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Resumo 

Geradores de Aplicação são ferramentas de software que conseguem au-
tomatizar parte substancial do trabalho rotineiro envolvido na atividade de 
desenvolvimento de software. Eles aceleram o processo de implementação, 
transformando especificações de alto nível em produtos da aplicação, e per-
mitem, cOm isso, que os projetistas de sistemas se preocupem apenas com os 
aspectos relevantes do problema. 

Neste trabalho mostra-se como os geradores de aplicação se encaixam no 
processo de desenvolvimento de software e discute-se aspectos próprios de sua 
construção. Apresenta-se, também, uma revisão bibliográfica de vários gera-
dores de aplicação existentes e de ferramentas de apoio à construção desses 
geradores. Uma classificação de geradores de aplicação é proposta, baseada na 
capacidade do gerador permitir a mudança de domínios e a mudança dos pro-
dutos gerados, e, segundo essa classificação, agrupam-se os geradores relatados 
na revisão bibliográfica. Apresenta-se, também, um gerador de aplicação do 
tipo mais geral, dentre os propostos na classificação, desenvolvido neste tra-
balho. 

Esse gerador de propósito geral (ou meta-gerador), chamado GEDAI (Ge-
rador com Domínio e Aplicação Instanciáveis), pode ser instanciado para 
domínios específicos e aplicações específicas dentro desses domínios. Para 
demonstrar a sua utilização, são apresentados três exemplos de instanciação: 
para o domínio de sistemas reativos especificados com statecharts, gerando 
um programa simulador; para o domínio de conjuntos matemáticos, gerando 
estruturas de dados em C; e, para o apoio ao desenvolvimento do próprio 
meta-gerador. 



Abstract 

Application Generators are software tools which can automatize the rou-
tine work involved in Software Development. They a,celerate software imple-
mentation transforming high levei specifications in products, thus allowing 
systems designers only to worry about the relevant aspects of that problem. 

The integration of application generators in the software developrnent pro-
cess is shown and their construction is discussed. Many application generators 
are surveyed. An application generator framework based on the generator ca-
pability of supporting different application domains and application products 
is proposed. This framework is used to classify the generators surveyed. An 
application generator, called GEDAI (Domam n and Application Instantiable 
Generator), was developed, whose type is the most general within the frame-
work proposed. 

GEDAI can be instantiated to many domains and to many a,pplications 
within a domain. Three instantiation examples are shown to demonstrate 
GEDAI's use: the reactive systems domain specified with statecharts, gener-
ating a simulation program; the mathematical set domain, generating C data 
structures; and, supporting the development of GEDAI itself. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 O que é um Gerador de Aplicação 

Nas primeiras décadas da era computacional, a principal preocupação em relação 
ao desenvolvimento de sistemas baseados em computador era o desenvolvimento do hard-
ware utilizado nesses sistemas. Com  o grande avanço tecnológico ocorrido na área de 
microeletrônica, o poder computacional aumentou sensivelmente, a um custo cada vez 
mais reduzido. Como conseqüência desse avanço, aumentou a demanda por sistemas de 
software que utilizassem esses recursos em toda a sua potencialidade. 

A corrida desenfreada para acompanhar essa demanda e a ausência de uma 
forma mais organizada e sistematizada no processo de desenvolvimento de software, re-
sultaram, muitas vezes, na produção de sistemas de baixa qualidade. Além da baixa 
qualidade, vários outros problemas ocorreram, entre eles o alto custo de manutenção dos 
sistemas, dando origem ao termo "Crise de Software" [Pre87]. A Engenharia de Software 
surgiu, então, como uma disciplina para o desenvolvimento de software, com o objetivo 
de estabelecer e usar princípios de engenharia a fim de obter-se economicamente sistemas 
confiáveis e eficientes. 

Na Engenharia de Software, os custos e a produtividade de software são dois as-
pectos importantes. Os custos atuais para o desenvolvimento são considerados excessivos 
e a produtividade, em geral, é considerada baixa, devido a fatores como, por exemplo, 
a habilidade individual e a complexidade do produto [Fai85]. Outro aspecto importante 
é a qualidade dos sistemas produzidos. O ideal, então, seria encontrar meios para re-
duzir os custos e ao mesmo tempo aumentar a produtividade, mantendo um bom nível 
de qualidade do software. 

Os Geradores de Aplicação são ferramentas de apoio por computador ao desen-
volvimento de software que, além de reduzirem os custos e aumentarem a produtividade, 
ajudam a melhorar a qualidade dos sistemas produzidos. Essencialmente, um gerador 
de aplicação é um utilitário que, a partir de uma especificação em alto nível de um pro-
blema implementável, transforma automaticamente essa especificação na implementação 
do problema. O objetivo é automatizar a produção de software, tirando o processo de 







No capítulo 4 são apresentados exemplos de geradores específicos construídos 
com o apoio do gerador geral desenvolvido. Ferramentas de apoio ao uso do próprio 
gerador geral estão incluídas entre esses geradores. 

Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões gerais e algumas con-
tribuições que, acredita-se, são decorrentes deste trabalho. São propostas, também, novas 
pesquisas e desenvolvimentos a serem investigados no futuro, como decorrência deste tra-
balho. 
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Capítulo 2 

Geradores de Aplicação 

2.1 Considerações Iniciais 

Na literatura encontram-se vários exemplos de geradores de aplicação. Eles 
são de diferentes tipos, variando tanto na forma da especificação de entrada quanto no 
processo de geração de código. 

Neste capítulo é dada uma visão geral do que se entende por Gerador de Apli-
cação e, também, é apresentada uma abordagem metódica para a sua construção, com 
o objetivo de ilustrar o processo de desenvolvimento dos geradores. Esse processo é 
exemplificado na área de ambientes de desenvolvimento de software com relação a editores 
de programas orientados pela sintaxe. 

Vários outros relatos do uso de geradores de aplicação são apresentados, para 
exemplificar outras áreas de aplicação e mostrar a utilidade desses geradores. São apresen-
tadas também ferramentas para o desenvolvimento de geradores de aplicação, chamadas 
de geradores de geradores ou meta-geradores. Ao final do capítulo é feita uma avaliação 
da bibliografia consultada. 

2.2 Geradores de Aplicação 

Tipicamente, durante a fase de análise de requisitos, o analista de sistemas deve 
interagir com o cliente para especificar "o que" o sistema deve fazer. Feito isso, o resultado 
da análise é passado para o projetista de sistemas, que é quem define "como" o sistema 
deve executar as funções especificadas. 

Num ambiente com o suporte de geradores de aplicação surgem dois novos per-
sonagens: o analista de domínios e o projetista de domínios. O analista de domínios 
é quem especifica os requisitos do gerador, analisando as necessidades e os requisitos de 
uma série de problemas na área de interesse. O projetista de domínios toma essa es-
pecificação e a implementa no gerador. O projetista de sistemas, agora com o auxílio 
do gerador de aplicação, recebe a especificação do sistema e a transforma numa imple- 



mentação. A figura 2.1 [C1e88] mostra como ficam as várias funções num ambiente típico 
com o suporte de geradores de aplicação. 

Programa de aplicação 

Cliente 
ou usuário 

Necessidades 
do sistema Analista 

de sistemas 

Especificação 
do sistema Projetista 

de sistemas 

Gerador 
de aplicação 

Outros 
usuários 

Analista 
de domínios 

Requisitos 
do gerador 

de aplicação Projetista 
de domínios 

Necessidades 
do domínio 

Figura 2.1: Relacionamento num Ambiente com o Suporte de Geradores de Aplicação 

Os geradores de aplicação transformam especificações em produtos da aplicação. 
Eles operam de maneira semelhante a um compilador, traduzindo informações de alto 
nível para informações de mais baixo nível. As especificações descrevem o problema ou 
tarefa a ser feita pela aplicação. Essas especificações podem estar na forma de um diálogo 
interativo, onde selecionam-se as opções de uma série de menus; podem aparecer na forma 
gráfica, através de diagramas; ou podem ser escritas numa linguagem textual, às vezes 
chamada de linguagem de quarta geração, linguagem orientada pela aplicação ou meta-
linguagem. Qualquer que seja a forma utilizada, as especificações são usadas pelo gerador 
de aplicação para criar um ou mais produtos: geralmente estruturas de dados, subrotinas 
ou segmentos de código. 

Seria ideal, na teoria, que o trabalho do projetista de sistemas se reduzisse a 
fornecer corretamente a especificação para o gerador de aplicação. De fato, se o gerador 
pudesse produzir o sistema completo, o papel do projetista de sistemas simplesmente 
desapareceria. Entretanto, na prática, os geradores de aplicação geralmente criam apenas 
parte de um sistema, deixando o resto do trabalho para o projetista. 

A razão pela qual apenas partes de sistemas são criadas por geradores é que as 
aplicações podem não ser totalmente representadas por uma notação simples. Existem 
aspectos da aplicação que podem não ser descritos eficientemente, e é preferível ter-se uma 
representação parcial simples da aplicação, mesmo que restrita, do que uma representação 
totalmente abrangente, mas complexa. Em [Lev86], Levy afirma que nem sempre a au-
tomação completa do processo de produção de software é a solução mais econômica, e 
sugere critérios para avaliar percentualmente a porção do sistema a ser gerada. 

Os geradores de aplicação são normalmente compostos por três módulos básicos: 
um módulo de interface, um módulo analisador de especificações e um módulo gerador de 
produtos [Luk86]. Esses módulos podem estar entrelaçados num único módulo ou podem 
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Sistema 
Executável 

Produto 
em Forma 
Executável 

Produto 
Gerado 

Tradutor 

ser construídos de forma independente, com a saída de um servindo de entrada para o 
outro. Isso pode ser visto como uma analogia aos compiladores de um único passo e de 
vários passos, respectivamente. A figura 2.2 mostra como os três módulos se relacionam 
entre si. 

sobre o 
Informações 

Produto 

Especificação 
Módulo 

de 
Especificação Analisador 

de Interna Gerador 
de 

Interface Especificações Produtos 

1 
Código Gerado 
Manualmente 

Figura 2.2: Modelo de Geradores de Aplicação 

O módulo inicial, de interface com o usuário, pode não aparecer explicitamente 
em todos os geradores e, nesse caso, a especificação de entrada é textual, podendo ser 
fornecida num arquivo preparado por algum editor de texto. Quando ele existe, torna 
mais amigável o uso do gerador, escondendo possíveis detalhes e dificuldades da linguagem 
de especificação. Em [Lu1c86], Luker sugere um Módulo de Diálogos como Módulo de 
Interface e identifica alguns pontos a serem observados no projeto de módulos desse tipo, 
embora não exista nenhuma disciplina estabelecida para o projeto de diálogos. 

O Analisador de Especificações é responsável pelas análises sintática e semântica 
das entradas e deve produzir como resultado estruturas de dados intermediárias, que são 
utilizadas pelo módulo seguinte. Essa representação interna pode ser composta de diversas 
formas de tabelas, árvores sintáticas de derivação, etc. 

O módulo Gerador de Produtos é encarregado de gerar o produto desejado pelo 
usuário. Para isso, ele possui um conjunto de rotinas padrão para acesso às estruturas 
de dados geradas pelo analisador de especificações e reconhece descrições de produtos em 
uma linguagem própria, que deve indicar as manipulações necessárias na estrutura de 
dados intermediária e o formato final do produto. 

Quando as três atividades, correspondentes aos três módulos, estão implemen-
tadas num único módulo, as estruturas de dados intermediárias não precisam ser explici- 
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#define num dados 3 

char *dados[] = { 
"um", 
"dois", 
"tres" 

}; 

for (i=0; j<num_dados;++j) 
printf ("%s\n",dados [i]) ; 

Implementação do Gerador: o último passo consiste em implementar o gerador. O 
projetista de domínios determina corno implementar o gerador a partir dos requisitos 
fornecidos pelo analista de domínios. 

Basicamente, o projetista escreve um programa que traduz a forma da especificação 
para o produto desejado. O gerador, como a maioria dos tradutores, incluirá um 
analisador léxico, um analisador sintático, um analisador semântico e um gerador de 
produto, que produz a saída desejada. Como esses componentes são convencionais e 
repetitivos, pode-se utilizar ferramentas, e é o que geralmente se faz, para gerá-los. 
Os geradores podem ignorar o estilo e a forma de codificação porque os programas 
gerados não devem ser modificados e raramente são lidos. Entretanto, testar e 
depurar programas às vezes requer a leitura dos mesmos. Assim, embora um bom 
estilo de codificação não seja necessário, pode ser vantajoso tornar os programas 
gerados fáceis de ler. 

Ainda com respeito à construção de geradores de aplicação, em [Lev86], Levy 
apresenta um método para desenvolvimento de sistemas, onde pode-se visualizar, de uma 
maneira mais geral, o processo de construção de geradores. Levy sugere um método 
de "Metaprogramaçã.o". Ele define Metaprogramação como a criação de programas de 
aplicação por meio da construção de programas que produzem programas. O método é 
dividido em três grandes fases: a fase inicial, que decide o que é necessário para o sistema; 
a fase de construção das ferramentas e a fase de produção. 

O método pode ser resumido como segue: apenas os requisitos necessários para 
a construção de um protótipo são fixados inicialmente, sendo que esse protótipo tem a 
arquitetura do sistema final, em termos da estrutura dos dados e da estrutura de controle; 
uma vez completado o protótipo e fixada a forma do sistema final, é construído um 
conjunto de ferramentas (geradores de aplicação), que permitem que o sistema real seja 
construído diretamente da especificação. 

A fase de construção das ferramentas começa logo que a forma do produto foi 
determinada e o software necessário para produzi-lo foi identificado. Se foi determinado 
na fase inicial, por exemplo, que o modelo abstrato de representação do software é uma 
máquina de estados finitos, então, durante a fase de construção das ferramentas, será 
construído um conjunto de programas que produzirá o codigo final a partir de uma es-
pecificação de estados finitos. 
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Compilador GC 	 Compilador GC . 
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(GC) 

Tabelas da Linguagem 
(objeto) 

Figura 2.3: Processo de Geração de um Editor ALOE 

dentes da linguagem, e comandos independentes da linguagem. Os últimos formam o 
núcleo, e são compartilhados por todos os editores ALOE. Comandos típicos são: coman-
dos para a remoção de estruturas ou para a movimentação do cursor. Cada estrutura 
da linguagem possui um comando construtivo, que formata na tela as palavras chaves da 
estrutura e identifica os pontos de extensão. 

Na descrição da linguagem, que serve corno entrada para o gerador, devem ser 
especificadas a sintaxe abstrata, a sintaxe concreta e os nomes _das rotinas de ação, que 
são chamadas enquanto a árvore de derivação é manipulada. 

A gramática da sintaxe abstrata descreve: os "operadores", que incluem os ter-
minais e não terminais; e as "classes", que indicam o conjunto de operadores que podem 
substituir determinados pontos de extensão. 

A sintaxe concreta descreve a representação na tela de cada operador. A re-
presentação visual de um programa é derivada da árvore sintática pelo unparser, que e 
uma função do editor que mapeia a árvore de representação para a representação textual 
correspondente. Um exemplo de descrição de sintaxe concreta pode ser: 

WHILE = while 01 do ON 02 
onde 01 e 02 identificam os nós filhos do operador WHILE, e ON indica a inserção de uma 
nova linha na saída. 

As rotinas de ação implementam o comportamento em tempo de execução, que 
se deseja realizar no ambiente que está sendo criado. Rotinas de ação podem ser usadas 
para vários propósitos, incluindo checagem de tipos e geração de código. 

Como exemplos de ambientes Gandalf, gerados seguindo o processo acima, po-
dem ser citados [Hab861: Gandalf Prototype (GP), que é um protótipo com todas as 
características de Ambientes Gandalf; GNOME, que é um conjunto de ambientes de pro-
gramação usado para fins educacionais; e o próprio ambiente ALOEGEN. 
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Outras aplicações interessantes de sistemas geradores de editores orientados pela 
sintaxe incluem: Mentor, que utiliza uma linguagem descritiva, chamada Metal, para 
construir ambientes multilingiie [Don80,Don84]; PSG (Programming System Generator), 
que gera editores totalmente híbridos, permitindo a edição de texto ou estrutura em 
qualquer ponto [Bah85,Bah86]; e POE, onde os editores automaticamente reparam erros 
sintáticos de programas criados textualmente [Fis84]. 

Um outro tipo de editor de certo modo sensível à sintaxe são os editores di-
agramáticos, especializados em técnicas diagramáticas como, por exemplo, técnicas de 
apoio às fases de análise e projeto, tais como os Diagramas de Fluxo de Dados e os Dia-
gramas de Entidade e Relacionamento. Esses editores criam os diagramas apenas com os 
elementos definidos pela técnica, que devem ser especificados ao editor de alguma forma. 

Os editores diagramáticos também podem ser gerados. No projeto AMADEUS 
(Ambiente e Metodologia Adaptáveis de Desenvolvimento Unificado de Software) existe 
uma ferramenta, chamada Editor Diagramático Generalizado (EDG), que é um gerador 
desse tipo de editor [Mra90]. 

O EDG suporta a descrição de técnicas diagramáticas, possíveis de serem abstra-
ídas como grafos, através de gramáticas de atributos, e depois oferece facilidades na edição 
dos diagramas. O usuário interage com o EDG através do Editor Diagramático Específico 
(EDE), que permite somente a manipulação de diagramas de técnicas já especificadas. A 
interface do EDE é uniforme para todas as técnicas suportadas. 

2.3.2 Extração em Bases de Dados 

A aquisição de dados é uma parte fundamental do processo de análise, existindo 
uma grande variedade de fontes de dados com tamanhos diferenciados. No caso de grandes 
conjuntos de dados, é preciso estabelecer um meio eficiente para o analista extrair sub-
conjuntos úteis desses dados, com o mínimo de esforço e conhecimento de programação. 
Também, é necessário proporcionar ao analista uma interface uniforme, escondendo as 
diferenças na forma de acesso de cada fonte. 

Em [Be185], Belanger apresenta um conjunto de ferramentas que permitem que 
programas sejam gerados, em várias linguagens de programação, para a extração de da-
dos em diferentes bases de dados. Essas ferramentas formam um sistema que facilita a 
construção dos geradores de programas e será tratado mais adiante. Especificamente, 
são apresentados dois geradores de programas: um para a extração em bases de dados 
IMS (Information Management System), chamado IMX (IMS-to-UNIX), e outro para a 
extração em fitas geradas por computadores IBM, chamado TTU ( Tape-to- UNIX). IMX 
gera programas nas linguagens COBOL, JCL e DL/I, enquanto TTU gera programas na 
linguagem C. 

Nas duas ferramentas proporciona-se ao usuário uma interface uniforme e de 
alto nível. Por exemplo, qualquer usuário que queira obter dados de fitas usando TTU 
deve seguir os seguintes passos: primeiro, o usuário ou o administrador deve criar um 
dicionário (um arquivo descreyendo a fita), contando com o apoio de um editor orientado 
pela sintaxe da linguagem definida para descrever as fitas; uma vez criado o dicionário, 
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parte-se então para a implementação manual. A experiência adquirida durante a fase de 
automação é de grande valia para obter-se uma implementação manual otimizada. 

2.3.4 Aplicações com Interface Gráfica 

Nesta seção serão apresentados três exemplos de geradores de aplicação baseados 
em linguagens de especificação gráficas. 

TAGS 
O sistema de ferramentas TAGS (Technology for the Automated Generation of 

Systems) é baseado numa linguagem de especificação gráfica e executável, apropriada 
para sistemas de informação e sistemas embutidos [Lew90]. A linguagem permite uma 
descrição gráfica detalhada de todos os requisitos de entrada, processamento e saída do 
sistema. 

O sistema é composto por três elementos básicos [Sie85]: a linguagem de es-
pecificação IORL (Input/Output Requirements Language), um conjunto de ferramentas 
automatizadas e a metodologia TAGS. Essa metodologia é baseada no "Paradigma Cen-
trado em Automação" [Boe83]. 

Os símbolos gráficos da linguagem definem explicitamente todos os componentes, 
as interfaces, o fluxo de dados, a lógica de controle, os processos, as variáveis e as restrições 
de tempo, formando uma hierarquia que estabelece os relacionamentos entre todas as 
entidades do sistema. 

Uma especificação TAGS pode ser analisada e compilada automaticamente, pro-
duzindo uma simulação executável do projeto. TAGS gera código fonte na linguagem 
Ada e roda em estações de trabalho gráficas IBM, SUN, DEC e HP/Apollo, com sistema 
operacional UNIX ou AEGIS. 

MICROSTEP 
Microstep é um gerador de aplicação projetado para o processamento de dados 

e para aplicações dirigidas principalmente pelo fluxo de dados entre os processos [Lew90]. 
Ele não dá apoio à construção de sistemas de tempo real. Sua linguagem de especificação 
é baseada em diagramas de fluxo de dados, similares aos diagramas de Yourdon [You78]. 

Os diagramas de fluxo de dados, os objetos de dados (estruturas e formatos) e 
os processos são criados com editores gráficos; o controle do fluxo e a lógica também são 
especificados; a especificação pode conter chamadas para outras especificações, permitindo 
a construção de grandes sistemas; e, código na linguagem de programação alvo pode ser 
incluído, permitindo a execução de tarefas difíceis de serem especificadas no Microstep. 

O gerador de aplicação, a partir do diagrama de especificação, gera código na 
linguagem C, que é compilado e ligado automaticamente. Microstep roda em micro-
computadores PCs com processadores 286 ou 386, sob o controle do sistema operacional 
MS-DOS. 
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Parte do Projeto Tamanho em Linhas 
de Código Fonte 

Interpretador da LDP 1735 

Analisador de Especificações LES 
(descendente recursivo) 

1885 

Analisador de Especificações LES 
(LEX e YACC) 

1309 

TAD Árvore Sintática 714 

Pré-processador da LDP 339 

Tabela A.1: Tamanho em Linhas de Código Fonte das Partes do Projeto 
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