT NULL 

            COMMENT 'Nome da Língia idioma', 

   sgLggLoc VARCHAR(5) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Locale', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table propertyannotation 

 -- Anotalções de Propriedades 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idPpyAnn INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da Anotação de Propriedade', 

   deElm    VARCHAR(250) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Elementos da Anotação', 

   idClsPpy INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Propriedade de Classe', 

   idAnn    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Anotação', 
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 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table sourcecode 

 -- Código Fonte 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idSrcCod INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id do código fonte', 

   nuLin    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Número da Linha', 

   deLinTxt VARCHAR(2000) NULL DEFAULT NULL 

            COMMENT 'Linha de Texto do Código', 

   idBenCls INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Classe (Bean)', 

   idClsLay INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id da Camada', 

   idSrcAre INT NOT NULL 

            COMMENT 'Id da área de código', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table supporteddatabase 

 -- BD suportado pelo projeto 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idSupDbe INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id Database suportado pelo projeto', 

   idPjt    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Projeto', 

   idDbePvr INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do servidor de BD', 

  

 -- ----------------------------------------------------- 

 -- Table supportedlanguage 

 -- Idioma suportado pelo projeto 

 -- ----------------------------------------------------- 

   idSupLgg INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT 

            COMMENT 'Id da língua (idioma) suportada pelo projeto', 

   idPjt    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Projeto', 

   idLgg    INT(11) NOT NULL 

            COMMENT 'Id do Idioma', 



APÊNDICE B – MODELO DE DADOS 

 

1) PROJETO 

Nesta seção são exibidas as estruturas de dados que definem os projetos para os 

quais os códigos fontes serão gerados. 
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2) CAPTURA 

Nesta seção são exibidas as estruturas de dados que definem os Classes e suas 

anotações e as Propriedades de Classe e suas anotações. 

3) TEMPLATES 

Nesta seção são exibidas as estruturas de dados que definem os Templates que são 

utilizados para a geração de código.. 

 

 



4) CÓDIGO GERADO 

Nesta seção são exibidas as estruturas de dados que armazenam o código gerado. 

 

 




