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Resumo 
 

O trabalho realizado nesta tese de mestrado surgiu no contexto da implementação de uma 
nova aplicação chamada Editor/Configurador de Redes Eléctricas. 

Esta nova aplicação pretende vir substituir uma aplicação existente na divisão de 
desenvolvimento da EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A. já com alguns anos e tornou-se 
necessária por diversos motivos, dos quais se destacam o aparecimento no entretanto de novos 
e importantes requisitos, o facto do software antigo se ter tornado obsoleto, e também por 
existir actualmente um novo sistema SCADA/DMS a ser implementado na EFACEC com o 
qual a aplicação antiga não é muito compatível. 

Os objectivos desta tese no enquadramento da aplicação referida foram conceber uma solução 
que garanta a independência do editor da fonte de dados, ou seja, que garanta que de forma 
transparente para o utilizador a informação possa estar a ser lida e gravada de e para uma 
qualquer fonte de dados e que a ligação entre os objectos em memória (modelos base e 
modelos intermédios deles derivados, que são representações em memória das redes 
controladas) e as fontes de dados seja facilmente configurável recorrendo a algo tão simples 
como um ficheiro de configuração, e também conceber uma solução para a gestão de 
alterações. Como gestão de alterações entende-se quer a gestão das inserções, actualizações e 
remoções, quer a gestão dos undos/redos e ainda a gestão da gravação da informação contida 
em memória para as fontes de dados. Pretende-se igualmente que esta gestão das alterações 
realizadas no editor seja feita de forma eficiente, transparente e intuitiva para o utilizador. 

Com base nestes objectivos, e na pesquisa tecnológica realizada, foi então desenhada uma 
arquitectura feita à medida capaz de dar uma resposta satisfatória aos vários problemas 
colocados. Nesta arquitectura foi tido o cuidado de separar bem as diferentes camadas de 
software, em especial a de apresentação da camada de lógica de negócio, o que permite que a 
arquitectura desenvolvida seja bastante genérica e como tal, possa facilmente ser aplicada a 
outro tipo de aplicações.  

Dentro da camada de lógica de negócio e acesso a dados, onde incidiu todo o trabalho, foi 
também notória esta separação em camadas, entre os objectos em memória e as fontes de 
dados, de forma a dotar a aplicação da desejada independência da fonte de dados. Do ponto de 
vista do trabalho de desenvolvimento, este passou pela implementação dos módulos de acesso 
a dados e de gestão de alterações, bem como de partes do módulo de gestão dos modelos em 
memória.  

A arquitectura proposta, foi entretanto integrada com o resto da aplicação e testada para fazer 
a sua avaliação e exploração. Verificou-se que os resultados foram satisfatórios, cumprindo-se 
os requisitos que resultam do enunciado da tese: independência de fonte de dados e gestão de 
alterações em editores de diagramas de redes.  

Demonstrou-se assim a possibilidade de partilhar numa mesma aplicação, fontes de dados tão 
diversas como ficheiros de texto, bases de dados relacionais e/ou fontes de dados externas, 
neste caso, o BUS (arquitectura de software orientada para o desenvolvimento de sistemas 
distribuídos), e que isso pode ser feito de forma eficiente e transparente para o utilizador que 
não precisa de saber a que fonte de dados se está a ligar. 
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Abstract 
 

The work carried out in this master thesis appeared in the context of the implementation of a 
new application called Editor/Configurator of Electrical supply Networks. 

This new application has the intention of replacing an application that exists in the EFACEC 
Sistemas de Electrónica, SA development division with already a few years, and it became 
necessary for several reasons, from which it stands out the appearance in the meantime of new 
and important requirements, the fact that the old software has become obsolete, and also the 
fact that currently it is being implemented a new SCADA/DMS system at EFACEC with 
which the old application is not very compatible. 

Meanwhile, the objectives of this thesis in the context of the cited application had been to 
guarantee the independence of the editor from the data source, i. e., to guarantee that in a 
transparent way to the user, the information can be read and recorded to and from any data 
source and that the linking between the objects in memory (base models and intermediate 
models derived from them, which are memory representations of the controlled networks) and 
the data sources can be easily configured using something so simple as a configuration file, 
and also to conceive a solution for the management of changes. In the context of this thesis, 
management of changes means the management of the insertions, updates and removals, but 
also the management of the undos/redos and also the management of the action of writing the 
information contained in memory to the data sources. It is equally intended that this 
management of the changes made in the editor is carried out in an efficient, transparent and 
intuitive way to the user. 

Based on these objectives, and in the technological research made, a specially made 
architecture was then drawn that was capable of giving a satisfactory answer to the several 
problems placed. In this architecture care was taken to clearly separate the different software 
layers, specially the presentation from the business logic layer, which allows the developed 
architecture to be very generic and as such, can easily be applied to other types of 
applications. 

Inside the business logic and the data access layer, where all the work of this thesis was made, 
this separation of layers was also well-known, between the objects in memory and the data 
sources, in order to endow the application with the desired independence of the data source. 
From the point of view of the development work, this passed by the implementation of the 
data access and changes management modules, as well as some parts of the module that deals 
with the management of the models in memory. 

The proposed architecture, was in the meantime integrated with the remaining portion of the 
application and tested in order to make its evaluation and exploration. It was then verified that 
the results were satisfactory, fulfilling the requirements that result from this thesis statement: 
independence of data source and management of changes in editors of network diagrams. 

So, the possibility of sharing in one same application data sources so diverse as text files, 
relational databases and/or external data sources, in this case, the BUS (software architecture 
oriented to the development of distributed systems), was demonstrated, as well as the fact that 
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this can be made in an efficient and transparent way to the user who does not need to know to 
what data source it is connecting to. 
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Résumé 
 

Le travail exécuté dans cette master thèse apparu dans le contexte de l'instalation d'une 
nouveaux application appelé d'Éditeur/Configurateur de Réseaux Electriques. 

Cette nouvelle application a l'intention de remplacer une application existant dans la division 
du développement d'EFACEC Sistemas de Electrónica, SA déjà avec quelques années, et il 
est devenu nécessaire pour des raisons diverses, dont s'ils détachent les nouvelles et 
importantes critères cepanent apparues, le fait du vieux logiciel être devenue désuet, et 
également le fait à exister actuellement un nouveau système SCADA/DMS à mettre en 
application dans EFACEC avec lequel la vieille application n'est pas très compatible.   

Les objectifs de cette thèse dans le contexte de l'application citée, avaient été de garantir 
l'indépendance de l'éditeur de la source de données, c'est-à-dire, de garantir que de forme 
transparent pour l'utilisateur, l'information peut être lu et enregistré de et pour une n'importe 
quelle source de données et que l'enchaînement entre les objets dans la mémoire (modèles 
base et modèles intermédiaires de eux dérivé, qui sont des représentations de mémoire des 
réseaux commandés) et les sources de données peut être facilement configuré en appelant à 
quelque chose si simple qu'un fichier de configuration, et pour concevoir également une 
solution pour la gestion des changements. Avec gestion des changements on comprend la 
gestion des insertions, des mis a jour et des déplacements, si bien comme la gestion des 
undos/redos et aussi la gestion de l'écriture d'information contenue dans la mémoire pour les 
sources de données. On veut également que cette gestion des changements exécutée dans 
l'éditeur est faite d'une forme efficient, transparent et intuitif pour l'utilisateur.   

Sur la base de ces buts, et dans la recherche technologique réalisé, a été alors dessiné une 
architecture faite à la mesure qui était capable de donner une réponse satisfaisante aux  
plusieurs problèmes cependant placées. Dans cette architecture le soin a dû bien séparer les 
différentes couches du logiciel, spécialment la présentation de la logique d'affaire, ce qu'il 
permet à l'architecture développée d'être suffisamment générique et comme tels, peuvent 
facilement être appliqués à un autre type d'applications.    

À l'intérieur de la logique d'affaire et de la couche d'accès de données, où tout le travail s'est 
produit, était également bien notable cette séparation dans les couches, entre les objets dans le 
mémoire et les sources de données, pour doter l'application avec l'indépendance désirée de la 
source de données. Du point de vue du travail de développement, ceci a passé pour 
l'instalation des modules d'accès a les données et a la gestion des changements, aussi bien que 
des pièces du module de la gestion des modèles dans la mémoire.    

L'architecture proposé, cependant a été intégré avec la partie restant de l'application et 
examiné pour faire son évaluation et exploration. A était vérifié que les résultats avaient été 
satisfaisants, et que les critères qui résultent du rapport de la thèse on etait accomplies: 
l'indépendance de la source de données et de la gestion des changements des éditeurs des 
diagrammes des filets.    

Donc est démontre la possibilité de partager dans une même application, des sources de 
données tellement diverses comme des fichiers d'archivages des textes, de bases de données 
relationnelles et/ou des sources extérieures de données, où cela, le BUS (architecture de 
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logiciel orientée au développement des systèmes répartis), et que ceci peut être fait en forme 
efficient et transparent pour l'utilisateur du lequel n'a pas besoin de connaître laquelle source 
de données si est a lier.  
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1 Introdução 
Num mundo em constante evolução, em especial numa área como a do desenvolvimento de 
software, a existência de aplicações que sejam o mais flexível possível e que facilitem ao 
máximo o trabalho aos utilizadores/programadores é sempre desejável. Assim, neste contexto, 
faz todo o sentido que a arquitectura e a programação dessas aplicações tenha isto em conta 
logo na sua fase de desenho.  

Neste capítulo é apresentada uma visão global do trabalho introduzindo e abordando os 
principais temas que serão discutidos mais adiante neste documento, e descrevendo a 
motivação e objectivos que levaram à sua concretização. Pretende-se então identificar quais 
são os pressupostos, o que se espera obter e quais são os vários sub-problemas em que se pode 
desdobrar. Neste âmbito, serão brevemente descritos alguns conceitos que não sendo 
directamente assunto de discussão, fazem todo o sentido perceber para compreender o 
contexto da tese de mestrado. É o caso dos sistemas SCADA/DMS. Outro dos conceitos 
importantes é o conceito de BUS, mas porque este está directamente envolvido no trabalho, 
uma vez que se trata de uma das desejadas fontes de dados (ver 1.2), é apresentado apenas 
mais à frente neste documento.  

Na parte final deste capítulo, e após descrever resumidamente a abordagem seguida e as 
principais contribuições, é feita uma descrição sumária da estrutura da presente dissertação. 

 

1.1 Contexto e Motivação 

Os problemas abordados nesta tese de mestrado (independência de fonte de dados e gestão de 
alterações em editores de diagramas de redes) surgiram no contexto empresarial em que o 
autor desenvolve a sua actividade profissional, mais precisamente no âmbito do projecto 
"Editor/Configurador Gráfico de Redes Eléctricas" que se encontra em fase de 
desenvolvimento na EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A., no Departamento de Gestão de 
Redes, Unidade de Automação de Sistemas de Energia. O editor gráfico a desenvolver nesse 
projecto será parte integrante dum sistema SCADA/DMS da Efacec. 

Justifica-se por isso, uma pequena apresentação da empresa, do projecto referido e dos 
sistemas SCADA/DMS. 

1.1.1 A EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A. 

Com mais de 100 anos de história, o Grupo EFACEC teve a sua origem na "Moderna", 
empresa nascida em 1905. 
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Constituída em 1948, a EFACEC, maior Grupo Eléctrico Nacional de capitais portugueses, 
tem cerca de 2000 colaboradores e factura anualmente aproximadamente 300 milhões de 
euros, estando presente em mais de meia centena de países e exportando cerca de metade da 
sua produção, tendo por isso uma elevada expressão em diversos mercados internacionais 
[EFACEC, 2006]. 

O portfólio de actividades da EFACEC consiste em: 

• Soluções para Energia  

• Soluções para Transportes e Logística  

• Soluções de Engenharia e Serviços. 

A aposta da EFACEC no mercado Internacional, bem como um forte investimento na 
Inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, em articulação com as tecnologias de 
base, fazem com que a EFACEC tenha sabido penetrar favoravelmente no mercado, 
posicionando-a na linha da frente da indústria portuguesa e nos mercados internacionais. 
Estes factores são base para o crescimento e desenvolvimento sustentados do Grupo 
EFACEC. 

A EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A. (EFACEC SE), é uma das empresas do grupo 
EFACEC, constituída em 1991 como empresa autónoma, tendo surgido como uma evolução 
lógica da anterior Electrónica Industrial, criada em 1979 dentro da EFACEC Empresa Fabril 
de Máquinas Eléctricas, S.A.R.L. 

A EFACEC Sistemas de Electrónica desenvolve, comercializa e fornece produtos e soluções 
globais, com uma filosofia de inovação, diferenciação e forte capacidade de integração de 
competências tecnológicas diversificadas, nomeadamente as tecnologias de informação e 
electrónica. 

Internamente, a empresa encontra-se dividida em várias áreas de negócio, sendo que a cada 
uma delas corresponde, do ponto de vista de organização, uma unidade.  

A unidade onde o autor desenvolve o seu trabalho é a unidade de Automação de Sistemas de 
Energia (SE/AS), que se dedica à automação de estações e subestações (no que diz respeito à 
distribuição e transporte de energia eléctrica), bem como a Sistemas de Gestão e Supervisão 
para redes eléctricas e de água. Esta actividade engloba o projecto, desenvolvimento, 
instalação e colocação em serviço destes sistemas [EFACEC, 2002]. Assim, esta unidade 
dispõe de um conjunto de produtos que lhe permite disponibilizar aos seus clientes soluções 
completas para controlo e automação de sistemas, desde a aquisição e controlo de 
subestações, até ao próprio software de gestão central [EFACEC, 2002]. 

As restantes unidades são a unidade de Sistemas de Transporte, que trata da sinalização dos 
transportes ferroviários, bem como das necessidades dos caminhos-de-ferro e estradas no que 
diz respeito à gestão e sistemas de suporte de informação pública, a unidade de Sistemas de 
Fornecimento de Energia, que desenvolve, comercializa e constrói UPS’s (unninterruptible 
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power supplies) e baterias, assim como rectificadores e conversores de energia eléctrica para 
aplicações especiais e a unidade de Soluções Integradas que fornece e instala infra-estruturas 
para telecomunicações integradas para os operadores e para as redes dedicadas nos sistemas 
dos caminhos-de-ferro e estradas. 

1.1.2 O Projecto Editor/Configurador de Redes Eléctricas na EFACEC 

Em traços gerais, o que se pretende com este projecto é a criação de uma ferramenta que 
permita fazer a edição tabular e gráfica de sinópticos

1
 e quadros de rede. Esta ferramenta tem 

o nome de Editor/Configurador de redes eléctricas. 

O projecto do editor gráfico, surgiu da necessidade de renovar um software já com alguns 
anos, existente na divisão de desenvolvimento da EFACEC Sistemas de Electrónica, S.A. 
associado ao sistema Scatex, que é um dos sistemas SCADA/DMS que são propriedade da 
EFACEC. Esta renovação tornou-se necessária por diversos motivos, quer pelo aparecimento 
com o passar do tempo de novos requisitos, quer também pelo facto do software se ter 
tornado um pouco obsoleto, seja pela interface gráfica antiquada, seja pela forma um pouco 
complexa como é desenvolvido o trabalho nesse editor, que obriga a uma formação inicial e a 
muito tempo para começar a realmente produzir com alguma eficiência. Para além disso, foi 
entretanto implementado um novo sistema SCADA/DMS para substituir o Scatex, chamado 
GENESys. Este novo sistema, mais moderno, veio também apressar um pouco a necessidade 
de desenvolver esta aplicação, já que a continuação da utilização do outro software de edição 
gráfica associado a este sistema começou a ser bastante complicada. 

1.1.3 Os Sistemas SCADA 

Antes de avançar mais neste documento, e porque a arquitectura de componentes com a qual 
o projecto no qual se insere o trabalho desta tese pretende interagir implementa um sistema 
SCADA/DMS (sistema GENESys), é importante neste ponto da dissertação fazer uma curta 
abordagem e apresentação deste tipo de sistemas, indicando os elementos que usualmente o 
constituem e apontando as suas principais características. 

As tarefas relativas à gestão operacional de processos industriais constituem uma 
problemática comum a diversas áreas de negócio actuais, principalmente àquelas cujos 
processos se apresentam dispersos por áreas geograficamente distintas, tais como os sistemas 
de distribuição de energia eléctrica, gás, água, redes de telecomunicações, entre muitos outros. 
Nestes sistemas, a possibilidade de concentração de informação relativa aos seus processos, 
em conjunto com a possibilidade de intervenção remota  nesses mesmos processos, 

                                                 
1 Sinópticos são representações gráficas do sistema, em que as entidades podem ser animadas, mediante o seu 
estado ou condições a que estão aplicadas. Mais à frente neste documento será feita uma descrição mais 
detalhada do que é um sinóptico.  
 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 4

constituem ferramentas imprescindíveis ao garante da sua operação contínua, e à manutenção 
de níveis de qualidade elevados.  

Estas actividades são asseguradas por sistemas altamente especializados, os sistemas SCADA.  

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition System – que é traduzido para 
“Supervisão, controlo e aquisição de dados”) refere-se à combinação de telemetria e aquisição 
de dados, dados estes que são provenientes de processos industriais [Daneels e Salter, 1999]. 
SCADA abrange a recolha da informação via uma RTU (Remote Terminal Unit), transferindo 
depois essa informação para o centro de comando, fazendo alguma análise e controlo que 
possa ser necessária e mostrando-a num determinado número de displays e ecrãs de 
operadores. As acções de controlo requeridas são então enviadas de volta para o processo 
[Clarke et al., 2004]. 

Detalhando um pouco mais o conceito, um sistema SCADA é um sistema de software que 
permite supervisionar e controlar outros sistemas como, por exemplo, sistemas de geração de 
energia eléctrica (centrais hidroeléctricas, térmicas ou nucleares), redes de transporte e 
distribuição (energia eléctrica, gás, óleo, água ou produtos químicos), e são igualmente 
utilizados em processos de pesquisa científica (experiências, testes ou avaliações) ou na 
supervisão de processos industriais (controlo de máquinas ou condições de produção).  

As suas características fazem dos sistemas SCADA estruturas complexas que integram 
conceitos e tecnologias diversas: a sua implementação requer a utilização de equipamentos 
especializados (sensores, actuadores, unidades de aquisição, etc), capacidade de comunicação 
rápida por utilização de vários protocolos e a existência de um sistema central capaz de 
receber, gerir e apresentar a informação de forma simples, permitindo a intervenção de 
operadores sempre que necessário. Por sua vez, os operadores contactam com o sistema 
através do seu interface, tipicamente constituído por aplicações gráficas, que têm como 
objectivo apresentar a informação da forma mais simples e intuitiva possível. Entretanto, a 
constante evolução das capacidades gráficas de computadores e terminais, tem vindo a 
permitir a evolução também das interfaces SCADA, de tal modo que os produtos actualmente 
existentes possuem interfaces gráficos muito evoluídos, que têm a possbilidade de incluir 
símbolos e animações, e onde se podem aplicar metáforas gráficas que facilitam a sua 
operação, como por exemplo ampliações, arrastamentos, point-and-click e popups [Daneels e 
Salter, 1999, Boyer, 1999]. 

1.1.3.1 Arquitectura típica 

Os sistemas SCADA são suportados por várias camadas de software que, por um lado, 
interactuam com o hardware de controlo e aquisição (sensores, actuadores, unidades de 
aquisição, etc) e, pelo outro, disponibilizam interfaces gráficos aos operadores, que permitem 
que estes monitorizem o estado do sistema. Para unir estas camadas é necessário ter 
aplicações de comunicação que implementam diversos protocolos. 

No âmbito do trabalho que é desenvolvido pelo autor desta tese no seu dia-a-dia, e por 
conseguinte da tese propriamente dita, a parte que é importante considerar destes sistemas é o 
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software utilizado num “Centro de Comando”, tal como se encontra esquematizado na Figura 
1 ([CERN, 1999] –arquitectura de um CC desenvolvido pela EFACEC S.E. para o CERN). 
Este software é por um lado composto e responsável por gerir o conjunto de aplicações 
distribuídas encarregues de fazer o tratamento e interpretação da informação oriunda das 
camadas inferiores, e que descreve o estado do sistema supervisionado, e por outro é 
responsável por disponibilizar graficamente essa informação ao operador e enviar mensagens 
de controlo para as camadas inferiores a pedido deste.  

 

 

Figura 1 – Exemplo de um centro de comando - CERN 

 

Fazendo uma consulta à Figura 1, é possível identificar rapidamente os seguintes elementos:  

• Unidades Remotas (RTU – Remote Terminal Unit)  

É um dos elementos essenciais dum sistema SCADA, pois é aqui que é gerido, 
directamente, o hardware de aquisição e controlo.  

A sua função consiste em conhecer, em cada momento, o estado dos equipamentos 
controlados pelas suas cartas de Entrada/Saída, transmitir essa informação ao servidor 
SCADA e executar comandos sobre esses equipamentos a pedido do centro de 
comando.  

Podem existir várias unidades remotas no mesmo sistema SCADA, podendo estar 
bastante afastadas do centro de comando [Boyer, 1999]. Os meios (comunicação série, 
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rádio ou Ethernet) e protocolos de comunicação utilizados (ANSI/IEEE ou 
proprietários) podem ser diversos.  

 

• WatchDog  

Possui como responsabilidade saber, em cada momento, o estado de cada uma das 
outras máquinas que compõem o sistema. Em sistemas com componentes duplicados, 
o WatchDog serve de árbitro para a gestão de conflitos que possam surgir entre 
máquinas que possuem o mesmo papel. O WatchDog pode existir numa máquina 
separada ou ser um módulo de software localizado noutras máquinas existentes 
(tipicamente num servidor).  

  

• Front-End (FE) de comunicações  

Tem como funções principais concentrar e traduzir os diferentes protocolos falados 
pelas unidades remotas num só (“meta-protocolo”) e uniformizar os meios de 
comunicação, isto é, o FE comunica com as RTUs por diferentes meios mas 
disponibiliza para os servidores os dados, num só meio. Pela natureza destas funções, 
os front-ends são também chamados de “concentradores de protocolos”, facilitando a 
tarefa aos servidores SCADA.  

Dependendo do tamanho do sistema, o papel de FE pode ser desempenhado por um 
módulo existente no servidor SCADA (descrito de seguida), pode existir numa 
máquina separada preparada para essa função ou pode ser desempenhado por várias 
máquinas separadas num sistema de múltiplos front-ends.  

 

• Servidor SCADA  

Tem a seu cargo o tratamento imediato de toda a informação de estado gerada pelo 
sistema supervisionado. Nessa informação está incluída a geração de alarmes, a 
actualização das interfaces gráficas de monitorização e o arquivo de estados de 
equipamentos e de ocorrência de eventos.  

O servidor SCADA é também responsável por traduzir e processar as acções dos 
operadores, executadas através das interfaces gráficas, como o envio de controlos 
remotos ou a aceitação de alarmes. É comum o servidor SCADA permitir a análise de 
informação histórica arquivada, relativa aos estados de entidades.  

Este servidor mantém a definição e configuração do próprio sistema a monitorizar, por 
exemplo, a definição dos pontos de medida ou das acções que estão disponíveis a 
serem executadas sobre o sistema.  
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A elevada disponibilidade que se exige a um sistema destes (praticamente total 
disponibilidade) exigem a existência de redundância ao nível dos papéis e da 
informação. Paralelamente à existência de máquinas com papéis redundantes, é 
normal que o servidor que não está a controlar o sistema (Hot-Standby Server na 
Figura 1), esteja num estado síncrono relativamente ao principal, pronto a assumir o 
controlo num curto espaço de tempo se tal for necessário.  

 

• Posto de Operação  

É o conjunto de interfaces com o operador. É a partir destes postos que os operadores 
têm acesso às aplicações de supervisão e controlo do sistema.  

Entre as aplicações mais comuns temos as aplicações de edição (ou administração), as 
representações gráficas do estado das entidades do sistema ou as listas de alarmes.  

Nas aplicações de edição ou administração estão incluídas todas as operações de 
definição e administração do próprio sistema SCADA. Nestas aplicações pode-se, por 
exemplo, fazer a definição dos equipamentos de medida e mapeamento em entidades 
físicas, a configuração e desenho das representações associadas a essas entidades para 
os sinópticos

 
ou a definição das regras para a geração de alarmes de cada entidade.  

As representações gráficas do estado das entidades dos sistemas podem ser tabulares 
com campos descritivos ou gráficas em sinópticos animados.  

As listas de alarmes contêm linhas que são alarmes que vão ocorrendo no sistema, 
com um determinado nível de prioridade. A lista permite, ao operador, uma 
identificação rápida do tipo de alarme, disponibilizando uma interface para 
lançamento de uma acção em resposta. É comum a existência de um sinal sonoro que 
avisa o operador da chegada de um novo alarme.  

 

Finalmente, é importante ainda referir que para sistemas de grande dimensão, é usual associar 
também ao sistema SCADA um sistema de apoio à decisão, como o DMS (Distribution 
Management System) para redes de energia eléctrica. Estes sistemas, através da 
disponibilização de funcionalidades quer de tratamento analítico de informação recolhida quer 
de previsão de condições futuras da rede, permitem um auxílio efectivo nas decisões de gestão 
que seja necessário tomar.  

1.1.3.2 Principais requisitos e características 

Como já foi dito nas secções anteriores, os sistemas SCADA tipicamente são complexos e 
distribuídos, caracterizados por um número elevado e disperso de utilizadores e dispositivos. 
É por isso fácil perceber que estes sistemas devem ser de fácil utilização e adaptáveis, de 
forma a satisfazer as necessidades específicas de cada cliente que o utiliza. Deste ponto de 
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vista, a existência actualmente de interfaces gráficas bastante evoluídas permite, por um lado, 
transmitir de forma simples e intuitiva a realidade do sistema controlado e, por outro, que o 
operador actue facilmente sobre ele. 

Além disso, é importante que estes sistemas garantam elevada disponibilidade e segurança, o 
que advém da natureza sensível dos sistemas controlados (com riscos de nível económico mas 
também, e mais importantes, de nível de integridade pessoal). A utilização de mecanismos de 
redundância (como se viu na secção anterior) praticamente resolve esta questão.  

Outro aspecto muito importante é que num sistema deste tipo não se pode perder informação. 
É essencial que todos os eventos reportados sejam tratados, quer para controlo em tempo real 
dos processos, quer para posterior estudo do comportamento dos equipamentos. Deste modo, 
e porque estes sistemas acabam por ter que manipular uma grande quantidade de informação, 
é normal que possuam uma ou mais bases de dados para o seu armazenamento, existindo 
também redundância a este nível.  

A informação relativa aos eventos reportados deve ser tratada pela ordem com que a sua 
ocorrência é comunicada pelas camadas inferiores, que em condições normais e ideais 
coincidirá com a sua ordem real de ocorrência.  

A escalabilidade é outra das necessidades que deve ser satisfeita por estes sistemas, isto 
porque normalmente o custo de um sistema SCADA é elevado, sendo o investimento na sua 
aquisição feito normalmente de forma faseada. Deste modo, é de esperar que a sua dimensão 
venha a crescer com o tempo. Outro facto que suporta a necessidade de escalabilidade, é a 
tendência do cliente em ir incluindo cada vez mais elementos controláveis no seu sistema 
[Rosa e Rodrigues, 2002].  

Por outro lado, estes sistemas devem garantir a portabilidade, suportando assim plataformas 
de computação heterogéneas. A portabilidade tem a grande vantagem de permitir oferecer 
uma solução que é dentro do possível independente do sistema operativo, hardware e servidor 
de base de dados, sendo desse modo potencialmente vendável a um leque mais alargado de 
clientes. A maior parte dos fabricantes de sistemas SCADA começou por suportar plataformas 
como o VMS, UNIX ou MS-DOS, oferecendo, actualmente, suporte para Windows ou 
mesmo Linux [Daneels e Salter, 1999].  

Finalmente, a integração com outros sistemas, novos ou legados, é outra das questões 
importantes em torno dos sistemas SCADA, já que é de todo o interesse que esta integração 
seja o mais fácil possível. A interoperabilidade é, por isso, um factor importante a ter em 
conta no desenho e implementação dos sistemas SCADA.  
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1.2 Objectivos do trabalho 

No âmbito do projecto “Editor/Configurador de Redes Eléctricas” e durante a fase de 
definição de requisitos, foram surgindo alguns problemas não triviais que necessitavam de 
uma solução eficaz e dentro do possível simples. Entre estes, surgiram alguns relacionados 
com o acesso às fontes de dados e com a forma como deveria ser feita a gestão desse acesso a 
dados, em especial porque era um requisito do projecto que a fonte de dados não se limitasse 
a uma só, como por exemplo uma base de dados (a utilização de uma base de dados como 
fonte única de dados é a realidade na grande maioria das aplicações existentes no mercado, 
quer para fins semelhantes quer para outros fins), mas que esta pudesse ser tão diferente como 
um ficheiro, uma base de dados relacional ou o BUS (infra-estrutura de integração da 
EFACEC descrita mais detalhadamente na secção 2.4). Mais ainda, pretendia-se que fosse 
possível que a ferramenta estivesse a utilizar ao mesmo tempo as fontes de dados que 
quisesse, ou seja, que num determinado instante não se limitasse a utilizar apenas uma delas e 
pudesse por exemplo estar a ir buscar alguma informação numa base de dados e a restante a 
ficheiros de texto.  

De entre os requisitos desejados, rapidamente se chegou também à conclusão de que, 
fortemente associada a esta questão, estava igualmente a questão de como iria ser feita a 
gestão de alterações, ou seja, a gestão dos undos/redos e das gravações para as diferentes 
fontes de dados das alterações realizadas. Sabendo que as fontes de dados desejadas são 
bastante diferentes entre si, verificou-se que esta questão não era também muito simples de 
resolver. Quanto mais não seja porque os paradigmas associados a cada uma destas fontes de 
dados são bastante diferentes, bem como as suas capacidades, pelo que é perfeitamente 
natural que, por exemplo, seja possível (ou pelo menos mais fácil) fazer algumas coisas numa 
ou duas delas, mas não na(s) outra(s). 

Assim, pelo que acabou de ser dito, consegue-se facilmente perceber o motivo pelo qual, 
tendo em conta a lista dos requisitos para o projecto “Editor/Configurador de Redes 
Eléctricas”, estas questões mostraram ser problemas importantes e que não tinham 
propriamente um tratamento simples e trivial. 

Mais ainda porque o estudo que foi feito de soluções existentes, quer em termos de design, 
quer em termos de produtos efectivamente disponíveis no mercado, mostrou que não havia 
nenhuma que fosse realmente satisfatória, ou pelo menos, que conseguisse responder 
convenientemente a todos os requisitos do editor. Quando muito, as soluções existentes 
conseguiam dar resposta a uma pequena parte dos requisitos. Isto foi essencialmente notório 
no que concerne ao acesso a dados, em que de facto existem múltiplas soluções no mercado, 
mas em que a grande maioria serve apenas para acesso a uma ou mais bases de dados 
relacionais, o que não é suficiente para o caso do editor. 

Foi então essencialmente a partir do estudo destes dois problemas que surgiram os objectivos 
para esta tese de mestrado, objectivos esses que são apresentados e enunciados de seguida. 
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Quanto ao objectivo da tese propriamente dita e ao seu enquadramento no âmbito do projecto 
“Editor/Configurador de Redes Eléctricas”, o que se pretende é conceber uma solução que 
garante a independência do editor da fonte de dados, ou seja, pretende-se que de forma 
transparente para o utilizador a informação possa estar a ser lida e gravada de e para uma 
qualquer fonte de dados e que a ligação entre os modelos em memória (representação em 
memória das redes controladas) e as fontes de dados seja facilmente configurável recorrendo a 
algo tão simples como um ficheiro de configuração. 

É também objectivo da tese conceber uma solução para a gestão de alterações, o que no fundo 
acaba por estar intimamente ligado à interligação às fontes de dados. Como gestão de 
alterações entende-se quer a gestão das inserções, actualizações e remoções, quer a gestão dos 
undos/redos e ainda a gestão da gravação da informação contida em memória para as fontes 
de dados. Pretende-se igualmente que esta gestão das alterações realizadas no editor seja feita 
de forma eficiente, transparente e intuitiva para o utilizador. 

Do ponto de vista da relevância do projecto e dos objectivos da tese propriamente ditos no 
âmbito deste projecto, vale a pena dizer que o projecto em si tem uma grande importância 
estratégica para a empresa onde o autor desta tese trabalha, já que se trata de um módulo que 
se pode considerar essencial para um qualquer sistema SCADA/DMS, não fazendo sequer 
sentido falar nesse conceito sem a existência de uma tal ferramenta. Assim, e visto que apesar 
de existir actualmente uma ferramenta do mesmo tipo na empresa, esta neste momento já não 
preenche todos os requisitos necessários, pelos diversos motivos já descritos neste 
documento, dos quais se destaca a sua antiguidade e o facto de estar fortemente ligada ao 
sistema Scatex, o que é uma limitação, tendo em conta que é preciso que a ferramenta seja 
capaz de interagir igualmente e de forma eficiente com o sistema GENESys no qual existe 
também uma aposta da empresa. Quanto à relevância daqueles que são os objectivos da tese 
no âmbito do projecto editor, é fácil perceber que estes são de facto muito importantes e 
relevantes, já que sem um módulo de acesso a dados bem feito e eficiente, a ferramenta não 
pode funcionar convenientemente.  

Associado ao que acabou de ser dito, é importante referir que durante a fase de projecto do 
editor sempre foi um objectivo e um requisito que as soluções que fossem sendo desenhadas e 
posteriomente implementadas deveriam dentro do possível ser genéricas. Este foi um cuidado 
que foi tido igualmente no projecto dos módulos de acesso a dados e de gestão de alterações. 
Graças a isto, é possível dizer que em grande parte, tudo o que foi concebido e implementado 
pode ser facilmente reutilizado noutros contextos (excluindo talvez os GUIs e mais alguns 
elementos que obviamente só fazem sentido no contexto do editor).  

 

1.3 Resumo da abordagem seguida e principais contribuições 

Depois de claramente definidos os objectivos do trabalho, foi estabelecida uma abordagem a 
seguir, que começou pelo estudo inicial do estado da arte, sendo que nessa altura foi feita a 
análise de possíveis soluções interessantes, quer em termos de design, quer em termos de 
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aplicação prática no mercado, para os problemas que precisavam de ser resolvidos. Neste 
altura foram igualmente analisadas as tecnologias de ponta que poderiam ser utilizadas para 
optimizar o trabalho. Após esta fase, no final da qual ficou definido um caminho a seguir 
(basicamente chegou-se à conclusão que era melhor criar uma solução nova, não suportada 
em cima de nenhuma já existente, até porque era o que fazia mais sentido tendo em conta o 
trabalho que já estava em curso no projecto), avançou-se para o desenho da arquitectura e 
posteriormente para a implementação da solução. Durante a implementação, e à medida das 
necessidades, foram sendo realizados testes unitários dos módulos que foram ficando prontos. 
No final, os módulos foram testados em conjunto, em testes de integração e de sistema, 
utilizando para esse efeito os GUIs já implementados do editor e algumas das funcionalidades 
que foram ao mesmo tempo sendo implementadas por outros colegas igualmente ligados a 
este projecto. 

Relativamente às principais contribuições, nos parágrafos que se seguem desta secção elas 
podem ser encontradas de forma sintetizada. 

Nesta dissertação é apresentada uma arquitectura que permite que o Editor/Configurador de 
Redes Eléctricas tenha efectivamente a desejada independência da fonte de dados e faça 
eficientemente a gestão das alterações. 

A arquitectura é modular, no sentido em que cada um dos elementos constituintes que foi 
implementado pode facilmente ser alterado, sem que isso afecte e tenha grande impacto na 
restante arquitectura. Entre outros benefícios, isto tem a clara vantagem de, por exemplo, 
permitir que no futuro possam de forma simples ser acrescentadas novas fontes de dados, sem 
que seja preciso estar a mudar o que quer que seja na parte do módulo relativo às fontes de 
dados que já existem e estão implementadas. 

Os módulos que foram implementados no sentido de conseguir a concretização dos objectivos 
a que o autor se tinha proposto foram: 

• o módulo de gestão do acesso a dados (ao qual foi dado o nome de 
DataSourceManager), no qual foi feito todo o desenvolvimento necessário com vista a 
conseguir ter como fontes de dados, o BUS, uma base de dados relacional e ficheiros 
de texto, e desse modo atingir a independência de fonte de dados.  

• o módulo de gestão das alterações (ao qual foi dado o nome de AuditManager), onde 
se fez toda a lógica de negócio associada à gestão de todo o tipo de alterações 
realizadas nos modelos, ou seja, a gestão das inserções, actualizações e remoções, a 
gestão dos undos/redos e a gestão da gravação (commit) das alterações realizadas em 
memória para as diferentes fontes de dados. 

• Associado aos módulos anteriores, foi ainda preciso fazer alguma implementação no 
módulo de gestão de modelos, de forma a ligar bem todas as peças e dessa forma obter 
por um lado a correcta interligação entre os modelos em memória (que se ligam às 
camadas superiores) e as fontes de dados, por intermédio da camada de acesso a 
dados, e por outro a gestão eficiente das alterações realizadas nos modelos. 
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Para além destes módulos, é importante referir que foi ainda preciso criar um novo ficheiro de 
configuração em XML para configurar a ligação dos modelos em memória que são receptores 
dos dados vindos das fontes de dados às fontes de dados desejadas e toda a lógica de negócio 
necessária para o seu parsing e interpretação pela camada de acesso a dados. Adicionalmente, 
tiveram que ser modificados os ficheiros de configuração em XML já existentes, ou seja, o 
que contém o metamodelo com a descrição dos eventos do BUS (para adicionar alguns novos 
eventos) e o do metamodelo dos modelos. Esta meta-informação é utilizada para garantir que 
a informação que circula no BUS obedece a um formato bem definido. 

Finalmente, e visto que os vários módulos que foram implementados no âmbito desta tese 
consistem “apenas” em lógica de negócio necessária para o bom funcionamento do editor, e 
como tal não incluem nenhuma interface gráfica que permita, entre outras coisas, realizar 
alguns testes do que foi desenvolvido, foram criadas e implementadas algumas classes JUnit, 
que serviram para realizar alguns testes unitários dos módulos implementados, para verificar 
que estes estavam a funcionar bem, mas também serviram para testar a interligação das várias 
peças intervenientes. 

Em relação a tempos, e pensando não em termos de dias mas sim em termos percentuais, foi 
estimado inicialmente que a primeira fase do trabalho (estudo do estado da arte + projecto e 
desenho da arquitectura a implementar) deveria ocupar 40% do tempo, a segunda fase 
(implementação dos vários módulos) 30%, a terceira fase (testes de sistema) 5% e a última 
fase (escrita da dissertação) 25%. No entanto, aquilo que se verificou na realidade foi que o 
tempo ocupado na primeira fase foi um pouco maior (tendo sido de cerca de 50% do tempo 
total), o que acabou por retirar um pouco do tempo disponível para as restantes fases, em 
especial da segunda e quarta. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

Este documento encontra-se dividido em 7 capítulos. 

No Capítulo 1, Introdução, é feita uma introdução ao tema desta dissertação, começando por 
se fazer uma descrição de alguns conceitos importantes para perceber o contexto e a 
motivação para este trabalho, sendo apresentados de seguida os objectivos e os problemas a 
resolver com este trabalho. É feito depois um resumo da abordagem seguida e são indicadas 
as principais contribuições que o autor realizou.  

No Capítulo 2, Caracterização do Problema, é feita uma descrição mais ou menos detalhada 
dos principais requisitos do utilizador relacionados com o acesso e manipulação de dados e 
são introduzidos os conceitos que fazem parte do domínio do problema e que é necessário 
conhecer e perceber para avançar nos restantes capítulos deste documento. Depois, é 
apresentada a arquitectura geral do editor, sendo introduzidas a arquitectura de dados e a 
arquitectura de componentes de software, que permitem clarificar qual é o âmbito do trabalho 
no contexto do editor. De seguida é explicado o que é o BUS, uma das fontes de dados com a 
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qual se pretende interagir, e é descrito o componente DbChannel com o qual o editor vai 
interagir na ligação via BUS. Logo após esta discussão, são introduzidos os requisitos 
específicos para os módulos desenvolvidos neste trabalho. O capítulo termina com a indicação 
das opções tomadas ao nível das tecnologias de base da ferramenta e das principais questões 
de investigação, design e dificuldades que se depararam ao autor no início do trabalho desta 
dissertação.  

No Capítulo 3, Levantamento do estado da arte, é apresentada uma análise que foi feita de 
possíveis soluções alternativas à escolhida para este trabalho, tendo por base o estudo do 
estado da arte que foi realizado pelo autor.  

No Capítulo 4, Gestão de Modelos e Alterações, é feita uma descrição detalhada dos módulos 
de gestão de modelos e de gestão das alterações. Neste âmbito são introduzidos também os 
módulos de gestão de metamodelos e de gestão de eventos, que estão fortemente associados 
aos outros dois, principalmente ao de gestão de modelos. Neste capítulo são ainda 
apresentados os principais diagramas de classes associados a estes módulos e é descrita a 
forma como são feitas as configurações e o formato dos ficheiros XML associados a estas 
configurações. 

No Capítulo 5, Acesso a Fontes de Dados, descreve-se o módulo de gestão de acessos a fontes 
de dados, e tal como para o capítulo anterior, é descrita a forma como é feita a configuração e 
o formato dos ficheiros XML associados a esta configuração. Entretanto, é feita ainda uma 
descrição mais detalhada dos drivers de ficheiros (File Driver), BUS (Bus Driver) e da classe 
FileTools que permite o acesso externo a ficheiros e que sai fora daquilo que são os acessos 
normais que são geridos pelos drivers. 

No Capítulo 6, Cenários para teste de integração e validação da solução desenvolvida, são 
mostrados alguns testes de sistema e cenários de utilização que foram realizados com vista a 
fazer uma avaliação da solução implementada e demonstrar que a arquitectura desenvolvida 
dá resposta aos requisitos que se queriam cumprir e satisfaz os objectivos a que o autor se 
tinha proposto inicialmente. Nesta parte são ainda incluídas imagens do GUI do 
Editor/Configurador de Redes Eléctricas, que ajudam a demonstrar a validade da solução 
desenvolvida e é descrita a colaboração existente entre todos os módulos que foram 
desenvolvidos no âmbito deste trabalho. 

Finalmente, no Capítulo 7, Conclusões e perspectivas de trabalho futuro, é feita uma 
avaliação final do trabalho desenvolvido, sendo feita uma mostra dos resultados alcançados, 
revendo os passos dados desde o início até ao seu atingimento. No final do capítulo são 
sugeridas algumas ideias de melhorias a realizar na solução desenvolvida e apresentadas 
algumas possibilidades de trabalho futuro. 
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2 Caracterização do problema  
Depois de terem sido mencionados alguns conceitos importantes no capítulo introdutório, 
neste capítulo serão introduzidos os requisitos principais que estiveram na origem desta tese 
de mestrado (quer do ponto de vista do utilizador relacionados com o acesso e manipulação de 
dados, quer específicos aos próprios módulos que foram desenvolvidos), bem como alguns 
dos conceitos de carácter mais específico ao problema, associados ao editor gráfico. 
Entretanto, será ainda introduzida a arquitectura geral do editor, sendo por sua vez feita uma 
separação em arquitectura de dados e de componentes de software. Esta secção pretende 
servir para identificar o âmbito deste trabalho no contexto do projecto editor. Depois, 
descreve-se o que é o BUS, uma das fontes de dados com a qual se pretende interagir, que foi 
desenvolvida na EFACEC. Serão ainda identificadas as principais questões de investigação e 
de design que tiveram que ser tidas em conta para a concretização com sucesso dos objectivos 
a que o autor se tinha proposto no início do projecto. 

 

2.1 Conceitos do domínio do problema 

Apresenta-se em baixo uma descrição resumida dos conceitos mais importantes que estão em 
jogo neste projecto do ponto de vista do domínio do problema.  

Entretanto, no ANEXO C é possível encontrar para consulta uma tabela com um glossário 
bastante mais completo com a descrição destes e de outros conceitos igualmente importantes.  

 

Sistema 
Controlado 

O sistema de energia / electricidade (ou outra utilidade / outro processo) 
controlado e monitorizado pelo sistema SCADA / DMS em consideração. 

Hierarquia de 
Rede 

A hierarquia controlada que define os equipamentos, agregação de 
equipamentos em painéis e agregação de painéis em instalações (que são 
o modelo da rede dinâmico controlado e monitorizado pelo sistema). 

Equipamento Um equipamento ou outro tipo de objecto que está monitorizado pelo 
sistema, que pode ser controlado e que tem informação que pode ser 
colocado em diagramas – a unidade de entendimento pormenorizado do 
sistema. 

Atributo Um aspecto valorizável dum equipamento ou duma agregação (painél ou 
instalação), nome, estado por exemplo. Os atributos podem ser ‘estáticos’ 
(invariáveis no tempo) ou ‘dinâmicos’ (variáveis no tempo). 
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Diagrama 
Sinóptico 

Um diagrama sinóptico, ou diagrama de rede, é uma representação 
gráfica de um sistema controlado, por meio da utilização de símbolos, 
imagens e animações. Estas características permitem aos operadores 
encararem o diagrama da mesma forma que o fariam com o processo 
real, simplificando a tarefa de gestão do sistema. Um diagrama é uma 
vista sobre um modelo de rede. 

Modelo de Rede Uma abstracção sobre uma rede física (ou sistema controlado em geral) 
que captura a informação relevante da rede (equipamentos, agregações de 
equipamentos em painéis e instalações, dispositivos e dados de telemetria 
e telecontrolo, etc.). 

 

2.2 Requisitos do utilizador relacionados com acesso e 
manipulação de dados 

A Figura 2 em baixo, mostra um diagrama de contexto da aplicação, que apesar de apresentar 
o editor como uma caixa fechada, permite já ter uma primeira noção do que está em jogo, e 
em particular da desejada ligação do editor a múltiplas fontes de dados. Esta figura serve 
igualmente para introduzir os requisitos que se seguem ao diagrama. 
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Figura 2 – Diagrama de contexto do editor 

 

Requisitos: 

• suporte para múltiplas fontes de dados: os dados manipulados (esquemas de rede 
eléctrica e quadros de rede, genericamente designados diagramas de rede, e dados 
relacionados) podem ser armazenados em bases de dados relacionais ou em ficheiros: 

o ficheiros podem ter interesse para  reunir num único ficheiro todos os dados de 
um esquema de rede ou de um quadro de rede (numa base de dados relacional, 
esses dados estariam repartidos por muitas tabelas), facilitando o carregamento 
para memória, a gravação em disco, o controlo de concorrência, a gestão de 
versões, o trabalho off-line, a realização de cópias e a importação de ficheiros 
da aplicação antiga;  

o as bases de dados relacionais são vantajosas para evitar redundância, controlar 
integridade, efectuar pesquisas, etc.; 

o os diagramas armazenados em base de dados são considerados internos, 
enquanto que diagramas armazenados em ficheiros são considerados externos; 
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o na 1ª versão da aplicação, todos os diagramas são externos, isto é, são 
armazenados em ficheiros (um diagrama em cada ficheiro); todos os dados 
relacionados são armazenados numa base de dados; no futuro poderão 
considerar-se diagramas internos e externos; 

• coexistência de múltiplas fontes de dados: numa instalação do editor, podem coexistir 
múltiplas fontes de dados: 

o dadas as vantagens das duas formas de armazenamento, pode interessar ter 
parte dos dados em ficheiros e parte em bases de dados relacionais; 

• o paradigma de manipulação de diagramas externos é o paradigma de documentos, em 
que um documento é um diagrama de rede: 

o o utilizador deve começar por abrir o diagrama em causa;  

o de seguida pode efectuar uma série de alterações ao diagrama (inserir, alterar 
ou eliminar elementos no diagrama);  

o tem a possibilidade de desfazer e refazer alterações (não se restringe à última 
alteração, mas pode existir um limite para o número de alterações que é 
possível desfazer); 

o no final, o utilizador pode optar por gravar ou não as alterações efectuadas (só 
depois de gravar, é que as alterações ficam visíveis para os outros utilizadores); 

o quando se gravam alterações, é criada uma nova versão do diagrama (é criada 
uma cópia da versão antiga, podendo existir um limite para o nº de versões 
antigas que são guardadas); 

o um utilizador pode estar a editar vários diagramas ao mesmo tempo; 

o não podem estar dois utilizadores a editar simultaneamente o mesmo diagrama; 

• numa 2ª versão da aplicação, será possível que dois utilizadores estejam a editar 
simultaneamente o mesmo diagrama: 

o não se trata de edição colaborativa, isto é, as alterações que um está a efectuar 
não ficam imediatamente visíveis para o outro utilizador; 

o quando um utilizador tenta gravar as alterações efectuadas num diagrama, o 
sistema verifica se o diagrama armazenado em disco foi entretanto alterado por 
outro utilizador, e em caso afirmativo dá várias opções ao utilizador: não 
gravar, gravar por cima ou fazer o "merge" das alterações (de forma assistida 
pelo utilizador); 

• no caso de dados relacionados com diagramas, mas que se considera que não fazem 
parte dos diagramas (definição de símbolos, descrições de equipamentos, etc.), será 
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também possível fazer várias alterações, desfazer e refazer alterações e optar no final 
por gravar ou não as alterações efectuadas (sem por em causa a integridade dos 
dados);  

• do ponto de vista do utilizador, o comportamento da aplicação deve ser o mais 
possível independente do tipo de fonte de dados utilizada: 

o algumas funcionalidades podem não estar disponíveis ou ter limitações, 
conforme o tipo de fonte de dados utilizada (por exemplo, a criação automática 
de uma cópia com a versão antiga do diagrama pode estar disponível apenas 
quando estes são armazenados em ficheiros). 

• a definição da fonte de dados a utilizar para determinados conjuntos de dados é feita 
de forma transparente para o utilizador recorrendo a um ficheiro de configuração onde 
são estabelecidos todos os parâmetros necessários (dependentes do tipo de fonte de 
dados). 

 

2.3 Arquitectura geral do editor 

Feita a apresentação dos requisitos da aplicação do ponto de vista do utilizador relacionados 
com o acesso e a manipulação dos dados, chega então a altura de apresentar a arquitectura de 
dados e de componentes de software do editor, de forma a clarificar o âmbito deste trabalho.  

2.3.1 Arquitectura de dados 

Do ponto de vista da arquitectura de dados, o editor obedece a um esquema como o 
demonstrado na Figura 3 em baixo. Como se pode ver, pretende-se que os dados em disco 
possam existir em três formatos diferentes: uma BD relacional, ficheiros e/ou o BUS. 
Entretanto, os dados são depois passados do disco para memória, sendo que existem dois tipos 
principais de modelos em memória, os modelos base e intermédios. Os modelos intermédios 
são construídos à custa dos modelos base e são eles que depois alimentam a camada em cima, 
que permitem visualizar os dados na interface com o utilizador, ou seja, no ecrã. Entretanto, o 
mapeamento necessário para conseguir fazer todas as ligações necessárias entre camadas 
obedece a e é conseguida por intermédio de metamodelos, que residem em ficheiros em XML 
e contêm a meta representação de toda a informação necessária. 
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Figura 3 – Arquitectura de dados do editor 

 

Segue-se uma descrição mais pormenorizada dos conceitos introduzidos na figura anterior 
(modelos base, modelos intermédios e meta-modelos): 

 

Modelo Base Conjunto de dados em memória que é mapeado para uma tabela de uma 
base de dados relacional ou outra estrutura persistente semelhante. 
Normalmente só uma parte (algumas linhas e algumas colunas) da tabela 
persistente é instanciada em memória.  

Chama-se "modelo" porque contém os dados que são apresentados ao 
utilizador (conforme terminologia do padrão Model-View-Controller).  

As linhas dos modelos base são identificadas por chaves únicas na tabela 
persistente correspondente, preferencialmente por um UID (Universal 
Identifier). 
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Modelo 
Intermédio 

Um modelo do tipo vista sobre um ou dois outros modelos, base ou 
intermédios, que age como uma tabela mas não carrega dados ele próprio 
usando os dados que estão nos modelos base. Um modelo intermédio é 
construído a partir doutros modelos usando as seguintes operações: 
filtragem (selecção em álgebra relacional), associação (junção em álgebra 
relacional) e união (reunião em álgebra relacional).  

Dentro dos possíveis, uma linha num modelo intermédio age como um 
proxy completo da linha base no modelo base.  

Filtro Um predicado que limita as linhas devolvidas de uma dado modelo base 
ou intermédio. Um filtro pode ser configurado e identificado por um 
nome ou pode ser criado programaticamente. 

Associação Operação de junção (em álgebra relacional) entre dois modelos, por 
exemplo dando o predicado que liga um diagrama aos gráficos que 
compõem o diagrama. Uma associação pode ser configurada e 
identificada por um nome, pode ser criada programaticamente ou pode 
ser um associação natural (igualdade de valores de atributos com o 
mesmo nome nos dois modelos). Para distinguir atributos com o mesmo 
nome provenientes de modelos diferentes, usa-se a notação 
modelo.atributo (se necessário, recursivamente). 

União Operação de reunião (em álgebra relacional) de dois ou mais modelos. 
Uma união pode ser configurada e identificada por um nome ou pode ser 
criada programaticamente. 

Meta-Modelo  Definição de modelos base (estrutura de dados, mapeamento para fontes 
de dados, etc.) e modelos intermédios (estrutura de dados, forma de 
construção), normalmente armazenada em ficheiros de configuração em 
XML. 

 

Ainda neste contexto, faz sentido introduzir neste ponto o diagrama de fluxo de dados (DFD) 
conceptual que se segue na Figura 4, que pretende também mostrar os principais modelos 
(base e intermédios) intervenientes que estão associados aos diagramas de rede eléctrica e 
mostrar como as peças se ligam para chegar desde os modelos base (que são os destinatários 
dos dados das fontes de dados) até ter o diagrama aberto num dos GUI clientes. Na figura, as 
caixas maiores do lado esquerdo e do lado direito identificam os modelos base e os restantes 
elementos identificam os modelos intermédios, sendo que alguns destes são associações e os 
restantes uniões. 

Na sequência deste diagrama, pode-se ver na Figura 5 uma vista da interface com o utilizador 
onde é possível visualizar um diagrama desenhado no ecrã, após ter sido feito o carregamento 
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de toda a informação necessária do disco para memória e preenchidos e instanciados todos os 
modelos base e intermédios necessários.  

 

 

Figura 4 – Diagrama de fluxo de dados que relaciona os modelos base e modelos 

intermédios que estão associados aos diagramas de rede eléctrica 
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Figura 5 – Vista da interface com o utilizador 

 

Quanto aos dados provenientes das fontes de dados e que servem para alimentar os modelos 
em memória, a Figura 6 mostra um pequeno extracto do ficheiro com eventos de construção 
associado ao diagrama que se pode ver na Figura 5. Cada um dos eventos com informação 
proveniente do ficheiro vai servir para preencher um dos modelos base da Figura 4.  

Explicando isto um pouco melhor, os primeiro três eventos com os respectivos atributos da 
figura correspondem a informação gráfica estática (não muda ao longo do tempo) e servem 
para popular os modelos base Elipse, Polyline e Arc.  

Quanto aos eventos com o nome GeometryText, dependendo dos atributos que estiverem 
preenchidos, podem ser traduzidos em diferentes modelos base, sendo que do exemplo em 
baixo, o primeiro irá assim servir para inserir uma linha no modelo base Text (ou seja, ainda 
informação gráfica), e os restantes irão inserir linhas no modelo base BoxPlacement.  

Finalmente, os eventos identificados com o nome DoublePoint, servem para popular sempre o 
modelo base TerminalsPlacement. Assim, os últimos três eventos servirão para esse fim.  

Os eventos que populam os modelos base BoxPlacement e TerminalsPlacement 
correspondem à informação dinâmica (que pode mudar ao longo do tempo) do diagrama. 
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Entretanto, no ANEXO B é possível visualizar mais alguns exemplos de outros ficheiros com 
dados de diagramas. 

 

[Elipse=[LineStyle=solid][LineWidth=1][X=1050][Y=1050][W=0][H=0][Foreground
=(255,255,0)][Background=(255,255,0)][Filled=1][WorldId=(1234,956)]] 

[PolyLine=[Points=[30][300][30][300][30][300]][LineStyle=solid][LineWidth=1
][Filled=0][Closed=1][Foreground=(171,69,19)][Background=][WorldId=(1234,95
6)]] 

[Arc=[LineStyle=solid][LineWidth=1][XCenter=2126.584961][YCenter=660.067444
][Radius=2.827523][StartAngle=0][EndAngle=180][Foreground=(171,69,19)][Worl
dId=(1234,956)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=Bar2.MT][X=239.333328][Y=805.333313][Backgroun
d=(42,42,42)][Foreground=(255,255,255)][Font=%times new roman-24-
b][W=132.000016][H=30][Valign=C][Filled=1][Halign=C][WorldId=(1234,956)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=Bar1.MT][X=98.666664][Y=805.333313][Background
=(42,42,42)][Foreground=(255,255,255)][Font=%times new roman-24-
b][W=132.000008][H=30][Valign=C][Filled=1][Halign=C][WorldId=(1234,956)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=CAMPO ALEGRE 
F][X=1860][Y=1340][W=284][H=33][Background=][Foreground=(255,255,255)][Font
=%times new roman-24-
][Valign=C][Halign=C][GuiName=][Sigla=][Invisible=0][Look3D=1][WorldId=(123
4,956)][PopupStructure=[[PopupEntry=[PrivateScope=1][Name=&openScatexDiagra
m][Action=[OpenInternals=[WorldIds=[988]][Arguments=[SE CAMPO 
ALEGRE]]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=211][Y=1185][W=57][H=22][Halign=C][GuiName
=NSBVS--SACC0TU--][Sigla=NSBVS--SACC0TU--
][Symbol=scada_numerico][Uid=(1007,64218)][Concepts[*2]=[U][%4.0f 
V]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,956)]] 

[DoublePoint=[Xa=1290][Xb=1290][Ya=300][Yb=280][GuiName=NSBVS-2227-
DJEST][Sigla=NSBVS-2227-
DJEST][Symbol=disjuntor_sx][Uid=(3,3234375)][WorldId=(1234,956)][Concepts[*
1]=[Sw]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]]]] 

[DoublePoint=[Xa=1840][Xb=1860][Ya=740][Yb=740][GuiName=NSBVS-
2REG3RUREF][Sigla=NSBVS-
2REG3RUREF][Symbol=reg_tensao_5][Uid=(1007,64408)][PopupStructure=[[PopupEn
try=[PrivateScope=0][Name=U.REFER. 
NORMAL][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSBVS-
2REG3RURFN][EquipmentUid=(1007,64408)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Nam
e=U.REFER. -
5%][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSBVS-
2REG3RURF5][EquipmentUid=(1007,64408)]]]]]][WorldId=(1234,956)][Concepts[*1
]=[REF/-5]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]]]] 

[DoublePoint=[Xa=910][Xb=930][Ya=720][Yb=720][GuiName=NSBVS-
2REG1RUCMA][Sigla=NSBVS-
2REG1RUCMA][Symbol=manual_automatico][Uid=(1007,64400)][PopupStructure=[[Po
pupEntry=[PrivateScope=0][Name=REGIME 
AUTOMAT.][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=AUTOMATIC][SxTag=NSBVS-
2REG1RUAUT][EquipmentUid=(1007,64400)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Nam
e=REGIME 
MANUAL][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=MANUAL][SxTag=NSBVS-
2REG1RUMAN][EquipmentUid=(1007,64400)]]]]]][WorldId=(1234,956)][Concepts[*1
]=[Manual]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]]]] 

Figura 6 – Extracto do ficheiro com eventos de construção do diagrama da SE Boavista 

 

Nos próximos capítulos será feita uma descrição mais detalhada do que são os modelos base e 
intermédios, bem como de todos os intervenientes e dos conceitos que são necessários para 
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melhor compreender a arquitectura de dados e as figuras que foram apresentadas em cima, ou 
seja, o diagrama de fluxo de dados da Figura 4 – , a vista do interface com o utilizador da 
Figura 5 e o extracto do ficheiro de dados da Figura 6.  

2.3.2 Arquitectura de componentes de software 

Terminada a apresentação da arquitectura de dados, faz sentido então agora discutir a 
arquitectura de componentes de software do editor. A Figura 7 em baixo mostra esta 
arquitectura. 

Observando a figura pode-se então identificar os pacotes principais directamente ligados ao 
projecto editor, ou seja, o pacote “iee”, o pacote “model” e o pacote “drivers".  

É possível também identificar claramente as várias camadas do editor e perceber qual o 
âmbito deste trabalho no contexto de toda a aplicação do editor. Como se pode ver, ficam fora 
do âmbito do editor os componentes de interface, bem como o gestor da interface com o 
utilizador. Apesar de não ser visível nesta figura (mas pode ser confirmado pela Figura 8), 
também fica de fora o módulo relacionado com a interface com o utilizador ao nível da gestão 
dos modelos. Assim, o que está englobado então no trabalho é toda a restante gestão que é 
feita ao nível dos modelos, e em especial a gestão de alterações realizadas aos modelos, e a 
criação e gestão dos serviços e do módulo de acesso a dados independente da fonte de dados e 
de tudo o que a isto está associado. 

 

 

Figura 7 – Arquitectura de componentes de software do editor 
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O pacote “iee”, onde o termo IEE designa Integrated Editing Environment é o pacote onde é 
definido todo o ambiente gráfico do projecto editor e como tal, onde se encontram todas as 
classes que de algum modo estão associadas à sua definição. O pacote “iee” corresponde à 
camada mais em cima da arquitectura, que trata da gestão da interface com o utilizador.  

O pacote “model”, é o pacote onde é feita a definição de todas as classes que estão ligadas 
quer aos diferentes tipos de modelos, quer à gestão desses mesmos modelos.  

Finalmente, o terceiro e último pacote presente no diagrama da Figura 7, é o pacote “drivers”. 
Este pacote é onde são definidas as classes relacionadas com a gestão do acesso a dados, e 
com o acesso a dados propriamente dito. O pacote “drivers” corresponde a tudo o que está 
para baixo, ou seja, à camada com os serviços de acesso a dados independente da fonte de 
dados (e aos drivers propriamente ditos). 

No ANEXO D é possível ver um diagrama de pacotes com a arquitectura geral do editor onde 
são identificados os pacotes que se acabou de referir e onde se podem ver as classes e pacotes 
mais importantes de cada um deles.  

Entretanto, nos capítulos 4 e 5 serão detalhados os módulos de entre os que são mostrados que 
foram efectivamente desenvolvidos no âmbito da tese de mestrado, ou seja, os módulos de 
acesso às fontes de dados e de gestão de modelos e de alteração a esses modelos. Deste modo, 
por exemplo o pacote IEE não vai ser descrito com grande detalhe num dos próximos 
capítulos, visto que a sua concepção e implementação está fora do campo de acção da tese. 
No entanto, para se poder ficar com uma melhor ideia do que é feito dentro deste pacote, no 
ANEXO E é possível encontrar uma descrição mais ou menos pormenorizada com alguns 
detalhes sobre ele. 

Entretanto, a Figura 8 em baixo mostra uma imagem mais detalhada sobre esta arquitectura de 
componentes de software do editor para ajudar a perceber melhor o âmbito do trabalho e 
opções de base consideradas. Assim, a partir desta figura, é possível agora identificar os 
diferentes módulos que existem dentro do gestor de modelos bem como o que existe debaixo 
da camada com os serviços de acesso a dados independente da fonte de dados (módulo de 
gestão dos acessos a dados), ou seja, os vários drivers para as diferentes fontes de dados (base 
de dados, ficheiros e BUS). 
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Figura 8 – Arquitectura detalhada de componentes de software do editor 

 

2.3.3 Opções e tecnologias de base  

Na concepção do editor na sua globalidade foram tomadas opções e escolhidas tecnologias 
que condicionaram o trabalho realizado no âmbito dos módulos abordados nesta tese. 

Essas opções de base foram: 

• linguagem de programação Java – a escolha do Java como linguagem de programação 
a utilizar na arquitectura desenvolvida teve por base o facto de esta ser uma tecnologia 
com algumas vantagens evidentes, como por exemplo a sua portabilidade; 

• IDE Eclipse - a escolha do Eclipse foi feita com base num estudo efectuado de vários 
IDEs disponíveis no mercado, e acabou por ser tomada essencialmente porque se trata 
de uma ferramenta livre de custos, e em volta do qual existem muitos 
desenvolvimentos a ser feitos actualmente sob a forma de plugins, alguns dos quais de 
bastante interesse; 

• ficheiros de configuração em formato XML - a utilização do XML na arquitectura 
facilitou a interoperabilidade e a utilização da tecnologia Java para a sua manipulação; 

• formato “stringificado” (a explicar adiante) para os ficheiros de dados. 
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2.4 BUS  

Uma das fontes de dados a considerar é o BUS, pelo que se justifica uma pequena 
apresentação desta tecnologia desenvolvida na EFACEC. 

Uma arquitectura de software pode ser definida como sendo um conjunto de princípios 
fundamentais que devem ser seguidos no desenho e implementação de uma determinada 
funcionalidade. 

O BUS é assim uma arquitectura de software orientada para o desenvolvimento de sistemas 
de software distribuídos. Os sistemas desenvolvidos com o BUS devem ser fáceis de operar, 
manipulam grandes volumes de dados, têm uma configuração dinâmica que muda de acordo 
com o cliente, estão geograficamente dispersos, necessitam de integrar com outros sistemas 
de informação já existentes no cliente, proporcionam um elevado grau de disponibilidade, e 
devem ser escaláveis e evoluir para suportar requisitos futuros. 

O BUS proporciona um ambiente e uma metodologia de trabalho que facilita o 
desenvolvimento de sistemas com as características atrás referidas. 

O sistema SCADA/DMS GENESys é um exemplo de um sistema que utiliza esta  
arquitectura.  

2.4.1 Conceitos Gerais da Arquitectura 

Um sistema construído com o BUS é composto por componentes. Um componente é a 
unidade lógica de processamento fundamental do sistema e pode ser visto como uma máquina 
de estados. Como qualquer máquina de estados genérica, um componente passa por duas fases 
durante o seu ciclo de vida: arranque e processamento de dados. Os componentes colaboram 
entre si com o objectivo de disponibilizarem as funcionalidades finais do sistema do qual 
fazem parte. A colaboração entre os componentes assenta num paradigma de 
publicação/subscrição de tópicos de interesse com envio assíncrono de dados. 

O conceito de tópico é fundamental. Os componentes subscrevem tópicos para ficarem aptos 
a receber eventos relacionados com um determinado assunto. Estes eventos são publicados 
por componentes que mostraram interesse em publicar eventos nesses mesmos tópicos. Do 
ponto de vista de um componente, um tópico representa um canal para onde pode enviar 
eventos e de onde recebe eventos. Existe uma associação forte entre um evento e um tópico. 
Esta associação é conseguida no meta-modelo por configuração. 

O modelo de troca de eventos assenta na técnica push. O componente publicador faz o push 
de um evento para o BUS. O evento é encaminhado pelo tópico para todos os subscritores 
desse tópico. Este encaminhamento é assíncrono e desacopulado, isto é, a partir do momento 
que um componente entregou o evento ao BUS, está livre para continuar com o seu próprio 
processamento. O componente não tem qualquer conhecimento dos potenciais interessados no 
evento que estão registados no tópico. De igual forma não tem qualquer controle sobre o 
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momento de entrega dos eventos aos componentes subscritores. Uma característica importante 
dos tópicos, diz respeito à garantia de entrega dos eventos. Um tópico caracteriza-se pela 
capacidade de garantir, ou não, a entrega de eventos num determinado tópico. 

O BUS disponibiliza um segundo paradigma para a colaboração de componentes que se 
designa por protocolo de data requests e assenta no paradigma de publicação atrás descrito. O 
protocolo de data requests permite a um componente fazer um pedido específico de dados e 
receber como resposta os dados que satisfazem esse pedido. Num pedido de dados feito com 
um data request e que é satisfeito, estão sempre envolvidos pelo menos dois componentes, o 
componente que faz o pedido, designado por cliente, e o componente que satisfaz o pedido, 
designado por servidor. Quando o cliente faz um data request envia o pedido na forma de 
evento para o BUS. O BUS tem a responsabilidade de encaminhar esse evento para o servidor 
mais apropriado para satisfazer o pedido. Quando recebe o pedido, o servidor responde com 
eventos que o satisfazem. O cliente é sempre notificado do sucesso ou falha do data request. 
Um cliente recebe a resposta a um data request sob a forma de eventos. 

As instâncias dos componentes estão associadas a um contexto específico. Os contextos 
permitem agrupar componentes em domínios de dados distintos. Os contextos podem ser 
organizados numa hierarquia tipo árvore. A organização dos contextos influencia a difusão 
dos eventos e dos data requests. Um evento publicado por um componente num tópico é 
entregue a todos os componentes que subscrevem o tópico e que existem no mesmo contexto 
ou em contextos filhos. Um data request pode ser entregue a um componente que está no 
mesmo contexto do cliente ou a um componente que está num contexto pai. 

Os componentes trocam eventos. Um evento é um bloco estruturado de dados. Define-se por 
um nome e por um conjunto de atributos. Cada atributo tem um nome e um tipo associado. Os 
componentes podem criar eventos, alterar o valor dos seus atributos e entregar o evento ao 
BUS. 

Um sistema construído com o BUS tem um meta-modelo associado. O meta-modelo contém a 
descrição dos eventos, tópicos e data requests conhecidas pelo sistema. Cada tipo de evento e 
cada tipo de data request estão associados a um tópico. Esta associação é feita no meta-
modelo. O histórico das alterações efectuadas aos eventos, tópicos e aos data requests são 
mantidas no meta-modelo. A um determinado evento é possível adicionar e remover atributos 
ou alterar o tipo associado ao atributo. O meta-modelo mantém um conjunto de regras de 
conversão que permitem obter uma determinada versão de um evento a partir de uma outra 
versão. Desta forma é possível manter no sistema componentes que foram construídos com 
versões diferentes do meta-modelo.  

Um outro elemento fundamental da arquitectura é o histórico de eventos. Este elemento do 
BUS tem a capacidade de armazenar todos os eventos que foram publicados pelos 
componentes num determinado tópico. Tem também a possibilidade de satisfazer data 
requests com base nos eventos armazenados. 
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2.4.2 Detalhes da Arquitectura 

Os componentes são entidades lógicas de processamento. Nos sistemas operativos as unidades 
de processamento são os processos (ou threads dentro dos processos). A relação entre estas 
duas entidades descreve-se a seguir. 

No ambiente do BUS, um componente e uma aplicação são classes. Os componentes existem 
associados a aplicações. As aplicações vivem dentro de um processo. Só há uma aplicação 
BUS por processo. As classes referentes aos componentes e às aplicações disponibilizam toda 
a interface de base do BUS, nomeadamente para ligar tópicos, publicar eventos e fazer data 
requests. Os eventos são entregues pelo BUS aos componentes através de objectos callback 
que os componentes registam no BUS. 

A arquitectura garante a ordenação dos eventos num tópico entre um determinado publicador 
e um determinado subscritor. Assim, quando há múltiplos subscritores para um tópico não há 
qualquer sincronização na entrega dos eventos nos respectivos componentes. 

O BUS permite armazenar eventos sob a forma de sequências em repositórios externos aos 
componentes. Estes eventos podem ser lidos posteriormente pelo mesmo ou por outros 
componentes. Por exemplo a resposta a um data request pode ser a indicação para que seja 
lido uma determinada sequência do lado do cliente. Estes eventos são entregues de forma 
transparente ao cliente, isto é, o cliente não sabe que está a receber eventos oriundos da uma 
sequência. 

Para possibilitar o armazenamento dos eventos de uma forma independente da arquitectura 
dos sistemas operativos de base, os eventos sabem converter-se para/de um formato forte e 
bem definido. Este formato designa-se por stringificado. A escolha do formato teve em conta 
um requisito forte: um humano deve ter a capacidade de perceber e alterar um evento 
directamente. 

Existem dois tipos de data requests, assíncrono e síncrono. São idênticos em tudo, excepto no 
facto de que no data request síncrono o componente fica suspenso na linha de invocação até 
que a resposta termine. Nos data requests assíncronos, a linha de código seguinte à da 
invocação é executada de imediato. Em ambos os casos os eventos da resposta são 
processados nos callbacks respectivos. Para um data request síncrono, todos os eventos que 
não fazem parte da resposta são guardados e entregues depois do fim da resposta. 

O BUS disponibiliza aos componentes o conceito de transação simples ao nível do tópico. 
Estas transações garantem a totalidade de entrega de um conjunto de eventos, ou a não 
entrega do mesmo conjunto de eventos, ao nível das camadas internas do BUS. Isto é, os 
componentes têm associados uma fila lógica de eventos por tópico subscrito. Dado um 
conjunto de eventos entregues numa transação, se o primeiro evento desse conjunto foi 
entregue ao componente, então é porque o último evento englobado na transação está na fila 
de entrada do componente. Por si só, o BUS não tem possibilidade de garantir transações ao 
nível dos componentes.  
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Um componente tem a possibilidade de controlar a entrega dos eventos ao nível de um tópico. 
Um componente pode suspender ou activar um tópico por si subscrito. 

2.4.3 Arquitectura de um Sistema BUS 

Um sistema construído com o BUS tem o modelo de base que se descreve neste capítulo. O 
sistema é constituído por um ou mais nós. Em cada nó existe uma ou mais aplicações. Cada 
aplicação tem um ou mais componentes. Em cada nó, é possível configurar por contexto quais 
os tópicos que são exportados e importados pelo nó. 

O BUS tem conhecimento de todas as ligações lógicas que os componentes estabelecem com 
os tópicos (publicação/subscrição). Este conhecimento estabelece-se a dois níveis. Num 
primeiro nível, o BUS conhece todas as ligações estabelecidas no interior de um nó. Num 
segundo nível o BUS conhece todas as ligações existentes entre nós. 

 

2.5 DBChannel 

O DBChannel é um componente que opera como uma ponte entre qualquer componente BUS 
e um servidor de bases de dados de terceiras partes, recebendo pedidos de dados (data 
requests) que podem originar respostas com dados (na forma de eventos) ou simplesmente 
respostas com um status indicando se as acções pedidas tiveram efectivamente sucesso ou 
não.  

Antes de prosseguir mais na descrição deste componente, vale a pena referir que este 
componente é importante no âmbito deste projecto porque é utilizado nos acessos a dados 
através do BUS. 

A Figura 9 em baixo mostra um diagrama de contexto do DBChannel, que permite ter uma 
ideia geral de como este funciona. 
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Figura 9 – Diagrama de contexto do DBChannel 

 

O componente DBChannel é capaz de fornecer serviços básicos de SQL de forma simples, 
utilizando um sistema de querying baseado em eventos, no qual eventos são utilizados como 
exemplo para construir os queries SQL propriamente ditos. Também é capaz de fornecer 
serviços mais complexos que vão ao encontro das necessidades do sistema, como é o caso do 
serviço Well-Known e o serviço Dml. O primeiro permite aos utilizadores criar tabelas e 
vistas normalizadas que são preenchidas com eventos “stringificados” que se encaixam nas 
suas exigências, enquanto o segundo permite que sejam feitos pedidos DDL e pedidos de 
manipulação complexa DML para o servidor de bases de dados. 

O DBChannel é capaz de alterar a sua configuração dinamicamente por intermédio de eventos 
de uma forma fácil.  

Além disso, é perfeitamente possível ter mais do que um DBChannel ao mesmo tempo a 
servir diferentes componentes. 

Entretanto, o componente DBChannel está desenhado para fornecer serviços de base de dados 
baseados em eventos de configuração. 

Existem três tipos de eventos de configuração: 

• Eventos de configuração do canal (Channel Configuration events) – Estes eventos 
definem alguns pormenores básicos que o canal precisa para operar, tais como os 
parâmetros relacionados com a conexão à base de dados ou o modo autocommit. 
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• Eventos de configuração de mapeamento entre tabelas e eventos (Table/Event Mapping 
configuration events) – A implementação dos servidores de queries básicos segue o 
princípio do query by example para construir os seus queries. Isto é conseguido definindo 
uma conexão directa entre a tabela que está a ser acedida e um evento. Por defeito, o canal 
assume que os eventos de mapeamento possuem a mesma estrutura da tabela, isto é, cada 
atributo do evento tem o mesmo nome e tipo da coluna da tabela que mapeia, e o nome do 
evento é a string “Dbms” concatenada com o nome da tabela (por exemplo, 
DbmsDiagram para a tabela Diagram). No entanto, é possível associar outro qualquer 
evento a uma tabela por intermédio do evento “MapTable”. 

• Eventos de configuração de serviços (Service Configuration events) – Eventos de 
construção de serviços que definem o identificador do serviço assim como o tipo de 
serviço (por exemplo, Well-Known, Select, Dml, etc). 

Quanto aos serviços disponibilizados, o canal suporta cinco servidores de queries básicos 
(Select, Insert, Update, Delete e Count) assim como outros dois servidores complexos 
(servidor WellKnown e servidor Dml): 

•  Serviço de dados ‘Well-Known’ – O DBChannel recebe pedidos para serviços 
específicos, computa os queries e envia eventos com os resultados; 

• Serviço DML – O DBChannel apenas entrega a expressão ao servidor da base de dados, e 
retorna o status da transacção; 

• Serviço Select – O DBChannel constroi o query baseado no evento que recebe (query by 
example), envia a expressão select ao servidor da base de dados, e depois converte o 
resultado em eventos stringificados que são depois enviados para o BUS e recebidos pelo 
componente que fez o pedido; 

• Serviços Insert, Update e Delete – Os queries são construidos baseados no evento que o 
canal recebe (query by example) e são depois enviados para o servidor da base de dados. 
O canal responde com o status da transacção; 

• Serviço Count – Isto é uma implementação da função SQL ‘select count (*) …’. Segue os 
mesmos princípios dos servidores anteriores para a construção de queries. O canal 
responde com o resultado da contagem. 

 

Para finalizar esta introdução ao componente DBChannel, resta apenas apresentar a Figura 10 
que mostra um diagrama de estados que ilustra os estados possíveis do DBChannel.  

Como se pode ver, o DBChannel começa no estado “Not-Ready” enquanto não recebe 
eventos de configuração correctos. Neste estado, o canal não responde a nenhum pedido de 
dados, ou evento que receba a não ser aqueles que conseguem mudar o seu estado – os 
eventos de configuração. No entanto, se estes eventos falham, o canal permanece no estado 
“Not-Ready”.  
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Assim que chega ao estado “Ready”, o canal pode sempre retornar ao estado “Not-Ready”, se 
por acaso chegarem novos eventos de configuração no entretanto e falharem. 

 

 
Figura 10 –Diagrama de estados ilustrando os dois possíveis estados do DBChannel. 

 

2.6 Requisitos específicos para os módulos de acesso a dados e 
gestão de alterações 

Feita a apresentação das arquitecturas de dados e de componentes de software do editor, bem 
como do que é o BUS e o componente DBChannel, e depois de claramente definido e 
limitado o âmbito deste trabalho, chega a altura de fazer a identificação dos requisitos mais 
importantes que foram estabelecidos com vista a atingir os objectivos propostos para o 
projecto. Para esse efeito, foi feita uma separação entre os requisitos específicos para o 
módulo de acesso a dados e os requisitos específicos para o módulo de gestão de alterações. 
As duas próximas secções mostram assim esses requisitos. 

 

2.6.1 Requisitos para o módulo de acesso a dados 

Do ponto de vista de requisitos do projecto para o módulo de acesso a dados, pretende-se 
obedecer a um conjunto relativamente extenso de requisitos. Existem alguns que são 
relativamente óbvios. Por exemplo, um pormenor importante é que a ferramenta seja capaz de 
aproveitar de alguma forma a informação proveniente dos ficheiros já existentes da antiga 
ferramenta. Do ponto de vista de requisitos da parte da interligação às fontes de dados, que é 
no fundo uma das partes mais importantes do trabalho da tese de mestrado, talvez o mais 
relevante seja que se pretende ter independência da fonte de dados, de tal modo que seja 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 35

possível obter de forma transparente e apenas por configuração a informação quer de ficheiros 
de texto, quer de uma base de dados ou do BUS.  

De seguida é apresentada uma tabela dos requisitos que foram pensados para esta interligação 
às fontes de dados. 

Quanto aos níveis de prioridade atribuídos a cada requisito, este é inversamente proporcional 
ao índice atribuído. Três níveis de prioridade foram atribuídos: 

P0  Essencial (nível de prioridade mais elevada). Os requisitos com este nível de 
prioridade devem ser validados na primeira versão do produto a entregar ao 
cliente. 

P1  Muito desejável (segundo nível de prioridade). Estes requisitos devem ser 
contemplados numa segunda fase de implementação do produto, não é 
necessário que sejam contemplados na primeira versão, mas deverão 
obrigatoriamente ser implementados. A versão final do produto deve 
contemplar estes requisitos que devem, nessa altura ser validados. 

P2  Desejável (terceiro nível de prioridade). São requisitos que têm ou podem ter 
interesse para o cliente, mas cuja implementação não é absolutamente 
indispensável. Se forem implementados, devem ser validados. 

 

Tabela 1 – Tabela de requisitos específicos do módulo de acesso a dados 

Ref. Descrição Prioridade 

Requisitos genéricos 

GEN.1. Disponibilizar os seguintes serviços na ligação à fonte de 
dados2: 

• SELECT 

• INSERT 

• DELETE 

• COUNT 

P0 

GEN.2. Disponibilizar ainda o serviço INSERT_OR_UPDATE na 
ligação à fonte de dados. 

P1 

                                                 

2 Para além destes, existem ainda os serviços SAVE, UNDO e REVERT_TO, mas esses não serão tratados neste 
âmbito.  
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GEN.3. Disponibilizar também as opções FILTER e ORDER3. P1 

GEN.4. A ligação entre os modelos base e a fonte de dados devem ser 
feitas com base em chaves bem definidas, tipicamente Uids4. 

P0 

GEN.5. Deve ser possível que a informação carregada no modelo num 
determinado instante seja a totalidade dos dados ou apenas 
parte dos dados5. 

P1 

GEN.6. Pretende-se ter múltiplas fontes de dados, ou seja, pretende-se 
que a fonte de dados possa ser o próprio BUS (BUS Driver), 
uma base de dados (JDBC Driver) ou um ficheiro (File Driver). 

P0 

GEN.7. Deve existir uma API muito bem definida para a camada de 
independência de fonte, de forma que quem está a implementar 
os modelos base não tem que saber de onde vêm os dados. 

P0 

GEN.8. A distinção entre as diferentes fontes de dados deve ser feita ao 
nível da aplicação6. 

P0 

GEN.9. Deve ser possível que exista mais do que um driver a ser 
utilizado na aplicação, com a restrição de que deve sempre ser 
um modelo, um driver. 

P0 

GEN.10. A API deve ser completa, ou seja, se forem necessários 
métodos específicos para algum dos drivers, estes métodos 
devem existir na API genérica e depois têm uma 
implementação vazia quando não fizerem sentido. Nalguns 
casos talvez seja possível evitar os métodos específicos criando 
métodos como por exemplo “openSource(String sourceName)”, 

P0 

                                                 

3 Relativamente aos serviços de FILTER e ORDER, a sua prioridade é um pouco mais baixa do que a dos 
restantes serviços, devendo por isso ser disponibilizados apenas numa segunda fase. 

4 Isto quer dizer que por exemplo a ligação do modelo base com uma tabela da base de dados, deve ser feita com 
base numa chave (primária ou candidata) e não no número da linha na tabela a que corresponde uma 
determinada linha no modelo. 

5 Poderá ser aqui utilizado um esquema semelhante ao Stepped Reply (mecanismo existente actualmente na 
EFACEC associado ao BUS desenvolvido em C++), apesar de isto não ser objectivo na primeira fase, sendo 
isto um P1 ou mesmo P2. No entanto, pretende-se que o carregamento de mais informação seja feito de modo 
automático, sem necessidade de acção do utilizador, caso essa informação seja de alguma forma pedida pelos 
modelos intermédios. 

6 Dentro dos possíveis, pretende-se que  a forma como a distinção é feita não obrigue a ter que fazer grandes 
alterações ao nível do código (apesar de ser natural que exista código específico para cada caso, claro). A 
aplicação deve depois ser capaz de alterar a fonte de dados de uma forma simples, como por exemplo através 
de uma mudança em termos de configuração. 
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que servem para todos os casos. 

GEN.11. Definir um metamodelo que contenha não só a informação 
relativa aos eventos/modelos e respectivos atributos, mas 
também as associações entre eles (sejam elas heranças ou 
outras quaisquer)7. 

P0 

GEN.12. Deverá ser utilizado um esquema de optimistic locking. P0 

  

Requisitos do BUS Driver 

BUS.13. O componente DBChannel deverá ser o centralizador de todos 
os pedidos, sejam de que tipo forem. Quer isto dizer que 
qualquer DR (data request) que seja feito no editor deverá 
sempre ser tratado com uma callback neste componente. 

P0 

BUS.14. Definir claramente os eventos que serão utilizados para cada 
um dos serviços e os respectivos tópicos. 

P0 

BUS.15. Definir também os URNs necessários para os DRs que se 
pretende que editor possa fazer para os vários serviços. 

P0 

BUS.16. Pretende-se que as novas funcionalidades a criar para o BUS 
Driver sejam feitas de forma a manter uma total 
compatibilidade com o que é oferecido pelo DbChannel. Dito 
de outra forma, é importante que o que vai ser feito de novo não 
obrigue a alterações no componente DbChannel que mudem o 
comportamento que ele tem actualmente. Quando muito, o que 
poderá ser feito é estender o DBChannel, se necessário. 

P0 

BUS.17. Cumprir a API genérica. P0 

BUS.18. Estender o BUS Driver no sentido de não estar exclusivamente 
associado ao DBChannel. 

P2 

  

Requisitos do File Driver 

FILE.19. Implementar um sistema que permita ler e escrever ficheiros de P0 

                                                 

7 As associações entre os eventos/modelos do metamodelo deverão ser do tipo igualdade de campos (ex: 
EQUIPUID = UID). O metamodelo actual já existente apenas possui informação de associações entre eventos 
quando se tratam de relações entre pais e filhos. 
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texto, em que cada linha corresponde a um evento. 

FILE.20. Definir uma boa solução para facilmente conseguir realizar 
alterações numa determinada linha do ficheiro8. 

P0 

FILE.21. Associado ao File Driver, definir pelo menos os métodos 
openFile, save e eventualmente saveAs, que como o nome 
indica permite ler informação de um ficheiro e gravar 
alterações a esse ficheiro9. 

P0 

FILE.22. Pretende-se que este driver seja capaz de gerir bem a 
possibilidade de que um determinado modelo pode ter como 
base mais do que um ficheiro com informação.  

P1 

FILE.23. Cada ficheiro deverá ter na primeira linha algo que identifique 
o filtro que define a informação contida no ficheiro. 

P0 

FILE.24. Os filtros associados a ficheiros deverão ser disjuntos, de forma 
a que não haja a possibilidade de ocorrência de repetição de 
informação em mais do que um ficheiro. 

P0 

FILE.25. No acto de actualização de um ficheiro, este Driver deverá 
fazer uma validação de que o novo conteúdo está de acordo 
com o filtro respectivo. 

P0 

FILE.26. Cumprir a API genérica. P0 

  

Requisitos do Driver de Base de dados 

BD.27. Ter a possibilidade de fazer a ligação do editor directamente a 
uma base de dados10. 

P0 

BD.28. A base de dados a utilizar deverá ser oracle, e a ligação deverá 
ser feita utilizando JDBC. 

P0 

                                                 

8 Deve-se assumir que uma linha corresponde a um evento, independentemente do seu tamanho. É aceitável 
também assumir, pelo menos para já, que os updates de ficheiros quando são feitos não são para uma 
determinada linha, mas para todo o ficheiro, independentemente do número de alterações de linhas realizadas. 

9 Os métodos específicos indicados devem estar definidos também na API genérica, mesmo que façam sentido 
apenas para este Driver. Estes métodos aliás, eventualmente com nomes um pouco mais genéricos como 
openSource() e commit() são conceitos que podem ser comuns aos 3 drivers. 

10 Isto poderá ser interessante para que alguém possa trabalhar no editor sem ter que ter o sistema todo, por 
exemplo num portátil em casa. 
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BD.29. Ter independência de base de dados. P2 

BD.30. Escolher a melhor forma de conseguir realizar esta ligação 
directa à BD, se por intermédio de classes desenvolvidas por 
nós, ou se recorrendo a software de terceiras partes, como por 
exemplo o Hibernate11. 

P0 

BD.31. Cumprir a API genérica. P0 

  

Requisitos para gerir os outros requisitos 

OTHER.32. Implementar um DRR12 (Data Request Replier) em Java, já que 
poderá ser útil recorrer à instanciação de um componente DRR, 
até para identificar qual o driver a utilizar. 

P0 

 

2.6.2 Requisitos para o módulo de gestão de alterações 

A tabela que se segue mostra a lista dos requisitos mais importantes que foram pensados para 
o módulo de gestão de alterações. 

 

Tabela 2 - Tabela de requisitos específicos do módulo de gestão de alterações 

Ref. Descrição Prioridade 

Requisitos (gerais e específicos) 

1.  Fazer a gestão dos undos/redos.  P0 

2.  O número máximo de pontos de undo/redo é 100. P0 

                                                 

11 A opção pelo recurso a software de terceiras partes, como o Hibernate, parece ser uma boa solução para a 
ligação directa dos modelos a uma base de dados, com algumas vantagens evidentes, como o conseguir ter com 
facilidade a independência de base de dados, para além do facto de nos dar menos trabalho na implementação 
desta ligação, uma vez que parte do trabalho já está feito. A adicionar a isto, está o facto de que o Hibernate é 
utilizado essencialmente para este tipo de solução, pelo que não seria difícil arranjar ajuda, caso fosse 
necessário, na internet. 

12 O Data Request Replier é um componente que pode ser utilizado por qualquer aplicação essencialmente para 
testes, já que pode ser configurado para responder automáticamente a determinados data requests previamente 
definidos com um conjunto de eventos também eles configurados pelo utilizador deste componente. 
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3.  Deve ser possível ter várias alterações registadas como um 
único ponto de undo. 

P0 

4.  Fazer a gestão da gravação de alterações realizadas em 
diagramas. 

P0 

5.  Fazer a gestão da gravação de alterações realizadas nos 
restantes modelos base não ligados directamente aos diagramas. 

P0 

6.  A gravação das alterações realizada num determinado ponto 
deve dar origem à criação de um novo ponto de persistência no 
gestor de alterações. 

P0 

7.  A criação de um novo ponto de persistência, e desde que 
tenham sido feitas alterações a diagramas (que como tal são 
gravados), deve fazer com que seja feito um backup dos 
ficheiros dos diagramas alterados antigos antes destes serem 
substituídos pelos novos. 

P0 

8.  Ligar-se de forma transparente aos modelos, devendo para isso 
este módulo ser listener de todas as alterações realizadas ao 
nível dos modelos base. 

P0 

9.  Ter um mecanismo para permitir que a qualquer instante seja 
possível definir se o gestor de alterações deve ou não ouvir as 
alterações.13 

P0 

 

2.7 Questões de investigação e design 

Depois de claramente identificados os objectivos desta tese (ver 1.2), bem como os mais 
importantes requisitos, quer os do utilizador relacionados com acesso e manipulação de dados 
(ver 2.2), quer os mais específicos para os módulos de acesso a dados e gestão de alterações 
(ver 2.6), é então possível neste momento ter uma ideia de quais foram as principais questões 
de investigação, de design e dificuldades que surgiram no decurso do trabalho. 

A principal dificuldade foi seguramente a de descobrir a melhor forma de conseguir obter a 
independência da fonte de dados, o que do ponto de vista do projecto Editor/Configurador de 
Redes Eléctricas se traduzia em conseguir ter como fonte de dados ficheiros de texto com 
eventos, uma base de dados relacional ou o BUS. Associada a esta questão havia então que 

                                                 

13 Isto faz sentido porque, por exemplo, quando se está a fazer o carregamento inicial da informação não se quer 
que o gestor de alterações registe esse carregamento como se de alterações se tratassem. 
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tentar investigar se já existia algo parecido desenvolvido ou em termos de design, ou em 
termos de aplicações disponíveis no mercado.  

Outro dos factos que se pode considerar que foi uma dificuldade com que teve que se lidar, 
foi o facto do projecto no qual esta tese se incorpora estar já a decorrer no momento em que a 
tese se iniciou. Isto fez com que fosse necessário por um lado ter que garantir que os módulos 
implementados no âmbito da tese fossem capazes de encaixar bem nos restantes 
desenvolvimentos que estavam simultaneamente a ser realizados pelos restantes colegas que 
estavam a trabalhar neste projecto (com tudo o que isso acarreta), e por outro ter de alguma 
forma uma limitação extra pelo facto de não ter total liberdade para seguir um determinado 
caminho e tomar todas as decisões do foro interno da tese sem ter que ter em atenção esses 
mesmos desenvolvimentos paralelos que estavam a ser realizados e consultar sempre que 
necessário as restantes pessoas para avaliar o impacto dos desenvolvimentos em curso no 
âmbito da tese nos restantes desenvolvimentos e vice-versa. Por desenvolvimentos devem-se 
entender as implementações propriamente ditas, mas deve englobar igualmente a fase de 
desenho, que acabou por ser no fundo a fase onde grande parte dos potenciais problemas e 
dificuldades foram resolvidos. 

Do ponto de vista de design havia o desafio de conseguir juntar e “olear” bem todas as peças 
que de alguma forma intervêm neste processo (modelos, camada de gestão de acesso a dados, 
fontes de dados propriamente ditas e a camada de gestão das alterações), para graças a isso 
conseguir que a arquitectura que daqui resultasse permitisse obter o resultado desejado. Para 
além disso, foi igualmente um desafio do ponto de vista de desenho da arquitectura o 
conseguir que esta fosse dentro do possível genérica e também facilmente escalável. 
Pretendia-se assim que a arquitectura implementada fosse capaz de permitir que a qualquer 
momento no futuro possa ser acrescentada, por exemplo, uma nova fonte de dados sem que 
isso implique ter que mexer nas que já existem implementadas e que seja simples fazê-lo. 

No entanto, para além destas questões, um pouco mais gerais, surgiram também algumas, de 
carácter um pouco mais específico dentro do âmbito deste trabalho, às quais havia que 
conseguir dar igualmente uma resposta. São essas questões de investigação então que são 
identificadas e descritas agora de seguida. De notar que a lista em baixo apresenta as várias 
questões acompanhadas logo de seguida pelas respectivas respostas, que foram naturalmente 
criadas com base nas conclusões a que foi possível entretanto chegar relativamente a cada 
uma dessas perguntas. 

• Como fazer o mapeamento (arquitectura do mapeamento)?  

O mapeamento entre a informação em memória e a informação em disco é feita com 
base num ficheiro de configuração em XML, ficheiro este que indica o nome e tipo 
dos atributos associados a um determinado modelo base / tabela. Ambos os modelos 
deverão assim possuir uma estrutura desse tipo. Relativamente aos modelos base em 
memória, estes sabem construir-se com base na informação que é lida desse ficheiro 
de configuração XML para o modelo com o seu nome. 
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• Relativamente à estratégia de sincronização de alterações, como é feita a propagação 
de alterações do modelo em memória para disco, e também do disco para as várias 
materializações em memória? quando acontecem? E qual é a unidade de dados de 
sincronização?  

A propagação das alterações do modelo em memória para disco depende do tipo de 
fonte de dados. Se a fonte de dados forem ficheiros de texto, então a propagação 
ocorre apenas quando é dada ordem pelo utilizador para gravar a informação, 
escolhendo gravar um determinado diagrama, por exemplo. Já se a fonte de dados for 
o BUS ou uma base de dados, então a propagação é feita automaticamente pela 
aplicação sempre que se justifique, sem depender de uma acção externa do utilizador. 
Relativamente à propagação do disco para as várias materializações em memória, esta 
é igual qualquer que seja o tipo de fonte de dados. Assim, assumindo que todos os 
modelos estão já completos, esta é realizada apenas quando é feito um pedido de 
refrescamento da informação, o que tem o problema de poder originar a perda de 
informação, caso no entretanto exista algo em memória que não tenha ainda sido 
gravado. Neste cenário, actualmente apenas é possível fazer o refrescamento da 
informação de diagramas, o que significa que se forem, por exemplo, inseridas novas 
linhas numa tabela da base de dados, estas não vão ser passadas para o respectivo 
modelo base, a não ser que o editor seja rearrancado. No entanto, se existirem modelos 
que não estejam completos, ou seja, se ainda existirem diferenças entre esses modelos 
base e os dados respectivos na fonte de dados (o que quer dizer que ainda há linhas 
para carregar), então o aparecimento de informação nova nas fontes de dados em disco 
para propagar para memória nesses modelos pode não ser um grande problema e ter 
pouco impacto, uma vez que isso poderá facilmente ser feito em qualquer altura, desde 
que seja feito um pedido que englobe essa informação nova. 

Finalmente, resta referir que a unidade de dados de sincronização é o objecto. 

• Estratégia de materialização incremental (de disco para memória). Os objectos em 
memória são partilhados pelos vários utilizadores, ou cada utilizador tem a sua 
materialização privativa? 

Cada utilizador tem a sua materialização privativa dos objectos em memória. O que é 
de facto partilhado por todos os utilizadores é a informação em disco. 

• Controlo de transacções (particularmente concorrência). 

No mundo dos ficheiros, e visto que todos os utilizadores partilham os mesmos 
ficheiros, a forma de lidar com a concorrência é deixando o utilizador alterar o ficheiro 
normalmente caso este não tenha entretanto sido alterado (a forma de o fazer é 
comparando a data da última modificação no ficheiro com a data da última 
modificação que o utilizador conhece), mas não deixando gravar no caso deste ter sido 
alterado noutra sessão, avisando o utilizador desse facto. Apesar de isso não ser uma 
realidade neste momento, pretende-se que além da mensagem de aviso, venha a ser 
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possível no futuro poder fazer um merge das alterações realizadas de forma a garantir 
que nada se perderia, caso as alterações não entrem em conflito com as restantes. 

No mundo das bases de dados e do BUS, actualmente todos os utilizadores partilham a 
mesma informação, o que faz com que estejam sujeitos aos esquemas de concorrência 
em vigor na base de dados (tipicamente optimistic locking) e no BUS. No entanto, 
também aqui o que se pretende ter no futuro é o conceito de uma sessão de edição em 
que um utilizador ao iniciar o seu trabalho vai trabalhar com uma nova versão apenas 
sua e privativa da base de dados. Desta forma é possível que vários utilizadores 
estejam a trabalhar ao mesmo tempo no sistema sem interferirem no trabalho uns dos 
outros. No final da sessão, é feito uma espécie de check-in das alterações, sendo 
necessário ter algum cuidado na forma como esse check-in é feito para evitar perdas 
de informação nos merges. 

• Dados base e dados derivados/vistas  

Os modelos base são a representação em memória da informação contida em disco, 
correspondendo assim no fundo a tabelas em memória, e os modelos intermédios são 
os  modelos do tipo vista sobre um ou dois outros modelos, base ou intermédios, que 
agem como uma tabela mas não carregam dados eles próprios usando os dados nos 
modelos base. Um modelo intermédio é construído a partir doutros modelos usando as 
seguintes operações: filtragem (selecção em álgebra relacional), associação (junção 
em álgebra relacional) e união (reunião em álgebra relacional). 

• Como propagar alterações em vistas para as fontes de dados?  

Saber os modelos base que estão associados a um determinado modelo intermédio 
(vista) é muito simples. Assim, a propagação dos modelos intermédios para os 
modelos base é feita com base em eventos que são “disparados” pelos modelos 
intermédios, que são componentes SWING. Depois, a partir das alterações realizadas 
em memória nos modelos base rapidamente se consegue da mesma forma dar ordem 
para propagar essas alterações para as respectivas fontes de dados. 
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3 Levantamento do estado da arte 
Neste capítulo serão apresentadas e discutidas com algum detalhe todas as questões relevantes 
relacionadas com eventuais soluções conhecidas para o problema em causa nesta tese. Esta 
apresentação pretende servir para justificar a necessidade de desenvolvimento da solução 
proposta. 

A abordagem seguida na análise realizada foi a seguinte: 

• em primeiro lugar foi preciso perceber se, de acordo com o estado da arte, existiam ou 
não soluções alternativas (incluindo tecnologias), que fossem efectivamente viáveis, 
ou seja, que conseguissem de alguma forma fazer pelo menos parte do que se 
pretendia realizar;  

• depois, de entre as soluções encontradas foi preciso fazer uma crítica qualitativa e 
comparativa, com vista a tentar encontrar a que poderia ser melhor. 

Finalmente, e visto que como se vai poder ver, nenhuma das soluções analisadas mostrou ser 
capaz de resolver todos os problemas, no final deste capítulo chegou-se à conclusão de que a 
melhor solução era de facto optar pelo desenvolvimento da solução que aqui é proposta. 
Aliás, não só era a melhor solução como era a única, sendo realmente necessário desenhar 
uma solução à medida para esta tese. 

Segue então agora a apresentação e descrição das soluções estudadas, tendo sempre presente 
que as ferramentas estudadas para poderem ser adoptadas teriam que obedecer à lista de 
requisitos técnicos e não técnicos que foi definida no capítulo 2 relativamente aos módulos de 
acesso a dados e de gestão de alterações. 

 

3.1 Persistência em Java 

O acesso a dados varia dependendo da fonte dos dados. O acesso a um armazenamento 
persistente, como por exemplo a uma base de dados, varia imenso dependendo do tipo de 
armazenamento (bases de dados relacionais, bases de dados orientadas por objectos, ficheiros 
simples, e por aí fora) e da implementação dos vendedores [DAO, 2006]. 

Muitas aplicações do mundo real necessitam de usar dados persistentes em algum ponto. Para 
muitas aplicações, o armazenamento persistente é implementado com diferentes mecanismos, 
e existem diferenças substanciais nas APIs utilizadas para aceder a estes diferentes 
mecanismos de armazenamento persistente. Outras aplicações podem precisar de aceder a 
dados que residem em sistemas separados. Por exemplo, os dados podem residir em sistemas 
mainframe, repositórios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), entre outros. Outro 
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exemplo é quando os dados são fornecidos por serviços através de sistemas externos como 
sistemas de integração business-to-business (B2B). 

Muitas vezes, no mundo do Java, as aplicações utilizam componentes distribuídos partilhados 
tais como entity beans para representar dados persistentes. Considera-se que uma aplicação 
utiliza bean-managed persistence (BMP) para os seus entity beans quando estes entity beans 
explicitamente acedem às fontes persistentes – os entity bean incluem código para aceder 
directamente à fonte persistente. Uma aplicação com requisitos mais simples pode abdicar da 
utilização de entity beans e utilizar em vez disso session beans ou servlets para aceder 
directamente à fonte persistente para obter e modificar os dados. A aplicação pode também 
utilizar entity beans com container-managed persistence, e desse mode deixar que o contentor 
faça o manuseamento das transacções e dos detalhes de persistência. 

As aplicações podem utilizar a API JDBC para aceder a dados que estejam guardados num 
sistema de gestão de base de dados relacional (RDBMS). A API JDBC permite o acesso e a 
manipulação standard de dados que estejam armazenados de forma persistente, como por 
exemplo numa base de dados relacional. A API JDBC permite que aplicações utilizem 
comandos SQL, que são o meio standard para aceder a tabelas armazenadas num RDBMS. 
No entanto, mesmo dentro de um ambiente RDBMS, a sintaxe e o formato dos comandos 
SQL podem variar dependendo da base de dados particular.  

A variação é ainda maior quando se fala de diferentes tipos de armazenamento persistente. Os 
mecanismos de acesso, as APIs suportadas, e as funcionalidades variam entre diferentes tipos 
de armazenamento persistente tais como o RDBMS, as bases de dados orientadas por 
objectos, os ficheiros simples, entre outros. As aplicações que precisam de aceder a dados de 
um sistema legado ou díspar (como por exemplo uma mainframe, ou um serviço B2B) são 
muitas vezes obrigadas a usar APIs que podem ser proprietárias. Fontes de dados tão díspares 
oferecem desafios para a aplicação e podem potencialmente criar uma dependência directa 
entre o código da aplicação e o código de acesso a dados.    

Mais uma vez falando no mundo do Java, quando componentes de negócio - entity beans, 
session beans, e mesmo componentes de apresentação como servlets e objectos como 
ajudantes para páginas JSP (JavaServer Pages), necessitam de aceder a uma fonte de dados, 
eles podem utilizar a API apropriada para conseguir obter a conectividade e manipular a fonte 
de dados. Mas incluir o código da conectividade e do acesso a dados dentro destes 
componentes introduz uma ligação estreita entre os componentes e a implementação das 
fontes de dados. Tais dependências de código em componentes tornam difícil e enfastiante 
fazer a migração da aplicação de um tipo de fonte de dados para outro. Quando a fonte de 
dados muda, os componentes necessitam de ser mudados para manusear o novo tipo de fonte 
de dados [DAO, 2006].  

Como se percebeu por esta pequena introdução, muitas aplicações Java têm a necessidade de 
manipular objectos persistentes. A persistência de objectos é obtida pelo seu armazenamento, 
permitindo que possam ser invocados novamente, mesmo depois da JVM onde foram 
instanciados ter terminado a sua execução. 
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Existem várias opções para os programadores Java que pretendam utilizar persistência que 
valem a pena destacar: 

• A serialização de objectos permite guardar num ficheiro o estado dum objecto e o 
grafo de objectos referenciados por ele, permitindo a sua reconstrução posterior. 

É bastante simples de utilizar mas tem algumas limitações. Não suporta interrogações, 
transacções e o acesso concorrente e partilha de dados entre diferentes aplicações e é 
inadequada para manipular grandes quantidades de informação. Por isto, a serialização 
é utilizável em aplicações simples que tenham que guardar e ler, de modo não 
frequente, quantidade reduzida de informação persistente. 

• As APIs Java Database Connectivity (JDBC) são utilizadas para manipular 
informação persistente em bases de dados relacionais. 

Esta opção ultrapassa muitas das limitações da serialização: é adequada para grande 
quantidade de dados, possui mecanismos para assegurar a integridade da informação, 
suporta o acesso concorrente e permite realizar interrogações em SQL. Funciona para 
qualquer base de dados relacional compatível com JDBC.  

Por outro lado, não é de fácil utilização pois obriga a que a infra-estrutura de 
persistência tenha que ser escrita, tendo o programador que ser um especialista em 
SQL, obrigando-o a concentrar o seu esforço de desenvolvimento não só na parte 
orientada por objectos. 

• Algumas companhias de software criaram frameworks para realizar o mapeamento 
entre objectos e base de dados relacionais – mapeamento objecto-relacional (ORM). 

Esta opção permite que o programador foque a sua atenção no modelo de objectos e 
não se preocupar com o problema do desencontro entre os paradigmas da orientação 
por objectos e relacional (impedância semântica). Infelizmente, cada produto ORM 
possui o seu conjunto de APIs, estando o código desenvolvido agarrado a interfaces 
proprietárias, com as desvantagens que daí advêm (vendor lock-in – dependência de 
fabricante). 

• Outras companhias optaram por desenvolver um outro tipo de bases de dados, muitas 
mais fáceis de utilizar que os softwares de mapeamento objecto-relacional, desenhadas 
para guardar objectos – base de dados de objectos. 

O Object Database Management Group (ODMG) foi criado para definir uma API 
estandardizada para o acesso a base de dados de objectos. Contudo, poucos são os 
fabricantes que seguem esta API. Por esta e outras razões, o sucesso desta opção é 
reduzido hoje em dia. 

• Os Entity Beans (EJBs) fazem parte da especificação EJB do J2EE. São componentes 
que representam informação persistente de uma fonte de informação (data store). 
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Como as soluções ORM, fornecem uma visão orientada ao objecto da informação 
persistente. No entanto, esta opção vai mais além, não estando limitada a base de 
dados relacionais. A informação representada pode estar num sistema de informação 
empresarial (EIS) ou outro dispositivo de armazenamento. Os entity beans utilizam um 
standard, sendo independentes de fabricante. 

Têm como desvantagem serem limitados nos conceitos de orientação ao objecto que 
conseguem representar. Estão ausentes funcionalidades avançadas como a herança, o 
polimorfismo e outras relações complexas. Os EJBs são difíceis de programar e 
requerem para correr servidores aplicacionais poderosos e por isso caros. 

 

Nas secções que se seguem, irá ser focada a atenção em alguns destes mecanismos de 
persistência, com particular incidência nos mapeamentos objecto-relacional (ORM). 

 

3.2 Mapeamento objecto-relacional (ORM) 

Neste capítulo será feita a apresentação das soluções analisadas em torno de um tema sempre 
interessante quando se está a falar de acessos a dados, e que está em tudo relacionado com as 
questões em estudo nesta tese, ou seja, os mapeamentos objecto-relacional, que basicamente 
permitem tornar persistentes objectos contidos em memória.  

Dando uma definição um pouco mais avançada deste conceito pode-se dizer que o termo 
Mapeamento objecto-relacional (Object-Relational mapping ou ORM) está associado a uma 
técnica de programação que liga bases de dados a conceitos de linguagens orientadas por 
objectos, criando efectivamente aquilo que se pode chamar de uma base de dados de objectos 
virtual [ORM, 2006].  

Existem diversas soluções disponíveis no mercado que conseguem fazer o mapeamento 
objecto-relacional, sendo que algumas delas são gratuitas e as restantes são comercializadas 
pelos seus respectivos fabricantes. No entanto, existem também muitos casos em que os 
programadores optam por desenvolver o seu próprio mapeamento objecto-relacional para os 
seus sistemas. 

Assim, tendo em consideração o que acabou de ser dito, foram analisadas algumas soluções 
com utilização no mercado, tendo sido dado destaque essencialmente a duas delas, ambas 
largamente utilizadas e gratuitas e que possivelmente poderiam ter aplicação prática neste 
projecto. Vale a pena ainda dizer em relação às soluções analisadas que, naturalmente, foi 
dada mais atenção às que estavam de alguma forma associadas ao Java, por se saber que era 
essa a linguagem de programação na qual se pretendia fazer todo o código necessário para 
este projecto. Deste modo, eliminava-se as perdas de tempo associadas a conseguir uma boa 
ligação entre o código desenvolvido no âmbito da tese e esse software de terceiras partes.  
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É então a essas duas ferramentas que é dado principal relevo de seguida sendo feita uma 
apresentação mais ou menos detalhada de cada uma delas, discutindo um pouco o que cada 
uma permite fazer e mostrando as suas principais vantagens e desvantagens. Os nomes das 
ferramentas analisadas são o Hibernate e os Java Data Objects (JDOs). 

 

3.2.1 Hibernate 

O Hibernate é um serviço poderoso e de elevado desempenho que permite fazer queries e ter 
persistência entre objecto/relacional. 

O Hibernate permite desenvolver classes persistentes seguindo um idioma orientado aos 
objectos, incluindo associações, herança, polimorfismo, composição e colecções. O Hibernate 
permite aos programadores/utilizadores expressarem queries utilizando a sua própria extensão 
SQL (denominada HQL), assim como em SQL nativo, ou mesmo utilizando metodologias 
orientadas aos objectos. 

Ao contrário de muitas outras soluções de persistência existentes no mercado, o Hibernate não 
esconde o poder do SQL do programador e garante que o investimento feito pelo programador 
em tecnologias e conhecimentos de bases de dados relacionais é tão válido como sempre foi 
[Hibernate, 2005]. Por outro lado, a licença open source LGPL (GNU Lesser General Public 
License) permite o uso do Hibernate quer em projectos open source quer em projectos 
comerciais.  

 

3.2.1.1 Arquitectura 

Uma vista de muito alto nível da arquitectura do Hibernate pode ser traduzida na figura 
seguinte: 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 50

 

Figura 11 – Vista de alto nível da arquitectura do Hibernate 

 

Este diagrama mostra o Hibernate utilizando a base de dados e a informação de configuração 
para fornecer serviços de persistência (e objectos persistentes) para a aplicação. 

É interessante também mostrar uma vista um pouco mais detalhada da arquitectura de runtime 
do Hibernate. No entanto, o Hibernate é flexível e suporta diversas aproximações, pelo que 
isto acaba por ser um pouco complicado. Assim, serão mostradas as duas vistas que se pode 
dizer que estão nos extremos. A arquitectura “lite” faz com que a aplicação forneça as suas 
próprias conexões JDBC e faça a gestão das suas próprias transacções. Esta aproximação 
utiliza um conjunto mínimo da API do Hibernate e pode ser vista na Figura 12 em baixo. 
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Figura 12 – Arquitectura de runtime “lite” do Hibernate 

 

A arquitectura mais complicada abstrai a aplicação das APIs JDBC/JTA por baixo e deixa que 
o Hibernate tome conta de todos os detalhes, e pode ser vista na  Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Arquitectura “full cream” de runtime do Hibernate 
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Seguem-se algumas definições dos objectos mais importantes dos diagramas e que ajudam a 
perceber o funcionamento do Hibernate: 

• SessionFactory – Uma cache imutável e threadsafe de mapeamentos compilados 
para uma única base de dados. É uma fábrica de Sessions e um cliente de 
ConnectionProvider. Pode conter uma cache de dados de segundo nível opcional 
que é reutilizável entre transacções, a um nível de cluster ou processo. 

• Session – Um objecto single-threaded com um tempo de vida curto, representando 
uma conversa entre a aplicação e a fonte persistente. Envolve uma ligação JDBC. 
É uma fábrica para Transaction. Contém uma cache obrigatória de primeiro nível 
de objectos persistentes, usada quando se está por exemplo a procurar objectos por 
identificador. 

• Objectos persistentes e colecções (Persistent objects and collections) – Objectos 
com tempo de vida curto, single-threaded, que contêm estados de persistência e 
lógica de negócio. Estes podem ser simples JavaBeans/POJOs, a única coisa 
especial em relação a eles é que estão associados a exactamente uma sessão 
(Session). Assim que a sessão é fechada, eles ficam desacoplados e livres para ser 
utilizados em qualquer camada da aplicação (por exemplo directamente como 
objectos de transferência de dados de e para a camada de apresentação). 

• Objectos e colecções desacopladas e transitórios (Transient and detached objects 
and collections) – Instâncias de classes persistentes que não estão actualmente 
associadas a uma sessão. Eles podem ter sido instanciados pela aplicação e ainda 
não tornados persistentes ou podem ter sido instanciados por uma sessão já 
fechada.  

• Transaction - (Opcional) Um objecto single-threaded, de tempo de vida curto 
utilizado pela aplicação para especificar unidades atómicas de trabalho.  

Abstrai a aplicação de transacções JDBC, JTA ou CORBA realizadas num nível 
inferior. Uma sessão pode conter várias transacções em alguns casos. No entanto, 
a separação de transacções, seja utilizando a API ou a própria Transaction, nunca 
é opcional! 

• ConnectionProvider - (Opcional) Uma fábrica para (e uma pool de) conexões 
JDBC. Abstrai a aplicação do Datasource ou DriverManager situados numa 
camada por baixo. Não exposta à aplicação, mas pode ser estendida/implementada 
pelo programador. 

• TransactionFactory - (Opcional) Uma fábrica para instâncias de Transaction. Não 
exposta à aplicação, mas pode ser estendida/implementada pelo programador. 
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• Interfaces de extensão (Extension Interfaces) – O Hibernate oferece muitas 
interfaces de extensão opcionais que o programador pode implementar para 
customizar o comportamento da camada de persistência desejada. 

Tendo uma arquitectura “lite”, a aplicação passa as APIs Transaction/TransactionFactory e/ou 
ConnectionProvider para falar directamente com JTA ou JDBC [Hibernate, 2005]. 

 

3.2.1.2 Análise de adequação para este projecto 

Do estudo que foi realizado com o Hibernate, foi possível descobrir algumas coisas, que 
valem a pena destacar: 

• Do ponto de vista do licenciamento, o Hibernate está licenciado debaixo do LGPL 
(Lesser GNU Public License), ou seja, esta questão provou não ser um problema.  

• Pelo que foi possível perceber, os objectos em memória não vão existir mais do que 
uma vez. Baseado no estudo de vários artigos lidos sobre o Hibernate, a gestão dos 
objectos é feita de forma bastante eficiente e a ferramenta é bastante performance 
oriented, ou seja, as questões ligadas ao desempenho parecem ter sido bastante 
cuidadas na implementação do Hibernate. 

• O mapeamento entre as tabelas da base de dados e os objectos em memória é fácil de 
fazer, sendo tudo baseado em ficheiros XML. Nestes ficheiros é possível e fácil definir 
as associações existentes entre as várias tabelas e os objectos em memória. 

• O Hibernate parece estar muito vocacionado para a ligação a uma base de dados por 
JDBC, e a obtenção de independência da base de dados é fácil de conseguir apenas por 
configuração. 

• A integração com o Swing parece ser fácil de conseguir com o Hibernate. 

• Existem algumas ferramentas que permitem interligar o Eclipse com o Hibernate, no 
sentido de facilitar algumas tarefas (criação dos ficheiros XML com os mapeamentos, 
por exemplo). 

• A integração do Hibernate com outras fontes de dados, que não bases de dados 
(JDBC), parece ser possível utilizando JNDI (Java Naming and Directory Interface) e 
JTA (Java Transaction API). No entanto, as situações que foram encontradas de 
utilização de JNDI e JTA são casos em que o acesso é feito na mesma a uma base de 
dados. 

• O Hibernate suporta perfeitamente as operações básicas de SELECT, UPDATE, 
INSERT e DELETE, bem como as operações de FILTER e ORDER. 

 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 54

Assim, como resumo e conclusão final, pode-se dizer que a ferramenta Hibernate é de facto 
muito interessante, em especial para projectos novos (já que oferece algumas possibilidades 
bastante úteis de geração automática de schemas a partir dos objectos em memória e vice-
versa, entre outras coisas), mas também para projectos em que se pretende apenas ter acesso a 
uma base de dados, sendo esta a única fonte de dados.  

No entanto, para situações, como é este o caso, em que se pretende qualquer coisa que se pode 
chamar de independência de fonte, então aí a questão pode complicar um pouco, já que não 
parece ser muito fácil (apesar de possível) estender as classes existentes no Hibernate para 
fazerem o que se quer, em especial a desejada ligação ao BUS, em que a fonte de dados são 
eventos e não tabelas de base de dados. 

Seja como for, o estudo desta ferramenta acabou por provar ser bastante útil, já que foi 
possível tirar algumas boas ideias dela, em especial da sua arquitectura, nomeadamente a 
utilização de ficheiros de configuração em XML para fazer o mapeamento dos objectos em 
memória para os dados em disco. 

 

3.2.2 Java Data Objects (JDO) 

Os Java Data Objects (JDO) combinam muitas das melhores vantagens de cada um dos 
mecanismos de persistência que foram citados atrás. 

Quanto ao principal objectivo dos JDOs, ele é permitir ter implementações de fontes de dados 
que se podem ligar a servidores de aplicações e fornecer aos programadores de aplicações 
uma vista centrada no Java de informação persistente, incluindo dados da empresa e dados 
armazenados localmente (Raible, 2006). 

No entanto existem outros objectivos importantes, dos quais vale a pena destacar (Raible, 
2006): 

• Persistência transparente 

• Existência de um framework OO em cima de fontes de dados potencialmente não OO. 

o RDBMS (98% do tempo) 

o Ficheiros  

o Sistemas legados 

o Sistemas proprietários 

• Integração com tecnologias existentes  

• Compatibilidade com o Java – não há necessidade de aprender uma nova linguagem  
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• Utilizável em ambientes geridos e não geridos  

• Define semânticas simples para fazer cache de objectos  

• Capacidade de correr em todas as plataformas Java (J2SE, J2EE, J2ME)  

Tal como as classes serializadas, a criação de classes persistentes utilizando JDO é simples. 
Suporta grande quantidade de informação, a consistência de informação, utilização 
concorrente e as capacidades de pesquisa do JDBC. Como os ORMs e as bases de dados de 
objectos, permite a utilização de conceitos avançados de orientação de objectos como a 
herança. Por estarem apoiados numa especificação oferecem independência de fabricante. Tal 
como os EJBs são independentes de fonte de dados – as implementações JDO podem guardar 
objectos em bases de dados relacionais, bases de dados de objectos, ficheiros ou outro tipo de 
dispositivo de armazenamento persistente. 

A especificação Java Data Objects (JDO) define uma API abstracta para a selecção e 
transformação de dados persistentes transaccionais em objectos Java. 

O JDO foi desenvolvido como um Java Specification Request (JSR) no programa Java 
Community Process (JCP): 

• JSR12 aprovado em Julho de 1999; 

• JDO 1.0 (JSR12, 2002) aceite com o standard em 2002; 

• JDO 2.0 (JSR243, 2006) aprovada em Março de 2006. 

Existem várias implementações para a API JDO, sendo a maioria como ORMs para bases de 
dados relacionais e apenas algumas para bases de dados de objectos. 

A selecção da implementação pode ser feita tendo em conta vários critérios como o preço ou a 
performance (JDO Central, 2006). 

 

3.2.2.1 Arquitectura 

Os dois principais objectivos da arquitectura JDO, ilustrada na Figura 14, são oferecer aos 
programadores uma visão transparente centrada na tecnologia Java da informação persistente 
e permitir a integração de implementações de fontes de dados em servidores aplicacionais 
(Mahmoud, 2005). 
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Figura 14 – Arquitectura dos Java Data Objects (JDO) 

 

Seguem-se algumas definições das interfaces mais importantes da arquitectura e que ajudam a 
perceber melhor os JDOs (Kruszelnicki, 2002): 

• PersistenceManagerFactory – cria instâncias  de PersistenceManager para utilização 
na aplicação. Também permite que os programadores da aplicação configurem o 
comportamento da camada de persistência – definição de opções de transacção, 
realização de administração de pools de conexões, etc. 

• PersitenceManager – fornece a interface primária para componentes da aplicação 
JDO-aware. A interface PersistenceManager administra os ciclos de vida de instâncias 
persistentes, e faz a gestão de transacções e da cache. Também actua como a fábrica 
(factory) da interface Query. 

• PersistenceCapable – qualquer classe do domínio do utilizador deve implementar a 
interface PersistenceCapable. Nota: Não há métodos especiais para persistência; a 
interface PersistenceCapable está na verdade vazia. É possível implementar esta 
interface por intermédio de uma de três maneiras: através de código fonte, um 
“melhorador”, ou geração (baseada numa ferramenta). 

• Transaction – operações de persistência normalmente ocorrem dentro de um contexto 
transaccional. Uma relação de um para um existe entre as interfaces 
PersistenceManager e Transaction. Em ambientes controlados, o contentor fornece 
serviços reais de transacção, mas a interface Transaction fornece métodos para gerir 
opções de transacção. Num ambiente autónomo, a implementação de Transaction, 
oferecida pelo fornecedor do software JDO, deve assegurar uma transacção com 
sucesso – commit ou rollback. 

• Query – Uma parte importante de qualquer subsistema de manipulação de dados é a 
sua linguagem de query. Nos JDOs da Sun, a intância de PersistentManager é uma 
fábrica de instâncias de Query, e os queries são executados no contexto da instância de 
PersistentManager. 
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Descritas que estão agora as principais interfaces que existem na arquitectura, vale a pena 
explicar ainda mais alguns aspectos importantes associados aos JDOs.  

A utlização de JDO é relativamente simples.  

Assim, para as classes que necessitam de persistência é necessário (Aguiar et al, 2006): 

• Escrever as classes normalmente e compilá-las. 

• Descrever as necessidades de persistência em XML. 

• Enriquecer as classes manualmente ou com uma ferramenta adequada: 

- Normalmente fornecida pelo produto JDO seleccionado. 

- Normalmente gera código de definição das tabelas relacionais (DDL). 

• Criar as tabelas usando o ficheiro DDL gerado. 

Algumas aplicações necessitam de ler/escrever objectos persistentes, sendo que para isso 
precisam de fazer o seguinte (Aguiar et al, 2006): 

• Usar uma factory para suportar a persistência. 

• Usar uma instância de PersistenceManagerFactory para obter uma instância de 
PersistenceManager. 

• Invocar métodos do PersistenceManager: 

- makePersistent() para guardar um novo objecto. 

- getExtent() para ler colecções de objectos. 

 

3.2.2.2 Análise de adequação para este projecto 

Para finalizar este estudo, pode-se dizer que a utilização de JDO apresenta as seguintes 
vantagens: 

• Portabilidade – As aplicações desenvolvidas utilizando a API JDO podem correr nas 
várias implementações disponibilizadas pelos diversos fabricantes, sem necessidade de 
alterar qualquer linha de código e de sequer recompilar. 

• Acesso transparente a bases de dados – Os programadores aplicacionais escrevem 
código para aceder à fonte de dados, sem ser específico para a base de dados. 
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• Facilidade de utilização – A API JDO permite a que os programadores foquem a 
atenção no modelo de objectos do domínio (DOM) e deixar os detalhes para a 
implementação JDO.  

• Desempenho elevado – Os programadores não precisam de se preocupar com a 
optimização da performance do acesso aos dados porque esta tarefa é da 
responsabilidade da implementação JDO. 

• Integração com EJB – As aplicações podem tirar partido de funcionalidades EJB como 
o processamento remoto de mensagens, coordenação automática e distribuída de 
transacções e segurança. 

Quanto a desvantagens, uma delas é o facto dos JDOs não serem capazes de fazer a gestão das 
relações entre objectos automaticamente. A responsabilidade da manutenção da integridade de 
todas as relações entre objectos persistentes recai assim sobre o programador. Deste modo, 
quando se encaixa a lógica para a criação e a remoção de objectos persistentes em vistas e 
controladores, cria-se um problema de manutenção (Reese, 2006). 

 

Assim, como conclusão, vale a pena dizer que os Java Data Objects possuem alguns aspectos 
interessantes, e poderiam até servir para fazer a ligação a vários tipos de fontes de dados, 
como foi possível perceber pelo que foi dito. Além disso, vendo algumas das vantagens em 
cima referidas, percebe-se que pelo menos uma grande parte delas encaixa perfeitamente nos 
objectivos pretendidos. No entanto, a decisão acabou por não recair na sua utilização, em 
grande parte porque a especificação 2.0, que inclui alguns aspectos importantes do ponto de 
vista de acesso a várias fontes de dados diferentes (deixa de haver a limitação de meramente 
endereçar questões relacionadas com a estandardização objecto-relacional O/R), como se viu 
em cima, apenas foi aprovada em Março de 2006, ou seja, muito tarde para poder ser utilizada 
para esta tese. Por outro lado, algumas das mais interessantes implementações dos JDOs são 
pagas, o que acaba por ser um forte argumento contra a sua utilização, visto que se pretendia 
arranjar uma solução sem custos associados. 

No entanto, e tal como para o Hibernate, o estudo desta tecnologia não foi seguramente em 
vão, já que foi possível extrair algumas ideias interessantes do seu estudo. 

 

3.3 Data Access Objects (DAO) 

As motivações para o aparecimento dos Data Access Objects, podem ser resumidas da 
seguinte forma: 

Em Java (J2EE), componentes tais como bean-managed entity beans, session beans, servlets, 
e outros objectos como ajudantes para páginas JSP necessitam de obter e armazenar 
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informação de fontes persistentes e outras fontes de dados como sistemas legados, B2B, 
LDAP, etc.  

Entretanto, as APIs para o armazenamento persistente variam dependendo do produto do 
vendedor. Outras fontes de dados podem ter APIs que não são standard. Estas APIs e as suas 
capacidades também variam dependendo do tipo de armazenamento – RDBMS, OODBMS 
(Object-oriented Database Management System), documentos XML, ficheiros simples, etc. 
Não existe uma uniformização ao nível das APIs no sentido de conseguir responder aos 
requisitos para aceder a uns sistemas tão dispares. 

Os componentes tipicamente utilizam APIs proprietárias para aceder a sistemas externos e/ou 
legados para obter e armazenar dados. 

A portabilidade dos componentes é directamente afectada quando mecanismos de acesso 
específicos e APIs são incluidas nos componentes. 

Os componentes precisam de ser o mais possível transparentes para a implementação da fonte 
persistente de forma a permitirem uma fácil migração para diferentes produtos, diferentes 
tipos de armazenamento e diferentes tipos de fontes de dados [DAO, 2006]. 

Uma possível solução então para resolver as questões levantadas é o uso de um Data Access 
Object (DAO) para abstrair e encapsular todo o acesso à fonte de dados. O DAO gere a 
conexão com a fonte de dados para obter e armazenar dados. 

 

3.3.1.1 Arquitectura 

O DAO implementa o mecanismo de acesso que é necessário para trabalhar com a fonte de 
dados. A fonte de dados por sua vez pode ser uma fonte persistente como um RDBMS, um 
serviço externo como uma troca B2B, um repositório como uma base de dados LDAP, ou um 
serviço de negócio acedido via CORBA Internet Inter-ORB Protocol (IIOP), ou mesmo 
sockets de baixo nível. Entretanto, o componente de negócio que assenta no DAO utiliza a 
interface mais simples exposta pelo DAO para os seus clientes. O DAO esconde por completo 
os detalhes de implementação da fonte de dados dos seus clientes. Visto que a interface 
exposta pelo DAO aos clientes não muda quando a implementação da fonte de dados por 
baixo muda, este padrão permite que o DAO se adapte a diferentes esquemas de 
armazenamento sem que isto afecte os seus clientes ou componentes de negócio. 
Basicamente, o DAO funciona como um adaptador entre o componente e a fonte de dados. 

Uma coisa que é importante saber sobre os DAOs é que eles são objectos transaccionais. Cada 
operação realizada por um DAO – tal como a criação, actualização ou remoção de dados – 
está associada com uma transacção. Como tal, o conceito de delimitação de transacção é 
extremamente importante. 
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Delimitação de transacção é a maneira como as fronteiras da transacção são definidas. Por 
exemplo, a especificação J2EE descreve dois modelos para a delimitação da transacção: o 
modelo programático e o modelo declarativo. 

No modelo programático, o programador é responsável por codificar a lógica das transacções. 
Neste modelo, a aplicação controla a transacção via uma API. 

No modelo declarativo, o programador declara atributos das transacções utilizando um 
descritor de lançamento EJB. O ambiente de runtime (o contentor EJB) utiliza entretanto os 
atributos para automaticamente gerir as transacções (Sullivan, 2003). 

Para além de interrogações simples, é importante ainda referir que os DAOs suportam 
também interrogações complexas baseadas em operações de JOIN e/ou UNION. 

A Figura 15 em baixo mostra o diagrama de classes que representa as relações para o padrão 
DAO.  

 

 

Figura 15 - Data Access Object (DAO) 

 

Entretanto, a Figura 16 contém o diagrama de sequência que mostra a interacção entre os 
vários participantes neste padrão.  
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Figura 16 – Diagrama de sequência do Data Access Object 
 

De seguida são apresentadas as definições das classes mais importantes de um Data Access 
Object, que ajudam a perceber melhor o que estes são. 

• BusinessObject - O BusinessObject representa o cliente dos dados. É o objecto que 
pede o acesso à fonte de dados para obter e armazenar informação. Um 
BusinessObject pode ser implementado como um session bean, entity bean, ou algum 
outro objecto Java, em adição a um servlet ou helper bean que acede à fonte de dados. 

• DataAccessObject - O DataAccessObject é o objecto principal deste padrão. O 
DataAccessObject abstrai a implementação do acesso aos dados por baixo para o 
BusinessObject de forma a permitir um acesso transparente à fonte de dados. O 
BusinessObject também delega as operações de armazenamento e carregamento de 
dados ao DataAccessObject. 

• DataSource – isto representa a implementação de uma fonte de dados. Uma fonte de 
dados pode ser uma base de dados como um RDBMS, OODBMS, um repositório 
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XML, um sistema de ficheiros simples, entre outros. Uma fonte de dados também 
pode ser outro sistema (legado/mainframe), um serviço (serviço B2B), ou algum tipo 
de repositório (LDAP). 

• TransferObject – Isto representa um objecto de transferência usado como um portador 
de dados. O DataAccessObject pode utilizar um objecto de transferência para devolver 
informação para o cliente. O DataAccessObject pode ainda receber os dados do cliente 
num objecto de transferência para actualizar os dados na fonte de dados. 

 

3.3.1.2 Análise de adequação para este projecto 

Do estudo realizado com os Data Access Objects, foi possível tirar algumas conclusões 
interessantes, das quais se destacam as seguintes: 

• Permite transparência – Os objectos de negócio podem utilizar a fonte de dados sem 
saber os detalhes específicos da implementação da fonte de dados. O acesso é 
transparente porque os detalhes da implementação estão escondidos dentro do DAO.  

• Permite uma mais fácil migração – Uma camada de DAOs torna mais fácil que uma 
aplicação possa ser migrada para uma implementação de base de dados diferente. Os 
objectos de negócio não possuem qualquer conhecimento da implementação de dados 
por baixo. Assim, a migração envolve alterações apenas na camada DAO. 

• Reduz a complexidade do código nos objectos de negócio – Porque os DAOs gerem 
todas as complexidades subjacentes ao acesso aos dados, eles simplificam o código 
nos objectos de negócio e outros clientes dos dados que usam os DAOs. Todo o 
código relacionado com a implementação (tal como os comandos SQL) está contido 
no DAO e não no objecto de negócio. Isto permite aumentar a legibilidade do código e 
também a produtividade de desenvolvimento. 

• Centraliza todo o acesso a dados numa camada separada – Porque todas as operações 
de acesso a dados são agora delegadas nos DAOs, a camada de acesso a dados 
separada pode ser vista como a camada que pode isolar o resto da aplicação da 
implementação do acesso a dados. Esta centralização torna a aplicação mais fácil de 
manter e gerir. 

• Adicionada uma camada extra – Os DAOs criam uma camada adicional de objectos 
entre o cliente dos dados e a fonte de dados que necessitam de ser desenhados e 
implementados para obter os benefícios deste padrão. Mas o benefício conseguido ao 
escolher esta aproximação compensa pelo esforço adicional. 

 

Para concluir este tema, vale a pena dizer que os Data Access Objects, de entre as várias 
soluções estudadas neste contexto, talvez sejam o que mais se aproxima do que é pretendido 
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neste trabalho do ponto de vista do acesso a dados, já que eles foram criados com o objectivo 
de se poderem ligar a uma grande leque de diferentes fontes de dados, o que vai de encontro 
ao que se pretendia também. Além disso, vendo as conclusões a que foi possível chegar na 
lista em cima, facilmente se percebe que a maioria delas acaba por também bater certo com 
aquilo que eram os requisitos e o desejo a este nível quando se iniciou este projecto. No 
entanto, acabou por ser tomada a decisão de não utilizar os DAOs neste trabalho, tendo 
existido naturalmente alguns motivos para a exclusão desta solução do leque de opções, como 
o facto de ter sido possível perceber que existe por um lado uma muito forte ligação dos 
DAOs a aplicações J2EE, com tudo o que isso implica, e por outro também porque criar 
DAOs é efectivamente bastante complexo. No entanto, tal como para os estudos anteriores, 
mais uma vez a partir deste foi possível extrair diversas boas ideias e boas práticas que 
acabaram por ser seguidas, como vai ser possível confirmar mais à frente neste documento.  

 

3.4 Undo Managers 

Nesta secção será feita a apresentação das soluções analisadas em torno do tema da gestão de 
alterações, tendo o estudo realizado sido focado essencialmente em ferramentas e soluções 
associadas à gestão de undos e redos. 

Nesse sentido, foram analisadas várias soluções, tendo de entre elas sido dado destaque a 
duas, as quais serão apresentadas de seguida. São elas o padrão Memento (Memento pattern) 
e o Gestor de Undos (UndoManager) que foi desenvolvido no âmbito do Swing no Java. 

Mas antes disso, vale a pena discutir de forma breve esta questão e identificar quais são os 
requisitos principais que são necessários num qualquer mecanismo de undo/redo.  

O undo permite que os utilizadores possam por um lado corrigir os seus erros e por outro 
tentar também diferentes aspectos da aplicação sem o risco de ter repercussões.  

No mínimo, um mecanismo de undo/redo deve fornecer aos utilizadores a capacidade de:  

• Voltar para o ponto em que estavam (undo) antes da última acção que acabaram de 
realizar  

• Voltar a executar (redo) a última acção da qual se fez undo  

• Voltar para a frente e para trás diversas acções recentes (preferencial, mas opcional)  

De forma a desenhar um tal mecanismo, as operações do utilizador devem ser tratadas como 
acções atómicas individuais (acções que sabem como fazer undo/redo do seu efeito no estado 
da aplicação) que devem ser armazenadas para se poder fazer undo ou redo mais tarde. Estes 
requisitos podem ser atingidos recorrendo por exemplo a padrões de desenho (design 
patterns) (Meshorer, 1998). 
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3.4.1 Padrão Memento 

Para a maioria das aplicações, é muitas vezes útil disponibilizar mecanismos que permitem 
aos utilizadores realizar o undo de uma operação ou recuperar de um estado que viola 
determinadas condições especificadas pela aplicação. O método standard consiste em 
armazenar os estados anteriores fazendo a clonagem de uma cópia de todos os objectos 
mudados. Mas isto é muitas vezes impraticável visto que o overhead criado pelo 
armazenamento destes clones seria demasiado. Uma alternativa é criar apenas clones parciais, 
armazenando apenas os atributos que são necessários para a operação de undo. O conceito é 
muito simples, mas é problemático uma vez que os atributos normalmente têm um acesso 
restrito devido ao encapsulamento. Para conseguir ultrapassar esta questão, surgiu então a 
ideia do memento, que é um objecto de ajuda com os dados importantes que estão associados 
a uma classe, objecto esse que é disponibilizado pela classe em si. Assim, quando lhe é 
devolvido um memento, a classe pode então fazer um reset do seu estado de acordo com a 
informação contida dentro do memento (Giese, 2002). 

O padrão de desenho conhecido como Memento exterioriza e grava o estado interno de um 
objecto para que seja possível restaurar o objecto ao seu estado mais tarde. O estado de um 
objecto é gravado em pontos estratégicos de modo que os mecanismos de undo possam 
permitir aos utilizadores restaurar um objecto para o que ele era antes de uma operação. O 
Memento descreve um método de exteriorizar o estado de um objecto sem violar o 
encapsulamento (Gamma et al, 1995). 

 

3.4.1.1 Arquitectura 

 

Figura 17 – Arquitectura do padrão Memento (Kremer, 2002 referido em Dang e 
Anderson, 2002) 

 

Seguem-se as descrições de todos os objectos da Figura 17:  

• Memento 
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o Armazena alguns ou mesmo todos os estados internos do Originator.  

o Permite apenas ao Originator o acesso à sua informação interna.  

• Originator  

o Pode criar objectos Memento para armazenar o seu estado interno em pontos 
estratégicos.  

o Pode restaurar o seu próprio estado para o que o objecto Memento ditar.  

• Caretaker 

o Armazena os objectos Memento dos Originators.  

o Não pode explorar o conteúdo de ou realizar qualquer tipo de operação no 
objecto Memento. 

 

A Figura 17 mostra um diagrama da arquitectura do padrão Memento. Neste diagrama o 
Originator é o objecto de maior interesse. Possui um método “Create Memento”, que cria um 
novo objecto Memento e inicializa-o com o estado interno do Originator. O objecto Memento 
é então armazenado num objecto Caretaker, que age como um supervisor para o 
armazenamento e recuperação do estado de objectos Originator. Um objecto Caretaker 
armazena o objecto Memento, mas não pode aceder ao seu conteúdo interno. Quando um 
undo ou uma operação similar é chamada, o Caretaker chama o método “Set Memento” do 
Originator e passa-lhe como parâmetro o objecto Memento apropriado. O método “Set 
Memento” do Originator faz o set de todas as suas variáveis internas para os valores que 
foram gravados antes nesse objecto Memento. Assim que todas as variáveis são recuperadas, 
o seu estado anterior é restaurado e o Originator vai-se comportar assim como fazia antes do 
Memento ter sido gravado originalmente (Gamma et al, 1995).  

Do ponto de vista da aplicabilidade, o padrão Memento deve ou pode ser usado sempre que o 
estado interno de um objecto possa precisar de ser restaurado mais tarde (Gamma et al, 1995). 
Do mesmo modo, o padrão Memento deve ou pode ser usado quando o acesso directo ao 
estado interno de um objecto possa violar regras de encapsulamento (Gamma et al, 1995). 

Dando um exemplo interessante da utilização do padrão Memento, por ter algumas 
semelhanças com o projecto no qual se insere este trabalho, num editor gráfico que suporta 
conexões entre objectos, uma operação de undo pode causar problemas. Por exemplo, quando 
o utilizador move um rectângulo, a linha que o liga a um outro rectângulo também se move 
para manter a conexão. Uma forma bem conhecida de resolver este problema é utilizando um 
objecto ConstraintSolver. O ConstraintSolver grava conexões depois de elas serem feitas e 
utiliza equações matemáticas para desenhar a linha. Sempre que uma nova conexão é feita, 
uma solução para a equação é calculada e a linha é desenhada. Se a operação de undo fosse 
implementada armazenando a distância movida e depois movendo o objecto de volta essa 
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distância, não existiria nenhuma maneira de garantir que a linha iria aparecer da mesma 
maneira. No entanto, a utilização do padrão Memento resolveria este problema armazenando 
o estado interno do objecto ConstraintSolver antes de este ser movido e restaurando-o depois 
da operação undo ser realizada.  

 

 

Figura 18 – Exemplo do problema de undo num editor gráfico 

 

A Figura 18 em cima mostra os resultados de uma operação de undo realizada após a 
execução de uma operação de arrasto quando apenas a localização antiga do objecto foi 
gravada e o padrão Memento não foi utilizado. Nesta figura, a imagem 1 é o original. A 
imagem 2 é o resultado de uma operação de arrasto do rectângulo realizada na imagem 1. 
Finalmente, a imagem 3 é o resultado de uma operação de undo realizada na imagem 2. A 
linha ligando os dois objectos não está na mesma posição depois da operação de undo. Se o 
estado interno da linha ligada e do rectângulo tivessem sido gravadas em objectos Memento a 
operação de undo teria restaurado a imagem 2 de volta à imagem 1. 

Neste exemplo de editor gráfico, se ele tivesse sido implementado utilizando o padrão 
Memento teria ocorrido a seguinte sequência de eventos (Gamma et al, 1995):  

• O utilizador move um objecto. Isto faz com que o editor peça um objecto Memento a 
partir do objecto ConstraintSolver. 

• O ConstraintSolver cria então e retorna um objecto Memento. Este objecto Memento 
armazena as variáveis internas do ConstraintSolver. 

• Mais tarde o utilizador faz um undo da operação de arrasto. O editor devolve o objecto 
Memento ao ConstraintSolver.  

• Finalmente, o ConstraintSolver utiliza a informação do objecto Memento para retornar 
as suas variáveis ao seu estado anterior.  
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3.4.1.2 Análise de adequação para este projecto 

Deste estudo realizado do padrão Memento, foi possível tirar as seguintes conclusões 
interessantes: 

• Uma vez que a programação orientada por objectos dita que os objectos devem 
encapsular o seu estado, iria violar esta lei se as variáveis internas de um objecto 
fossem acessíveis a objectos externos. O padrão memento disponibiliza um meio de 
gravar o estado interno de um objecto num objecto separado sem violar esta lei.  

• O padrão memento elimina a necessidade de ter múltiplas criações do mesmo objecto 
(Originator) para o único propósito de gravar o seu estado. Uma vez que uma versão 
de uma menor escala do Originator é gravada em vez do objecto Originator completo, 
consegue-se poupar espaço.  

• O padrão memento simplifica o Originator visto que a responsabilidade de gerir o 
armazenamento de Mementos não está mais centralizada no Originator mas antes 
distribuída pelos Caretakers.  

• O objecto Memento deve disponibilizar dois tipos de interfaces: uma interface fina 
para o Caretaker e uma interface larga para o Originator. Ou seja, ele deve actuar 
como uma espécie de caixa negra para tudo excepto para a classe que o criou (Dash et 
al, 2001 referido em Dang e Anderson, 2002). Isto pode ser um requisito difícil de 
manter uma vez que algumas linguagens não possuem mecanismos incluídos para 
assegurar que apenas o Originator consegue aceder a dados armazenados no Memento.  

• Utilizar Mementos pode ser caro se o Originator tiver que armazenar uma grande 
porção da sua informação de estado no Memento ou se os Caretakers estiverem 
constantemente a pedir e a retornar os Mementos para o Originator. Assim, este 
padrão deve apenas ser utilizado se o benefício de usar o padrão é maior do que o 
custo de fazer o encapsulamento e a restauração (Gamma et al, 1995).  

• Se só for preciso um objecto Memento, o melhor é combinar o Originator e o 
Caretaker num único objecto (Brown, 1998 referido em Dang e Anderson, 2002).  

• Se forem precisos vários Mementos, devem ser armazenadas apenas as mudanças 
incrementais (Brown, 1998 referido em Dang e Anderson, 2002). Isto ajuda a poupar 
espaço. 

• O padrão Memento é muitas vezes utilizado em conjunto com os padrões Command, 
Iterator e Singleton.  

• A implementação do padrão Memento varia dependendo da linguagem de 
programação. É boa prática implementar o Originator como uma classe amiga (friend 
class) do Memento em C++. Já em Java, o melhor é implementar o Memento como 
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uma classe interna (inner-class) do Originator (Achtziger, 1999 referido em  Dang e 
Anderson, 2002).  

 

O padrão Memento, não tendo sido utilizado directamente no trabalho, inspirou no entanto 
algumas boas ideias que foram realmente seguidas no gestor de undos desenvolvido.  

 

3.4.2 UndoManager do Swing 

No Swing, o efeito de uma acção do utilizador é armazenada separadamente da 
implementação do listener. Cada efeito é armazenado num objecto que implementa a interface 
UndoableEdit. Aqui, apenas um único objecto de comando (event listener) é instanciado e 
registado com um componente AWT; No entanto, de cada vez que este objecto de comando é 
invocado, um novo objecto UndoableEdit é criado para descrever o efeito da operação. Estes 
objectos de efeito tomam o lugar da informação de estado local em objectos de comando 
tradicionais (Meshorer, 1998).  

 

3.4.2.1 Arquitectura 

A figura que se segue, mostra uma diagrama de classes UML do mecanismo de undo do 
Swing. 
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Figura 19 – Diagrama de classes do mecanismo de undo do Swing 

 

O Gestor de Undos (UndoManager) que foi desenvolvido no âmbito do Swing no Java 
pertence ao pacote javax.swing.undo e permite aos implementadores a disponibilização de 
suporte para undo/redo em diversas aplicações, como por exemplo editores de texto (Undo 
Swing, 2003). 

O pacote “undo” é composto pelas seguintes interfaces, classes e excepções (Undo Swing, 
2003): 

Interfaces: 

• StateEditable – define a interface para objectos em que é possível fazer um undo ou 
redo aos seus estados por um StateEdit. 

• UndoableEdit – um objecto representando uma edição que foi feita, e no qual pode ser 
feito um undo ou um redo.  
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Classes: 

• AbstractUndoableEdit – É uma implementação abstracta da interface UndoableEdit, 
que implementa respostas simples a todos os métodos booleanos dessa interface. 

• CompoundEdit – É uma subclasse concreta da classe AbstractUndoableEdit, utilizada 
para juntar pequenos UndoableEdits em grandes. 

• StateEdit – Esta classe é uma edição geral para objectos que mudam de estado. 

• UndoableEditSupport – É uma classe de suporte utilizada para gerir os ouvintes 
(listeners) de UndoableEdits. 

• UndoManager – É uma subclasse concreta de CompoundEdit que pode servir como 
um listener UndoableEditListener, consolidando os eventos UndoableEditEvents de 
uma variedade de fontes, e fazendo o undo ou o redo deles, um de cada vez. Ao 
contrário das classes AbstractUndoableEdit e CompoundEdit, os métodos públicos 
desta classe estão sincronizados, e deve por isso ser seguro chamá-los a partir de 
múltiplos threads. Isto faz com que a classe UndoManager seja excelente para ordenar 
conjuntos de JavaBeans undoable.  

Excepções: 

• CannotRedoException – Esta excepção é lançada quando se manda uma ordem de 
redo() a um UndoableEdit e este não o pode fazer. 

• CannotUndoException - Esta excepção é lançada quando se manda uma ordem de 
undo() a um UndoableEdit e este não o pode fazer. 

 

Utilizando esta API, e recorrendo ao caso exemplo de um editor de texto, a implementação de 
um undo ou um redo tem duas partes (Undo Swing, 2005): 

• Lembrar as edições das quais é possível fazer undo. 

• Implementar os comandos de undo e redo e disponibilizar uma interface para o 
utilizador para esses comandos. 

 

Relativamente à primeira parte, para suportar undos e redos, um componente deve lembrar 
cada edição que ocorre, a ordem dessas edições e o que é preciso para fazer o undo de cada 
edição. Assim, para utilizar este mecanismo, a aplicação deve começar por utilizar uma 
instância da classe UndoManager para gerir a sua lista de edições das quais é possível fazer 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 71

undo. Este gestor de undos deve ser criado no mesmo local em que são declaradas as variáveis 
membro da seguinte forma: 

protected UndoManager undo = new UndoManager(); 

Agora, a questão que se coloca é como a aplicação conhece as edições das quais é possível 
fazer undo e as adiciona ao gestor de undos. 

Um documento notifica os ouvintes interessados sempre que uma destas edição undoable 
ocorre no seu conteúdo. Assim, um passo essencial na implementação do undo e redo é o 
registo de um listener de uma destas edições no documento do componente. Entretanto, o 
código seguinte adiciona para o caso exemplo de um editor de texto uma instância de 
MyUndoableEditListener ao documento associado ao painel de texto: 

lsd.addUndoableEditListener(new MyUndoableEditListener()); 

O listener de edições undoable utilizado no exemplo adiciona a edição à lista do gestor de 
undos:  

protected class MyUndoableEditListener 

          implements UndoableEditListener 

{ 

    public void undoableEditHappened(UndoableEditEvent e) { 

        //Remember the edit and update the menus 

        undo.addEdit(e.getEdit()); 

        undoAction.updateUndoState(); 

        redoAction.updateRedoState(); 

    } 

}   

Como se pode ver, o método undoableEditHappened actualiza dois objectos: undoAction e 
redoAction. Estes são os objectos acção que estão associados aos items do menu Undo e 
Redo, respectivamente.  

Por defeito, estas edições podem ser tão finas como um simples pressionar de uma tecla. É 
possível, no entanto, com algum esforço, agrupar edições de tal modo que (por exemplo) uma 
série de teclas pressionadas é combinada numa única edição undoable. Esta implementação 
iria obrigar a definir uma classe que intercepta eventos de edições undoable do documento, 
combinando-os se apropriado e enviando os resultados para o listener das edições. 

O próximo passo para a implementação de um undo ou redo, mostra então como os items de 
menu são criados e a implementação das duas acções de undo e redo. 

A primeiro etapa desta parte da implementação de um undo ou redo é a criação das acções 
que devem ser colocadas no menu de Edição. Isto é feito da seguinte forma: 

JMenu menu = new JMenu("Edit"); 

//Undo and redo are actions of our own creation 

undoAction = new UndoAction(); 
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menu.add(undoAction); 

redoAction = new RedoAction(); 

menu.add(redoAction); 

... 

As acções de undo e redo são implementadas por subclasses de AbstractAction: UndoAction 
e RedoAction, respectivamente.  

Quando o utilizador invoca o comando Undo, o método actionPerformed da classe 
UndoAction, mostrado aqui em baixo, é chamado:  

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

    try { 

        undo.undo(); 

    } catch (CannotUndoException ex) { 

        System.out.println("Unable to undo: " + ex); 

        ex.printStackTrace(); 

    } 

    updateUndoState(); 

    redoAction.updateRedoState(); 

} 

Este método chama o método undo() do gestor de undos e actualiza os items do menu para 
reflectir o novo estado de undo/redo. 

De forma semelhante, quando o utilizador invoca o comando Redo, o método 
actionPerformed da classe RedoAction é chamado:  

public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

    try { 

        undo.redo(); 

    } catch (CannotRedoException ex) { 

        System.out.println("Unable to redo: " + ex); 

        ex.printStackTrace(); 

    } 

    updateRedoState(); 

    undoAction.updateUndoState(); 

} 

Como se pode ver, este método é em tudo semelhante ao anterior, excepto no pormenor de 
que, como seria de esperar, chama o método redo() do gestor de undos em vez do método 
undo(). 

Entretanto, muito do código nas classes UndoAction e RedoAction é dedicado a outro tipo de 
tarefas que envolvem os items do menu, pelo que não são muito relevantes para este estudo. 
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3.4.2.2 Análise de adequação para este projecto 

Do estudo que foi realizado com o gestor de undos do Swing, foi possível tirar algumas 
conclusões. A arquitectura possui uma estrutura capaz de dar resposta à grande maioria dos 
requisitos que se podem considerar “normais” num mecanismo de undo e redo e que são 
necessários para quase todas as aplicações. Aliás, existem várias aplicações em que 
efectivamente este mecanismo está a ser utilizado e com sucesso. No entanto, perante os 
requisitos um pouco mais abrangentes que se pretendem ter neste trabalho no gestor de 
alterações, que se deseja que seja algo mais do que um simples gestor de undos, não é 
possível utilizar este pacote directamente como o gestor de alterações do editor.  

De qualquer modo, como vai ser possível confirmar mais adiante neste documento, na 
descrição do módulo de gestão de alterações que foi implementado, a parte de gestão de 
undos desse módulo, apesar de não ser exactamente igual, possui bastantes semelhanças e 
pode-se mesmo dizer que no essencial foi baseado nesta solução. 
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4 Gestão de Modelos e Alterações 
Neste capítulo são descritos os módulos de gestão de modelos e de gestão de alterações. Com 
este objectivo, serão apresentados diagramas de classes detalhados das várias secções 
importantes dos módulos e explicados todos os conceitos a eles associados. 

Assim, na primeira parte do capítulo (secção 4.1) são apresentados os requisitos e a 
arquitectura geral destes módulos. 

De seguida são então descritos detalhadamente os módulos de gestão de modelos e de gestão 
de alterações. Pelo meio, entre a descrição destes dois módulos, é ainda feita uma curta 
descrição dos pacotes de gestão de eventos e de gestão do metamodelo que existem dentro do 
pacote principal de gestão de modelos. 

Este capítulo é finalizado com uma secção onde está incluída a descrição do metamodelo que 
introduz os modelos base e intermédios. Entretanto, é igualmente descrita a forma como são 
feitas as configurações e o formato dos ficheiros XML associados a estas configurações. 

A questão da representação dos modelos e das alterações aos modelos, onde são incluídos os 
diagramas de classes que descrevem as relações existente ao nível dos vários módulos 
indicados, vai sendo discutida nos respectivos módulos. 

 

4.1 Requisitos e arquitectura geral 

Antes de avançar, e de forma a identificar o conteúdo deste capítulo no contexto da 
arquitectura geral, vale a pena ver com atenção o diagrama que se segue na Figura 20, que 
mostra com algum detalhe o pacote “model”, e dessa forma ajuda a perceber a parte do 
conteúdo desse pacote que diz respeito a cada um dos módulos descritos de seguida. 
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Figura 20 – Identificação de todos os módulos que estão associados ao pacote “model” 

 

O pacote “model”, adiante referido como Modelo, é o pacote onde é feita a definição de todas 
as classes que estão ligadas quer aos diferentes tipos de modelos (base e/ou intermédios), quer 
à gestão desses mesmos modelos. Entretanto, dentro deste pacote existem outros pacotes que 
são igualmente importantes para a definição dos modelos, sendo de destacar o pacote 
“meta_model” que é onde é feita a leitura e interpretação do ficheiro de configuração dos 
vários modelos base e intermédios, o pacote “event”, onde se faz a gestão dos eventos e do 
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mecanismo de notificações necessário dentro da própria camada dos modelos mas também 
entre as várias camadas da arquitectura, e o pacote “undo”, onde é feita a gestão das 
alterações aos modelos. 

Assim, o Modelo não é mais do que o conjunto de dados que serão tratados pelo editor14, 
sejam eles dados persistentes e constantes, dados persistentes e editáveis ou, se fizer sentido, 
dados não persistentes, mas que por algum motivo são úteis ao ambiente de edição. O Modelo 
impõe que esses objectos cumpram todos um contrato comum que permite a sua gestão, 
serialização e tratamento homogéneo por parte do driver de acesso às fontes de dados. 

Desta forma o Modelo fornece vistas genéricas do tipo tabela, árvore, lista ou outros tipos 
gráficos comuns sobre os objectos do Modelo, permitindo sempre a edição das propriedades 
de todos os objectos, independentemente do seu tipo. 

A definição do schema dos objectos manipuláveis é feita de forma independente num módulo 
a que foi dado o nome metamodelo (pacote “meta_model”) e que permite a definição de 
nomes de modelos (tabelas), respectivos atributos e seus tipos, assim como atributos chave e 
associações entre modelos definidos no mesmo metamodelo. Permite também a definição de 
modelos compostos de outros modelos, como sejam as associações e as uniões entre 
quaisquer outros modelos definidos no mesmo metamodelo. 

Apesar de a ligação às fontes de dados só existir nos modelos simples (Modelos Base), o 
Modelo fornece também formas de acesso a objectos “virtuais” compostos dos restantes 
modelos definidos no metamodelo (associações ou uniões) assim como a outros modelos 
contruídos em runtime como vistas filtradas e ordenadas com base em qualquer modelo em 
memória. 

A homogeneização dos objectos (base ou intermédios) geridos pelo Modelo permite por 
exempo o tratamento automático do mecanismo de UNDO/REDO bem como da ligação às 
respectivas fontes de dados, a construção de vistas genéricas de visualização/edição, o 
transporte de objectos, mecanismos de persistência, entre outros.  

Feita esta introdução, a tabela que se segue mostra então as opções de implementação e  
especificações dos modelos. Esta tabela acaba por de alguma forma introduzir também os 
requisitos. Nela pode-se perceber os principais conceitos que existem em torno dos modelos e 
das principais classes deste módulo, e ajuda também a perceber e a introduzir a sua 
arquitectura. Os diagramas de classes que se seguem à tabela mostram depois esta 
arquitectura, podendo ser visualizados os diagramas específicos de algumas partes 
importantes do pacote “model”, como é o caso do diagrama do pacote do metamodelo e do 
diagrama do pacote de eventos, sendo no entanto antes disso mostrado um diagrama completo 
deste pacote e dois diagramas com uma espécie de zoom a determinadas zonas desse 
diagrama. Esta separação dos diagramas foi feita por conveniência, já que uma vista completa 

                                                 

14 A arquitectura do modelo/metamodelo nasceu no âmbito do editor e foi enquadrada assim neste documento 
embora na prática as suas características sejam adaptáveis a (praticamente) qualquer aplicação. 
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de todo o pacote e de tudo o que a ele está associado iria dar origem a um diagrama com uma 
dimensão exageradamente grande e pouco prática para ser mostrada. 

 

Tabela 3 – Tabela de opções de implementação/especificação dos modelos 

Ref. Descrição Obs 

1.  Qualquer objecto do modelo só existirá uma vez em memória por 
aplicação pertencendo a um Modelo Base. 

 

2.  O "Modelo Global" será constituído por Modelos Base e Modelos 
Intermédios (Modelos Compostos e Modelos Filtrados/Ordenados). 

 

3.  As ligações às fontes de dados e consequentemente o carregamento de 
dados efectivos só existirá ao nível dos modelos base, sendo os objectos 
dos restantes modelos, vistas compostas ou simples sobre estes objectos 
base. 

 

4.  A definição dos modelos base, faz-se no módulo complementar do 
Modelo, o Metamodelo e inclui o nome do modelo, o nome e tipo de 
atributos que o compõem e o atributo chave primária (obrigatória). 

 

5.  A definição dos modelos compostos do tipo associação, faz-se no 
Metamodelo e inclui os modelos que compõem a associação e a condição 
relacional que define essa associação (condição de igualdade entre um 
atributo de cada modelo da associação). 

Todos os atributos pertencentes aos modelos que constituem a associação 
existirão na associação, podendo considerar-se que o metamodelo de uma 
associação é uma composição dos metamodelos dos modelos que a 
compõem. 

 

6.  A definição dos modelos compostos do tipo união, faz-se no Metamodelo 
e inclui os modelos que compõem a mesma. 

Só os atributos com o mesmo nome nos modelos que compõem a união é 
que farão parte da definição da própria união, assim pode dizer-se que o 
metamodelo de união inclui apenas os atributos comuns aos modelos da 
união. 

 

7.  Um modelo filtrado (LightModelInterface) é uma vista sobre um qualquer 
modelo, herdando por isso todos os aspectos da sua definição – o seu 
metamodelo. 

Será possível construir um destes modelos com base em qualquer modelo 
em memória e um filtro (inclusivamente um filtro vazio – ver requisito 
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Ref. Descrição Obs 

seguinte). 

Estes modelos não têm ordenação e são modelos leves no sentido em que 
não têm objectos "linha", mas apenas referências para as linhas retornadas 
pelo modelo suporte. 

8.  Um modelo ordenado (BrowserModelInterface) é uma vista sobre um 
modelo filtrado15, herdando por isso todos os aspectos da sua definição – 
o seu metamodelo (ver requisito anterior). 

Será possível construir um modelo ordenado sobre qualquer modelo 
filtrado, acrescentando-lhe um atributo de ordenação (que pode ser nulo). 

 

9.  Todos os modelos implementam uma interface comum (ModelInterface) 
que permite iterar sobre os seus objectos, obter um objecto específico 
através da chave, saber o número de objectos carregado no modelo, saber 
o tipo de carregamento associado ao modelo16, obter o metamodelo 
(definição) desse modelo, ... 

 

10.  Os modelos base (BaseModelInterface) além de implementarem a 
interface referida no requisito anterior implementam também métodos de 
actualização, inserção e remoção de linhas17 assim como de gestão da 
ligação às fontes de dados. 

 

11.  Os modelos ordenados adicionam à interface comum a todos os modelos 
métodos de ordenação por atributo. 

 

12.  Todos os objectos implementam uma interface comum (RowInterface) 
que estende a interface de edição e consulta Lamable18 adicionando-lhe 
métodos de obtenção do modelo e do valor chave para o objecto. 

 

13.  Os objectos compostos (ComposedRowInterface) adicionam à interface 
geral, métodos de navegação para os objectos em que se baseiam com 
base no nome de um atributo, sendo também possível obter o objecto base 

 

                                                 

15 Note-se que é possível ter instâncias de modelos filtrados sem qualquer filtro. 

16 Ver requisitos sobre modelos incompletos. 

17 Note-se que só aqui é que as alterações serão efectivadas em memória quer oriundas das fontes de dados, quer 
propagadas através dos métodos de edição de objectos “virtuais” associados às vistas e que se baseiam directa 
ou indirectamente em objectos dos modelos base. 

18 A interface Lamable não é detalhada no âmbito do Modelo, bastando referir que inclui métodos de consulta e 
edição de atributos como pares nome/valor (nome e tipo de atributo de acordo com as definições no 
metamodelo). 
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Ref. Descrição Obs 

que deu origem a uma coluna específica do objecto intermédio. 

14.  Não existem instâncias de objectos nos modelos filtrados e/ou ordenados, 
apenas valores chave dos objectos no modelo fonte em que estes se 
baseiam. 

 

15.  Todas as edições de objectos em memória podem ser agrupadas num só 
ponto de undo através da chamada ao método “commitChanges()” 
disponível no objecto para o efeito. 

 

16.  As remoções e inserções de objectos em modelos também serão 
agrupadas num ponto de undo através da chamada de um método 
equivalente “commitChanges()” disponível no modelo base (alterado). 

 

17.  O modelo oferece adaptadores SWING para objectos típicos, a preencher 
com base nos dados pertencentes a qualquer instância de 
ModelBrowserInterface (ordenação sobre modelo filtrado). 

Actualmente estão disponíveis modelos SWING para árvore, tabelas e 
listas ou combos, sendo os pormenores da sua apresentação configuráveis 
em módulos XML de configuração complementares19.  

 

18.  A instanciação de modelos base e de modelos compostos (associações ou 
uniões) que estejam descritos no metamodelo, será feita com base no seu 
nome a partir de uma factory. Estes modelos são reutilizados sempre que 
forem novamente instanciados. 

 

19.  Será também possível a instanciação de modelos compostos não descritos 
no metamodelo, sendo que nesse caso a sua definição e registo na factory 
é feita aquando da sua primeira utilização. Neste caso, em vez de a 
referida factory ser utilizada com o nome do modelo a instanciar, serão 
passados os modelos que compõem o modelo composto e, no caso de se 
tratar de uma associação, o filtro que define essa associação. 

 

20.  Os restantes modelos (filtragens e ordenações) serão criados a partir de 
instâncias de modelos não havendo qualquer reutilização dos mesmos. 

 

21.  A implementação dos "Objectos Base" só tem como requisito 
implementar a interface RowInterface (descrita atrás), sendo que existirá 
uma implementação genérica e implementações especializadas se o 

 

                                                 

19 Nomes de colunas em tabelas, associações a expandir numa árvore, expressões a apresentar em nós da árvore 
ou listas com base em atributos dos objectos do modelo, etc. 
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Ref. Descrição Obs 

programador necessitar de fazer código específico para os objectos de um 
modelo – por exemplo os objectos gráficos de um diagrama20. 

22.  Todos os modelos (base ou intermédios21) terão associada uma política de 
carregamento que poderá ser total, ou parcial. 

 

23.  Os modelos intermédios com política de carregamento total (ver secção 
4.1.1) procurarão estar permanentemente sincronizados com os seus 
modelos fonte, ou seja, conterão todos os objectos disponibilizados pelos 
seus modelos fonte e que passem o filtro associado ao modelo intermédio. 

 

24.  Os modelos intermédios com política de carregamento parcial (ver secção 
4.1.1) só conterão os objectos que efectivamente já foram consultados, 
sendo que possuem um mecanismo de gestão de objectos carregados que 
pede aos modelos fonte os objectos que faltem quando forem solicitados 
ao modelo intermédio objectos pertencentes a condições que possam não 
estar ainda completas. 

 

25.  Relativamente aos modelos base, o comportamento relativo às políticas de 
carregamento é equivalente ao descrito nos dois requisitos anteriores para 
modelos intermédios, sendo que neste caso é nas fontes de dados que os 
modelos base delegam os pedidos de carregamento de dados específicos 
ou o carregamento total se fôr esse o caso. 

 

26.  A ligação dos modelos base às fontes de dados segue os requisitos 
definidos para o efeito, garantindo a possibilidade de consulta e edição 
dos objectos base. Dependento do tipo de fonte de dados, as acções de 
consulta poderão ser assíncronas e podem não estar pura e simplesmente 
disponíveis na altura do pedido, sendo da responsabilidade da fonte de 
dados o carregamento posterior das respostas. 

 

27.  Os adaptadores SWING funcionam como modelos intermédios com 
política de carregamento total do ponto de vista da sincronização, com os 

 

                                                                                                                                                         

20 Na prática, o que este requisito significa é que qualquer objecto de uma aplicação, desde que implemente a 
interface RowInterface (o que corresponde quase só a mapear os seus atributos numa lógica de acesso por 
nome para consulta e edição), poderá ser integrado em vistas gráficas genéricas, podendo nessas ser 
manipulado e consultado. 

21 Entenda-se por modelos intermédios quaisquer modelos que não sejam base, a saber, os modelos compostos 
(associações ou uniões), as filtragens e as ordenações. 

22 Note-se que isto é verdade mesmo para remoções e actualizações de objectos oriundas em outras vistas ou nas 
fontes de dados. 
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Ref. Descrição Obs 

respectivos modelos fonte. Isso quer dizer que conterão sempre todos os 
objectos carregados nesse modelo22.  

28.  Será possível criar, alterar ou remover objectos a partir de modelos (e 
consequentemente das vistas gráficas), sendo que nesse caso também 
serão despoletadas acções nas ligações às fontes de dados23, estando 
prevista a possibilidade dessas acções falharem síncrona ou 
assíncronamente - por falhas de validação, de ligação, de concorrência 
("optimistic locking") ou outras - a API do modelo permitirá notificações 
assíncronas da conclusão desses pedidos. 

 

29.  Existirão restrições na edição de atributos do modelo, como a violação de 
restrições do tipo “chaves estrangeira” por exemplo ou, opcionalmente, a 
violação do filtro actualmente activo num modelo intermédio. 

 

30.  A partir de um objecto de um modelo intermédio, deve ser possível obter 
o objecto de um modelo base que deu origem a uma coluna específica do 
modelo intermédio. 

 

 

Entretanto, no ANEXO A é possível ver alguma da documentação associada à API dos 
modelos, em particular de duas das classes mais importantes do ponto de vista dos modelos, 
ou seja, as classes ModelFactory e RowObjectFactory, que são as classes que implementam 
os métodos que permitem criar modelos (base e intermédios) e objectos específicos do editor 
capazes de ser reconhecidos pelas restantes classes e pelos modelos. 

4.1.1 Modelos incompletos 

Relativamente aos modelos incompletos, que foram mencionados na tabela que acabou de ser 
apresentada, vale a pena ainda acrescentar mais alguns pormenores, para melhor entender 
todas as questões em torno destes modelos. 

Em primeiro lugar, é interessante esclarecer as causas que estiveram na origem da ideia de ter 
modelos incompletos: 

• O problema existe porque não é possível ter em memória todos as linhas dos modelos 
base e intermédios. Mesmo que o fosse para os modelos base (o que é duvidoso 
porque alguns modelos terão dezenas ou centenas de milhares de linhas), não faz 
sentido nem é eficiente, carregar inteiramente um modelo intermédio de 

                                                 

23 Estas acções não serão despoletadas imediatamente, mas sim quando for feito um pedido de gravação das 
alterações a partir do GUI do editor. 
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potencialmente milhares de linhas quando se pretende apenas obter as linhas 
ancoradas num objecto MASTER, ou seja, um filtro. 

• Nem todas as fontes de dados são síncronas. 

• Mesmo que os modelos em que se baseie um modelo composto qualquer estejam 
completos, pode “dar jeito” que esse modelo composto não o esteja (como por 
exemplo no caso da expansão de um nó da árvore). 

• Nalguns casos, pode dar jeito usar os serviços da fonte externa de dados para obter as 
linhas de um modelo intermédio incompleto, ou outra informação como o número de 
linhas por exemplo.  

Existem diversos cenários em que se pode pensar que rapidamente fazem perceber como 
realmente faz sentido ter a possibilidade de ter modelos incompletos. Por exemplo, um 
cenário típico em que faz sentido ter e falar em modelos incompletos é o caso de uma 
pesquisa complexa com diferentes condições combinadas incluindo operadores “>”, “<”, etc. 
Este cenário prevê um tipo de filtragem não homogénea em que poderão ser combinadas 
condições sobre vários atributos com operadores diferentes da “igualdade” e como tal mais 
dificeís de gerir.  

Outro cenário típico é o caso de se estar a fazer a navegação numa vista tabular sobre um 
modelo muito grande. O cenário consiste na obtenção de mais conjuntos de linhas à medida 
que o utilizador navega na vista tabular. 

Em ambos os casos, a questão coloca-se para modelos base directamente ou modelos 
compostos, e assume-se sempre que quando a vista tabular é aberta o modelo não é totalmente 
preenchido, podendo conhecer ou não o número total de linhas24. 

Assim, tendo por base as questões que foram mencionadas em cima e os cenários típicos, foi 
pensada e implementada uma solução para os modelos incompletos, da qual se podem 
destacar os seguintes pormenores importantes, de carácter mais ou menos geral: 

• Para que os modelos (base ou intermédios) possam gerir o seu estado 
(completos/incompletos), sabendo pedir as novas linhas no momento correcto é 
necessário catalogar as linhas por grupos disjuntos. Assim, o modelo além de saber 
que está incompleto sabe que grupos tem e que grupos não tem (não tem nenhuma 
linha que chumbe as regras de catalogação dos grupos que tem).  

• Os modelos são populados com base em filtros disjuntos, sendo que a descrição do 
conteúdo do modelo em cada momento é dada pelo disjunção (UNION) de todos os 
filtros individuais que lá estão representados – por exemplo  Condição A OR 

                                                 

24 Se o número não fôr conhecido é sempre possível ter um valor fictício (maior do que o número de linhas 
correntemente no modelo) para que seja possível fazer “scroll down” na vista tabular e com isso ir carregando 
mais “páginas” de linhas ao modelo – à medida que forem sendo necessárias. 
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Condição B OR Condição C (sendo que Condição A, Condição B e Condição 
C são disjuntas). 

o Desta forma é possível ao modelo gerir se necessita a qualquer momento de 
mais algumas das restantes linhas, embora existam algumas dificuldades se os 
diferentes filtros forem heterogéneos, por exemplo, baseados em atributos 
diferentes25. 

• O tipo de catalogação é apropriado ao tipo de conjuntos de linhas que normalmente 
vão ser carregadas de cada vez. Por exemplo, é natural que sejam carregadas linhas 
que passem num filtro qualquer preenchido por uma pesquisa ou pela  expansão de 
uma linha específica numa árvore (uma âncora). 

o Pode dar-se o caso de algum tipo de filtros complexos não ser passível de ser 
catalogado e consequentemente gerido, a consequência é apenas que podem 
existir novos carregamentos de linhas repetidas, que já existem no modelo mas 
ainda não se encontram “bem geridas” pelo mecanismo de catalogação. De 
qualquer forma o tipo de catalogação dos grupos cobre os cenários mais usados 
– mais comuns. 

• Pode haver situações em que a população completa de um modelo antes de ele ser 
usado seja a solução ideal, quer para modelos base, quer para modelos intermédios, 
por exemplo porque os modelos são pequenos ou porque são muito usados. Assim, foi 
assumido que existem diferentes políticas de carregamento inicial: 

o Carregamento total 

o Carregamento parcial com número (com conhecimento da totalidade de linhas) 

o Carregamento parcial sem número (sem conhecimento da totalidade de 
linhas)26. 

• Em ambos os casos (modelos base e modelos compostos/intermédios), é necessário 
que os modelos tenham a “noção” se têm ou não carregados todos os objectos que 
pertencem a um determinado filtro (assumindo que este obedece aos padrões que 
ficarem estabelecidos como os que é interessante suportar). Assim, foi igualmente 

                                                 

25 Imaginando sucessivas expansões de diferentes nós do mesmo nível de uma árvore (por exemplo colocações 
de símbolos para um equipamento específico – âncora), pode-se perceber que em cada nova expansão são 
acrescentadas linhas “novas” a um modelo composto (a associação entre colocações e equipamentos) com um 
filtro igual ao das restantes expansões mas com um diferente valor para o identificador do equipamento. 
Assim, depois das expansões de vários nós, é de esperar que o modelo composto contenha uma união de vários 
filtros do tipo “EquimentUID = XXX” e é simples saber se uma linha já está carregada ou não por consulta do 
atributo EquipmentUID, assim como carregar por blocos novas linhas correspondentes a um valor de 
EquipmentUID necessário – se o filtro não fôr homogéneo essa gestão é mais complicada. 

26 Note-se que um caso particular do “Carregamento Parcial” corresponde à criação do modelo sem qualquer 
pedido de dados à camada inferior e portanto inicialmente sem qualquer carregamento. 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 85

assumido que a gestão de filtros é feita por atributo. O que isto quer dizer é que se se 
tiver um modelo como a união de vários filtros, só existe uma gestão efectiva dos 
filtros homogéneos, ou seja, filtros sobre os mesmos atributos. Posto de outra forma, 
existem tantas gestões de linhas como o número de atributos distintos usados pelos 
filtros27. 

 

Como se pôde ver na lista de generalidades sobre a solução implementada, com esta questão 
dos modelos incompletos, foi entretanto introduzido o conceito de política de carregamento de 
um modelo, como uma característica que condiciona a forma como os modelos carregam (ou 
procuram carregar) as suas linhas.  

• Com uma política de carregamento TOTAL, a instanciação do modelo só por si, 
despoleta o carregamento de todas as linhas que lhe pertencem. Note-se que este 
carregamento pode ser assíncrono, e nesse caso o modelo permanecerá no estado 
INCOMPLETO depois da sua instanciação, mas passará naturalmente a COMPLETO 
quando todas as suas linhas tiverem sido carregadas.  

• Com uma política de carregamento PARCIAL, a instanciação do modelo não implica 
carregamento de quaisquer linhas, o modelo fica num estado de INCOMPLETO e são 
os pedidos getRowsWhere(...) que farão com que as linhas sejam acrescentadas ao 
modelo.  

• Apesar do modelo estar INCOMPLETO, quando lhe é pedida uma condição 
(getRowsWhere), ele passa a assegurar que nessa condição estará completo enquanto 
existirem interessados (listeners).  

• Todos os modelos intermédios compostos (associações ou uniões) possuem por 
omissão uma política de carregamento PARCIAL.  

• Todos os modelos que implementam LightModelInterface possuem uma política de 
carregamento TOTAL (note-se que isto implica que um modelo obtido a partir de um 
pedido getRowsWhere(...) ficará naturalmente COMPLETO).  

• Os modelos base são configurados caso a caso, estando essa gestão a cargo da ligação 
aos drivers.  

 
Outra questão importante é a da remoção de modelos. É muito importante que quando os 
modelos deixam de ser necessários chamem o método removeModelListener(...) sobre todos 
os seus providers, pois dessa forma, além de permitir o descarragamento destes objectos pelo 

                                                 

27 Note-se que só se estão a considerar filtros com condições simples, ou seja, condições baseadas em um só 
atributo. Esta restrição foi assumida para simplificação do problema e por parecer aceitável para a gestão que 
se pretende. 
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garbage collector, remove dos modelos a montante com política de carregamento PARCIAL, 
a respectiva condição monitorizada, melhorando o desempenho das inserções (por não ser 
necessário avaliar tantos filtros) e poupando memória por poder não ser necessário carregar 
essas linhas para memória. 

Finalmente, resta referir que do ponto de vista da ligação às fontes de dados, a API de 
notificações e pedidos de carregamento de linhas abrange também o módulo de acesso às 
fontes de dados, da mesma forma que para qualquer modelo, ou seja, o módulo de acesso a 
dados fornece um método getRowsWhere(), com o mesmo comportamento que foi 
descrito atrás para os modelos. Note-se que dependendo do tipo de driver este carregamento 
pode ser sincronamente completo (porque se trata por exemplo de um driver baseado em 
ficheiros) ou assíncrono e paginado (se e trata por exemplo de um driver BUS e foi 
explicitado um número de linhas por página no pedido) e tem que fornecer todas as 
notificações para modelos completos, parcialmente completos e fim de página. 

 

4.2 Módulo de gestão de modelos (ModelManager) 

4.2.1 Estrutura de classes do pacote “model” – diagrama completo 

O diagrama de classes da Figura 21 que se segue mostra todas as classes que existem no 
pacote “model” e que estão relacionadas com a gestão de modelos propriamente dita, e 
pretende servir para que se tenha uma ideia geral da arquitectura dos modelos como um todo.  

Entretanto, as duas secções que se seguem, apresentam vistas detalhadas deste diagrama de 
classes para a parte deste diagrama relacionada com os modelos e para a parte relacionada 
com as linhas (rows) dos modelos. 
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cd model-simplev iew

AbstractBaseModel AbstractComposedModel

AlwaysFalseFilter

«interface»
AssociationModelInterface

AttributeDifferentValueFilterAttributesEqualityFilter Comparable
AttributeValueFilter

«interface»
BaseModelInterface

BeanRowDelegate

ModelListener
«interface»

ComposedModelInterface
«interface»

ComposedRowInterface

DefaultAssociationModel

DefaultAssociationRow

DefaultBaseModel

DefaultBaseRow

DefaultUnionModel

DefaultUnionRow

ModelListener
«interface»

ModelBrowserInterface

ConditionExpression
ModelFilter

ModelProviderInterface
«interface»

ModelInterface

Lamable
«interface»

RowInterface

Comparable
AttributeInValuesFilter

CatalogModelDefaultModelBrowser

LightModel

«interface»
LightModelInterface

#models

~sourceRow

-object

~intModel

-singletonInstance

#sourceRows

-baseRows

-model

-model

-l ightDelegateModel

-sourceModel

-model

-fi lter

 

Figura 21 – Diagrama de classes completo do pacote “model” 
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4.2.2 Estrutura de classes do pacote “model” – sub pacote com detalhe 
sobre modelos 

Em relação ao pacote “model”, em particular à secção que trata da parte da gestão dos 
modelos propriamente ditos, é importante ainda referir algumas questões que são importantes 
para clarificar o seu funcionamento. É isso então que é feito de seguida, sendo dada uma 
descrição com mais detalhe de algumas das classes relacionadas com os modelos. A Figura 22 
em baixo ajuda também nesta tarefa. 
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cd model-details

AbstractBaseM odel

~ AbstractBaseM ode l(BaseM odelM M )
+ getM etaM ode l() : M odelM M
+ addM ode lL istener(M odelL i stener) : vo id
+ getStatus() : in t
+ rem oveM odelL istener(M odelL istener) : vo id
+ setSta tus(int) : vo id
+ com m itChanges(M ode lRequestT oken) : vo id
+ fi reRowDe leted(RowInterface, M ode lEvent) : vo id
+ fi reRowInserted(RowInterface, M ode lEvent) : vo id
+ fi reRowUpdated(RowIn terface, M ode lEvent) : vo id
+ fi reRowWil lBeUpdated (RowInte rface , M odelEven t) : vo id
+ fi reM odelStatus(M odelStatusEvent) : vo id
+ getLoadingBehaviour() : in t
+ getCa ta logWhere(AttributeValueFi l ter) : Cata logM ode l
+ getRowsWhere (M odelFi l ter) : L ightM ode l
+ bui ldParti a l Ite rato r(M odelFi l ter) : Ite rato r
+ bui ldPend ingRequest(M odelFi l ter, L ightM odel In terface) : PendingRequestInterface
+ setAnchor(RowInte rface ) : vo id
+ getAnchor() : RowInterface

AbstractComposedM odel

+ AbstractCom posedM odel(M ode lM M , M odel Interface)
+ getM ainM ode l() : M odel Interface
+ getBaseM ode ls() : Vector
+ getSourceM odels() : M odel Inte rface []
+ com m itChanges(M ode lRequestT oken) : vo id
+ getM etaM ode l() : M odelM M
+ addM ode lL istener(M odelL i stener) : vo id
+ fi reRowDe leted(RowIn terface, M ode lEvent) : vo id
+ fi reRowInserted(RowIn terface, M ode lEvent) : vo id
+ fi reRowUpdated(RowIn terface, M odelEvent) : vo id
+ fi reRowWil lBeUpdated (RowInte rface , M odelEven t) : vo id
+ fi reM odelStatus(M ode lStatusEvent) : vo id
+ getStatus() : in t
+ rem oveM odelL istener(M odelL istener) : vo id
+ setStatus(int) : vo id
+ i terator() : Iterator
+ l oadRows() : vo id
~ i sBaseRow(RowInterface) : boolean
~ getBaseObjects(Se t, RowIn terface) : vo id
+ stripA ttributeNam e(Stri ng, S tringBu ffer, StringBu ffer) : vo id
+ stripA ttributeNam e(Stri ng) : Stri ng
+ stripM ode lFrom Attribu te(String) : String
+ stripT opM ode l(String) : Stri ng
+ getM appedRows(int, EFAAttribu teValue ) : L i st
+ addM appedRow(in t, EFAAttribu teValue , RowInte rface) : vo id
+ rem oveM appedRow(in t, EFAAttribu teVa lue, RowInte rface ) : boolean
+ setupM appedRows(int) : vo id
+ addRowM app ings(RowInte rface ) : vo id
+ getRowCount() : in t
+ getLoadingBehaviour() : in t
+ bui ldPartia l Ite rato r(M odelFi l ter) : Ite rato r
+ m ode lSta tus(M ode lSta tusEven t) : vo id
+ getCa ta logWhere(Attri buteValueFi l ter) : Cata logM odel
+ getRowsWhere(M odelFi l ter) : L ightM ode l
+ setAnchor(RowInte rface) : vo id
+ getAnchor() : RowInterface
+ getRow(EFAAttribu teValue ) : RowIn terface
+ checkM on i toredCondi tions(RowInte rface ) : boolean

«in terface»
AssociationM odelInterface

+ getAnchoredMode l(Row Inte rface) : L ightModel Interface

«in terface»
BaseM odelInterface

+ getRow (EFAAttributeValue) : Row Interface
+ getValue (EFAAttributeValue, S tring) : Object
+ setValue (EFAAttributeValue, S tring, EFAAttribu teVa lue) : vo id
+ getCurrentRow s() : in t
+ addRow (Row Inte rface , ModelRequestToken) : boolean
+ removeRow (Row Interface, ModelRequestToken) : boolean
+ upda teRow (Row Interface, ModelRequestToken) : boolean
+ addOrUpdate (Row Inte rface, ModelRequestToken) : boolean
+ getDataSourceType() : String
+ setDataSourceType(S tring ) : vo id
+ save(List) : vo id

ModelL istener
«inte rface»

ComposedM odelInterface

+ getSourceModels() : Model Interface[]
+ getBaseModels() : Vector
+ getMainModel () : Model In terface
~ bui ld IntermediateRow sIte rato r(ComposedMode l Interface ) : Ite rato r
+ checkMoni to redCond i tions(Row In terface) : boo lean

DefaultAssociationM odel

+ rowInserted (M odelEvent) : vo id
~ addRow(RowIn terface, M ode lEvent) : vo id
+ rowDe leted (M odelEvent) : vo id
+ rowUpdated(M odelEven t) : vo id
+ rowWil lBeUpda ted(M odelEvent) : vo id
+ bu i ld In term edia teRowsIterator(Com posedM odel In terface) : Itera tor
+ ge tAnchoredM odel (RowInte rface ) : L ightM ode l Inte rface
+ bu i ldPend ingRequest(M ode lFi l te r, L ightM ode l Inte rface) : Pend ingRequestIn terface

DefaultBaseM odel

+ Defaul tBaseM odel(BaseM ode lM M )
+ getRow(EFAAttri buteValue) : RowInterface
+ getValue(EFAAttribu teVa lue, String) : Object
+ setValue(EFAAttributeVa lue, String, EFAAttribu teValue ) : vo id
+ addRow(RowInte rface , M odelRequestT oken) : boolean
+ rem oveRow(RowInterface , M odelRequestT oken) : boolean
+ updateRow(RowInterface , M odelRequestT oken) : boolean
+ addOrUpdate(RowInterface, M ode lRequestT oken) : boo lean
+ i terator() : Ite rato r
+ getCurrentRows() : in t
+ getM ainM odel() : M odel Interface
+ getRowCoun t() : in t
+ loadRows() : vo id
+ getDataSourceT ype() : String
+ setDataSourceT ype(S tring) : vo id
+ save(List) : vo id

DefaultUnionM odel

+ Defaul tUnionM odel(M ode lM M , M odel Interface )
+ rowInserted(M odelEvent) : vo id
~ addRow(RowInte rface , in t, M odelEven t) : vo id
+ rowDele ted(M odelEvent) : vo id
+ bui l d Inte rm ediateRowsIte rator(Com posedM ode l Inte rface ) : Iterator
+ rowUpda ted(M odelEvent) : vo id
+ rowWi l lBeUpdated(M odelEven t) : vo id
+ getAnchor() : RowInte rface
+ bui l dPendingRequest(M odelFi l ter, L ightM odel Interface) : PendingRequestInterface

ModelL istener
« inte rface»

M odelBrowserInterface

+ sort(String) : vo id
+ ge tRow (int) : Row In terface
+ ge tIndexForRow (Row Inte rface) : i n t
+ ge tSortingA ttribute() : String
+ reverse () : vo id
+ i sReversed() : boolean

ModelProviderIn terface
«in terface»

M odelInterface

+ getRow (EFAAttribu teVa lue) : Row Interface
+ commi tChanges(ModelRequestToken) : vo id
+ getSta tus() : in t
+ se tSta tus(int) : vo id
+ getMetaModel () : Mode lMM
+ i terato r() : Itera tor
+ getMa inModel () : Mode l Inte rface
+ getRow Count() : in t
+ getLoadingBehaviour() : in t
+ loadRow s() : vo id
+ getAnchor() : Row In terface
+ se tAnchor(Row Inte rface ) : vo id
+ bui ldPend ingRequest(Mode lFi l ter, L ightMode l Inte rface) : Pend ingRequestIn terface

Cata logM odel

~ Cata logM ode l(M odel Interface , AttributeValueFi l ter)
+ getA ttributeValueFi l te r() : Attri buteValueFi l ter

DefaultM odelBrow ser

+ Defaul tM ode lBrowser(L igh tM odel In terface, String)
+ getCata logWhere (AttributeValueFi l ter) : Ca ta logM odel
+ rowInserted(M ode lEvent) : vo id
+ rowDeleted(M ode lEvent) : vo id
+ rowUpda ted(M odelEvent) : vo id
+ rowWi l lBeUpdated(M odelEven t) : vo id
+ loadRows() : vo id
+ refineFi l ter(M ode lFi l te r) : L igh tM odel In terface
+ sort(String) : vo id
+ getRow(int) : RowInte rface
+ getSortingAttribu te() : String
+ getIndexForRow(RowInterface) : in t
+ addM odelL istener(M odelL istener) : vo id
+ bui ldPartia l Iterato r(M odelFi l te r) : Iterato r
+ fi reM ode lSta tus(M ode lSta tusEvent) : vo id
+ fi reRowDeleted(RowIn terface, M odelEvent) : vo id
+ fi reRowInserted(RowIn terface, M odelEvent) : vo id
+ fi reRowUpda ted(RowInterface, M odelEvent) : vo id
+ fi reRowWil lBeUpdated(RowInterface, M ode lEvent) : vo id
+ getRowsWhere(M odelFi l te r) : L ightM odel
+ rem oveM ode lL istener(M odelL istener) : vo id
+ setS tatus(int) : vo id
+ getLoad ingBehaviour() : in t
+ getS tatus() : i n t
+ getSourceM odel() : M odel Inte rface
+ getFi l ter() : M ode lFi l te r
+ setFi l ter(M odelFi l ter, boolean) : vo id
+ applyFi l ter() : vo id
+ com m itChanges(M odelRequestT oken) : vo id
+ getM etaM odel() : M odelM M
+ i tera tor() : Ite rator
+ getM ainM odel () : M odel In terface
+ getRowCoun t() : i n t
+ setAnchor(RowInterface) : vo id
+ getAnchor() : RowInte rface
+ m odelStatus(M odelStatusEven t) : vo id
+ getRow(EFAAttributeValue ) : RowInterface
+ bui ldPendingRequest(M odelFi l ter, L igh tM odel In terface) : PendingRequestInte rface
+ reve rse() : vo id
+ isReversed() : boo lean

LightM odel

~ L ightM odel (M odel In terface, M odelFi l ter)
+ addM odelL istener(M ode lL istener) : vo id
+ fi reM odelStatus(M odelS tatusEven t) : vo id
+ fi reRowDele ted(RowInterface , M odelEven t) : vo id
+ fi reRowInserted(RowInterface , M odelEven t) : vo id
+ fi reRowUpdated (RowInte rface , M odelEven t) : vo id
+ fi reRowWil lBeUpdated(RowIn terface, M odelEvent) : vo id
+ getLoadingBehaviou r() : in t
+ getStatus() : in t
+ rem oveM odelL i stener(M odelL istener) : vo id
+ setStatus(in t) : vo id
+ com m itChanges(M odelRequestT oken) : vo id
+ getM etaM odel() : M odelM M
+ i terator() : Iterato r
+ getRowCount() : in t
+ getRowsWhere(M ode lFi l ter) : L igh tM odel
+ rowInserted (M odelEvent) : vo id
+ rowDele ted (M odelEvent) : vo id
+ rowUpdated (M odelEvent) : vo id
+ rowWil lBeUpdated(M ode lEvent) : vo id
+ m odelS tatus(M odelS tatusEvent) : vo id
+ bui ldPartia l Itera tor(M ode lFi l ter) : Itera tor
+ getSourceM ode l() : M odel Interface
+ loadRows() : vo id
+ getM ainM odel() : M odel Interface
+ getFi l te r() : M odelFi l ter
+ getCata logWhere(Attribu teVa lueFi l ter) : Cata logM odel
+ refi neFi l ter(M odelFi l ter) : L ightM odel Interface
+ setFi l te r(M odelFi l ter, boo lean) : vo id
+ app lyFi l ter() : vo id
+ getRow(EFAAttributeValue) : RowInte rface
~ put(EFAAttributeValue, RowInterface) : vo id
~ rem ove(EFAAttributeValue) : Object
~ values() : Co l lection
+ bui ldPendingRequest(M odelFi l te r, L ightM ode l Inte rface ) : PendingRequestIn terface
+ setAnchor(RowIn terface) : vo id
+ getAnchor() : RowInterface

«in terface»
LightM odelInterface

+ getSourceModel() : Model In terface
+ getFi l ter() : ModelFi l ter
+ setFi l ter(Mode lFi l te r, boolean) : vo id
+ applyFi l te r() : vo id
+ re fineFi l te r(ModelFi l ter) : L ightMode l Inte rface

#m ode ls -sourceM odel

-l ightDe lega teM odel

 

Figura 22 - Diagrama de classes do pacote “model” – detalhe sobre modelos  
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A interface ModelInterface, terá que ser implementada por qualquer modelo, garantindo a 
existência de métodos básicos de acesso a linhas por valor chave, de iteração pelas linhas, de 
consulta e alteração do estado do modelo e de introdução de pontos de undo28. 

É nos modelos base que os dados existem efectivamente e a interacção com as fontes de 
dados é efectiva, daí que a interface BaseModelInterface acrescente à anterior métodos para 
esses efeitos. 

A interface para modelos compostos ComposedModelInterface, permite navegar para os 
modelos que o compõem e finalmente a interface AssociationModelInterface fornece um 
método de conveniência para a obtenção de um modelo filtrado em que a condição de filtro 
fixa um objecto de um dos modelos que compõe a associação – uma expansão MASTER-
DETAIL numa associação. 

As classes AbstractBaseModel, AbstractComposedModel, DefaultBaseModel, 
DefaultUnionModel e DefaultAssociationModel concretizam as funcionalidades descritas nas 
interfaces anteriores para modelos base e modelos compostos (associações e uniões). 

A árvore baseada na interface LightModelInterface fornece as funcionalidades de filtragem e 
ordenação de modelos, sendo que a interface LightModelInterface estende a de modelo 
genérico (ModelInterface), precisamente pela possibilidade de manipulação do filtro que lhe 
está associado e de navegação para o modelo fonte (sobre o qual o filtro é aplicado). A classe 
LightModel implementa esta funcionalidade, sendo possível obter um modelo filtrado a partir 
de qualquer modelo passando-lhe um filtro (ver em baixo a árvore de classes ModelFilter). 

Para um programador obter uma instância de LightModel, tem que invocar o método 
getRowsWhere(ModelFilter filter) sobre qualquer modelo - note-se que a arquitectura garante 
que esse modelo será mantido completo na condição com que foi criado.  

Entretanto, é possível fazer um getRowsWhere(null) sobre um modelo, caso em que se tem 
um LightModel sem qualquer filtro sobre um modelo qualquer.  

Uma especialização de LightModel é fornecida pela classe CatalogModel, sendo que o que a 
caracteriza é que só aceita filtros do tipo “atributo = valor” (que são por exemplo os usados 
numa expansão do tipo MASTER-DETAIL). A própria estrutura de modelos utiliza instâncias 
desta classe como cache de pedidos de modelos filtrados29. 

                                                 

28 O método commitChanges() agrupa todas as alterações efectuadas até ao momento, por forma a que se se 
utilizar a funcionalidade de UNDO/REDO, essas alterações sejam tratadas de forma atómica. 

29 Para modelos com política de carregamento “incompleta”, as linhas só são efectivamente carregadas para 
memória à medida que vão sendo necessárias. Por exemplo a expansão de um nó de uma árvore corresponde 
tipicamente ao carregamento das linhas de uma associação do tipo MASTER-DETAIL sendo o objecto 
MASTER o nó anterior. Nesse caso é criado um catálogo (um modelo filtrado do tipo “atributo=valor”) para 
essa condição. Esse modelo é mantido actualizado e quando fôr novamente necessário vai estar disponível 
imediatamente. 
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Finalmente, a interface ModelBrowserInterface e a sua implementação em 
DefaultModelBrowser fornecem métodos de ordenação, sendo possível a partir de qualquer 
LightModel contruir uma ordenação (um ModelBrowserInterface). Note-se que são estes 
modelos que são normalmente utilizados nas vistas gráficas, sejam elas tabulares, em árvore, 
listas, etc. 

As classes derivadas de ModelFilter implementam condições baseadas em valores de 
atributos de linhas e/ou constantes, sendo utilizados como se viu anteriormente nos modelos 
filtrados. 

 

4.2.3 Estrutura de classes do pacote “model” – sub pacote com detalhe 
sobre linhas 

Ainda em relação ao pacote “model”, e desta feita relativamente à secção deste que trata da 
parte da gestão das linhas que pertencem aos modelos, existem também algumas questões que 
precisam de ser explicadas por serem importantes para clarificar o seu funcionamento. Tal 
como para a secção anterior, é isso que é feito de seguida, sendo apresentada uma descrição 
com alguns detalhes das classes mais importantes relacionadas com as linhas. A Figura 23 em 
baixo mostra entretanto o diagrama de classes dessa parte do pacote “model”. 
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cd row-details

BeanRowDelegate

+ BeanRowDelegate(RowInterface)
+ commitChanges(ModelRequestToken) : void
+ getStatus() : int
+ setStatus(int) : void
+ getModel() : ModelInterface
+ setModel(ModelInterface) : void
+ setValue(String, EFAAttributeValue) : void
+ setValue(RowInterface, String, EFAAttributeValue) : void
+ getValue(String) : EFAAttributeValue
+ getValue(RowInterface, String) : EFAAttributeValue
+ getGam() : Gamable
+ getGam(RowInterface) : Gamable
+ getAttributesIterator() : Iterator
+ getAttributesIterator(RowInterface) : Iterator
+ getWritableEFAAttributeNames(RowInterface) : Iterator
+ getKeyValue() : EFAAttributeValue
+ getKeyValue(RowInterface) : EFAAttributeValue
+ getBaseRowForAttribute(String) : RowInterface
+ getBaseRowForAttribute(RowInterface, String) : RowInterface

«interface»
ComposedRowInterface

+ getMainObject() : RowInterface
+ getObjects() : RowInterface[]
+ getBaseObjects() : RowInterface[]
+ getSourceRowForAttribute(String) : RowInterface
+ setSourceObject(int, RowInterface) : void

DefaultAssociationRow

+ DefaultAssociationRow(RowInterface, ComposedModelInterface)
+ getMainObject() : RowInterface
+ getObjects() : RowInterface[]
+ commitChanges(ModelRequestToken) : void
+ getStatus() : int
+ setStatus(int) : void
+ getModel() : ModelInterface
+ setModel(ModelInterface) : void
+ setValue(String, EFAAttributeValue) : void
+ getValue(String) : EFAAttributeValue
+ getGam() : Gamable
+ getAttributesIterator() : Iterator
+ getSourceRowForAttribute(String) : RowInterface
+ getBaseObjects() : RowInterface[]
+ getBaseRowForAttribute(String) : RowInterface
+ setSourceObject(int, RowInterface) : void
+ getKeyValue() : EFAAttributeValue

DefaultBaseRow

+ DefaultBaseRow(Lamable)
+ commitChanges(ModelRequestToken) : void
+ getStatus() : int
+ setStatus(int) : void
+ setModel(ModelInterface) : void
+ getModel() : ModelInterface
+ getGam() : Gamable
+ getValue(String) : EFAAttributeValue
+ setValue(String, EFAAttributeValue) : void
+ getAttributesIterator() : Iterator
+ getKeyValue() : EFAAttributeValue
+ getBaseRowForAttribute(String) : RowInterface

DefaultUnionRow

+ DefaultUnionRow(RowInterface, ComposedModelInterface, int)
+ getMainObject() : RowInterface
+ getObjects() : RowInterface[]
+ getBaseObjects() : RowInterface[]
+ getSourceRowForAttribute(String) : RowInterface
+ getBaseRowForAttribute(String) : RowInterface
+ getRowNr() : int
+ setRowNr(int) : void
+ commitChanges(ModelRequestToken) : void
+ getStatus() : int
+ setStatus(int) : void
+ getModel() : ModelInterface
+ setModel(ModelInterface) : void
+ setValue(String, EFAAttributeValue) : void
+ getValue(String) : EFAAttributeValue
+ getGam() : Gamable
+ getAttributesIterator() : Iterator
+ setSourceObject(int, RowInterface) : void
+ getKeyValue() : EFAAttributeValue

Lamable
«interface»

RowInterface

+ commitChanges(ModelRequestToken) : void
+ getStatus() : int
+ setStatus(int) : void
+ getModel() : ModelInterface
+ setModel(ModelInterface) : void
+ getKeyValue() : EFAAttributeValue
+ getBaseRowForAttribute(String) : RowInterface

-singletonInstance

~sourceRow

-baseRows #sourceRows

-object

 

Figura 23 - Diagrama de classes do pacote “model” – detalhe sobre linhas 

 

A árvore de classes e interfaces baseada em RowInterface, representa os diferentes tipos de 
linhas que pertencem aos modelos. 

A interface RowInterface, fornece métodos de consulta e alteração dos atributos, navegação 
para o modelo a que pertence e consulta do seu valor chave, sendo na classe DefaultBaseRow 
que a funcionalidade é implementada para objectos genéricos de modelos base. Existe no 
entanto a possibilidade de serem utilizadas quaisquer outras classes para implementar objectos 
de modelos base. Por exemplo, se a aplicação for especializada em edição de objectos 
gráficos, e existirem efectivamente objectos dessa lógica de negócio (diagramas, símbolos, 
colocações de símbolos, primitivas gráficas, colocações de primitivas gráficas, etc.), esses 
mesmos objectos podem ser integrados em modelos base desde que implementem a interface 
RowInterface. A classe BeanRowDelegate facilita essa implementação por delegação, a 
classes que cumpram a norma Bean. 

A interface ComposedRowInterface e as classes DefaultAssociationRow e DefaultUnionRow 
implementam as linhas pertencentes a modelos compostos (associações ou uniões), sendo que 
acrescentam métodos de navegação para os objectos que compõem essas linhas com base no 
nome de um atributo. Note-se que estes objectos não contêm dados, mas apenas referências 
para objectos fonte numa cadeia de referências até às linhas dos modelos base, sendo que 
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essas sim, contêm os valores. Dessa forma, o ciclo que descreve a alteração de um valor de 
um qualquer objecto não base, corresponde à propagação da alteração até ao objecto base 
correspondente ao atributo alterado sendo posteriormente os modelos interessados notificados 
dessa alteração. 

 

4.3 Módulo de gestão de metamodelos 

O diagrama de classes da Figura 24 que se segue mostra as classes que pertencem ao pacote 
“meta_model”, que como foi dito no início deste capítulo, é a parte onde é feita a leitura e 
interpretação do ficheiro de configuração dos modelos base e intermédios. Desta forma, e 
graças a este pacote, é possível realizar a “ponte” entre o que está definido em configuração e 
os modelos base e intermédios (associações e uniões) propriamente ditos. 

 

cd meta_model

Gam
AssociationMM

~ fi lter:  ModelFilter

+ AssociationMM(String)
+ getSourceModels() : List
+ getOrderAttribute() : String
+ setOrderAttribute(String) : void
+ getFilter() : ModelFilter
+ getMainSourceModel() : ModelMM
+ setFilter(ModelFilter) : void
+ buildFilterFor(String) : ModelFilter
+ addSourceModel(ModelMM) : void
+ getEditor(String, RowInterface) : PropertyEditor
+ isDefinedInMetamodelFile() : boolean
+ setDefinedInMetamodelFile(boolean) : void

Gam
BaseModelMM

+ BaseModelMM(String)
+ BaseModelMM(String, String)
+ isCandidateKey(String) : boolean
+ getCandidateKeysIterator() : Iterator
+ isKey(String) : boolean
+ getEditor(String, RowInterface) : PropertyEditor
+ setEditor(String, Class) : void
+ setPrimaryKey(String) : void
+ addCandidateKey(String) : void
+ isDefinedInMetamodelFile() : boolean
+ setDefinedInMetamodelFile(boolean) : void

«interface»
BaseModelMMInterface

+ isCandidateKey(String) : boolean
+ getCandidateKeysIterator() : Iterator
+ isKey(String) : boolean

«interface»
IntermediateModelMM

+ getSourceModels() : List
+ getOrderAttribute() : String

«interface»
MetaModel

+ getModel(String) : ModelMM
+ getModelsIterator() : Iterator
+ getBaseModel(Class, String, String, String, Collection, Map) : BaseModelMMInterface
+ getUnion(String, Collection, String) : UnionMM
+ getAssociation(String, Collection, ModelFilter, String) : AssociationMM
+ getPrimaryKeyForBaseModel(String) : String
+ getMasterAssociations(ModelMM) : String[]

Gamable
«interface»
ModelMM

+ getEditor(String, RowInterface) : PropertyEditor
+ isDefinedInMetamodelFile() : boolean
+ setDefinedInMetamodelFile(boolean) : void

Gam
UnionMM

+ UnionMM(String)
+ getSourceModels() : List
+ getOrderAttribute() : String
+ addSourceModel(ModelMM) : void
+ setOrderAttribute(String) : void
+ getEditor(String, RowInterface) : PropertyEditor
+ isDefinedInMetamodelFile() : boolean
+ setDefinedInMetamodelFile(boolean) : void

 

Figura 24 – Diagrama de classes do pacote “meta_model” debaixo do pacote “model” 

 

A interface MetaModel, é uma peça importante que convém referir, uma vez que é como 
complemento dela que as restantes classes e interfaces deste pacote são fornecidas. 
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A interface MetaModel (e respectivas implementações), fornece entre outras coisas a 
descrição dos eventos BUS a utilizar pelas aplicações, incluindo-se nessa descrição o nome 
(do evento) e a lista de atributos que lhe pertencem, tendo os atributos um tipo e um nome. É 
com base neste módulo que os componentes (para efeito de comunicação ou outros), 
conseguem codificar e descodificar eventos, transmiti-los, converter atributos (onde a 
conversão é possível), saber que atributos pertencem a um determinado evento, etc. 

Do ponto de vista da arquitectura de modelos, este metamodelo é importante uma vez que só 
serão manipulados modelos que pertençam a este metamodelo de eventos, sendo dele obtida a 
informação de nomes e tipos de atributos pertencentes por definição a cada modelo. Esta 
relação permite também a reutilização dos mecanismos de serialização já existentes para por 
exemplo a comunicação com as fontes de dados. 

A interface ModelMM acrescenta a consulta de editores pré-definidos para atributos de 
modelos, o que permite por exemplo uma homogeneização na forma de mostrar determinados 
atributos independentemente da vista em que eles apareçam. Por exemplo, podemos ter 
sempre a mesma combo-box com os diferentes tipos de linhas (devidamente representados) 
numa tabela, ou num diagrama, etc. 

Os modelos base (BaseModelMMInterface com implementação em BaseModelMM), 
acrescentam apenas a consulta dos atributos chave (que são um requisito para os modelos 
base). 

Quanto aos modelos compostos (interface IntermediateModelMMInterface e implementação 
nas classes UnionMM e AssociationMM), acrescentam métodos de navegação para os 
metamodelos que os compõem e, no caso das associações, de consulta do filtro que define a 
associação (tipicamente a condição de JOIN). 

 

4.4 Módulo de gestão de eventos 

O diagrama de classes da Figura 25 mostra as classes que pertencem ao pacote “event”, que é 
a parte do módulo de gestão de modelos que trata de fazer toda a gestão dos eventos do editor 
e consequentemente das notificações necessárias, em particular entre os modelos base e 
intermédios, entre os modelos base e o módulo de gestão de alterações e entre os modelos 
base e o módulo de gestão dos acessos a dados. 
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cd ev ent

ModelAdapter

+ ModelAdapter()
+ rowInserted(ModelEvent) : void
+ rowDeleted(ModelEvent) : void
+ rowUpdated(ModelEvent) : void
+ rowWillBeUpdated(ModelEvent) : void
+ modelStatus(ModelStatusEvent) : void

EventObject
ModelEv ent

+ ModelEvent(Object, RowInterface)
+ ModelEvent(Object, RowInterface, ModelEvent)
+ getSourceRow() : RowInterface
+ getPreviousEvent() : ModelEvent
+ getOriginalEvent() : ModelEvent

EventListener
«interface»

ModelListener

+ rowInserted(ModelEvent) : void
+ rowDeleted(ModelEvent) : void
+ rowUpdated(ModelEvent) : void
+ rowWillBeUpdated(ModelEvent) : void
~ modelStatus(ModelStatusEvent) : void

«interface»
ModelProviderInterface

+ addModelListener(ModelListener) : void
+ removeModelListener(ModelListener) : void
+ fireRowInserted(RowInterface, ModelEvent) : void
+ fireRowDeleted(RowInterface, ModelEvent) : void
+ fireRowUpdated(RowInterface, ModelEvent) : void
+ fireRowWillBeUpdated(RowInterface, ModelEvent) : void
+ fireModelStatus(ModelStatusEvent) : void
+ getRowsWhere(ModelFilter) : LightModel
+ getCatalogWhere(AttributeValueFilter) : CatalogModel
+ buildPartialIterator(ModelFilter) : Iterator

ModelEvent
ModelBrowserEv ent

+ ModelBrowserEvent(ModelEvent, int)
+ ModelBrowserEvent(Object, RowInterface, int)
+ ModelBrowserEvent(Object, RowInterface, ModelEvent, int)
+ getRowIndex() : int

ModelStatusEv ent

+ ModelStatusEvent(ModelInterface, int)
+ getSourceModel() : ModelInterface
+ getModelStatus() : int

-previousEvent

 

Figura 25 – Diagrama de classes do pacote “event” debaixo do pacote “model” 

 

ModelListener/ModelAdapter é a interface que tem que ser implementada por qualquer classe 
que pretenda ser notificada de alterações a instâncias de ModelProviderInterface, tipicamente 
modelos (inserções, remoções e actualizações de linhas, assim como actualizações do estado 
do próprio modelo). 

Uma instância de ModelListener poderá ser adicionada a um qualquer 
ModelProviderInterface. 

Por conveniência, o ModelAdapter fornece implementações “vazias” dos métodos da 
interface. 

ModelProviderInterface é a interface que concentra os métodos essenciais da gestão de 
instâncias de ModelListener. As classes que implementarem esta interface (tipicamente os 
próprios modelos) têm assim um guião para tratarem a adição / remoção de listeners, bem 
como o disparo de eventos de notificação dos listeners. 

As classes evento, que são utilizadas nas notificações são as seguintes: 

• ModelEvent para inserções/remoções e actualizações de linhas. 

• ModelStatusEvent, para mudanças de estado dos modelos. 
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• ModelBrowserEvent, para notificações de actualizações de linhas com indexação (nº 
de ordem), de forma a ser mais “rápida” a actualização de uma vista, por exemplo. 

 

4.5 Módulo de gestão de alterações (AuditManager) 

Nesta secção vai ser feita uma descrição com detalhe do módulo AuditManager, que gere as 
alterações realizadas no editor. 

Antes de avançar mais nesta descrição, vale a pena dizer como nota introdutória que o que se 
pretendia fazer com o AuditManager era desenvolver um módulo que servisse para gerir 
diversas questões de algum modo relacionadas com o editor. Entre estas estão as questões 
ligadas aos undos/redos que normalmente um utilizador quer e deve poder realizar numa 
qualquer aplicação, seja ela deste ou de outro qualquer tipo e a gravação das alterações 
realizadas aos modelos base para as fontes de dados. Este módulo, acaba assim por ser um 
ponto intermédio entre os modelos base e os drivers de acesso às fontes de dados. Assim, foi 
preciso antes de mais nada pensar neste módulo enquanto parte integrante de todo o sistema 
que foi pensado, com os modelos intermédios, base e com as diferentes fontes de dados, e 
dessa forma ter em atenção que este módulo não podia ir contra os paradigmas que se foram 
entretanto definindo. Teve no entanto ao mesmo tempo que ser pensado já com o futuro em 
mente, ou seja, a solução que se encontrou para ele teve como objectivo poder ser compatível 
com os desenvolvimentos futuros nesta área, e nomeadamente com o serviço de 
REVERT_TO que se pretende implementar e que está obviamente bastante ligado às restantes 
questões, ou seja, aos Undos/Redos e às gravações. 

Do ponto de vista do funcionamento, e pensando essencialmente na questão dos undos/redos, 
o algoritmo foi definido de forma a obedecer a um determinado conjunto de requisitos e a ter 
uma estrutura do seguinte tipo: 

• O AuditManager é um listener de alterações realizadas nos modelos base.  

• O AuditManager ouve e guarda num repositório todas as acções / alterações realizadas 
nos modelos base. 

• A informação guardada pelo AuditManager consiste no antes (before) e depois (after) de 
uma linha de forma a permitir facilmente andar num e noutro sentido, ou seja, fazer undo 
e/ou redo. 

• No acto de commitChanges, o AuditManager grava um novo undo point e associa todas as 
alterações realizadas desde o último undo point como pertencendo a esse undo point. No 
final, inicia um novo undo point. 
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• este repositório pretende-se que seja persistente, se bem que isso não é uma realidade 
neste momento, porque foi considerado aceitável que isto não era um requisito obrigatório 
numa primeira fase. Assim, no entretanto, esse repositório existe apenas em memória. 

• este repositório é distinto do repositório persistente do modelo base - embora os dois 
possam ser do mesmo tipo de meio / ficheiro ou base de dados - ou seja o commitChanges 
não muda a versão corrente do modelo definitivo (nem muda os dados / o conteúdo da 
versão). 

• o AuditManager quando recebe um pedido de undo tem a seu cargo a organização do 
undo até o último undo point (caso exista). 

• O AuditManager quando recebe um pedido de redo tem a seu cargo a organização do 
undo até ao próximo undo point (caso exista). 

• no fim de um undo o último undo point é guardado (para se poder fazer redo) e o 
penúltimo undo point passa a ser o último undo point. 

• Se depois de fazer alguns undos, forem feitas alterações e um novo commitChanges, 
perdem-se todos os undo points que estavam definidos para a frente e passa-se a seguir 
este novo caminho. 

• o AuditManager tem a seu cargo a obtenção da próxima actualização de undo/redo. 

• ... e depois pede na ordem correcta a aplicação destas mudanças aos modelos base - para 
este efeito o AuditManager sabe usar a informação que foi guardada das acções / 
actualizações realizadas para repor o modelo base no seu estado antes do undo point. 

• no fim de um undo/redo o AuditManager devolve controlo do GUI ao utilizador. 

• as acções / actualizações são guardadas como :- 

• actualização (update) - 'before image' + ‘after image’ (para permitir redo) 

• inserção (insert) - 'delete identity' 

• remoção (delete) - 'before image' 

• É possível realizar várias alterações simultâneas, que são interpretadas pelo 
AuditManager como uma alteração única, ou dito de outra forma, como um único undo 
point, sendo que ao realizar um undo ou um redo, a reposição num ou noutro sentido nos 
respectivos modelos base é feita ao mesmo tempo. 

 

Relativamente ao último ponto referido na lista anterior de requisitos do algoritmo de 
undo/redo, e porque na altura da definição destes requisitos surgiram algumas questões 
associadas a este ponto, convém dizer mais alguma coisa a seu respeito. As questões 
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prenderam-se com o que corresponde na verdade a uma alteração. Explicando um pouco 
melhor esta última afirmação, pode-se dar como exemplo o caso em que é feita uma alteração 
que afecta todas as linhas de uma tabela, ou pelo menos uma parte considerável delas. A 
pergunta que foi colocada neste caso foi o que é a alteração que deve ser considerada como 
um undo point. Será que é a alteração realizada com um commitChanges ao nível do modelo 
ou são as várias alterações (commitChanges) individuais realizadas ao nível de uma linha 
(RowInterface)? Era importante clarificar este ponto. Assim, foi considerado razoável que o 
undo point corresponda à alteração de todas as linhas ao mesmo tempo, ou seja, o 
commitChanges ao nível do modelo, já que é isso que normalmente é feito na maioria das 
aplicações (por exemplo, no Excel, realizando uma alteração que afecta todas as colunas, 
fazendo um undo, é colocada a coluna tal como estava antes de uma só vez, e não com 
alterações individuais para cada linha). 

Quando ao algoritmo utilizado para a gravação de alterações dos modelos para as fontes de 
dados (Save), este pretende servir para fazer a gravação das alterações em modelos base cuja 
política de carregamento seja diferente de EXTERNAL, ou seja, que não estão directamente 
envolvidos na criação de diagramas. Entretanto, a gravação de diagramas é feita de forma 
externa e como tal, não passa pelo gestor de alterações o tratamento desses casos. 

Avançando agora na descrição do algoritmo de gravação do gestor de alterações aos modelos, 
basicamente o que é feito é que são recuperados todos os pontos de undo desde o último 
ponto em que foi feita uma gravação (ponto de persistência) e são obtidas e acumuladas numa 
lista as alterações relacionadas com cada um dos modelos base. Depois, itera-se sobre todos 
os modelos base em que foram realizadas alterações e depoleta-se o processo de gravação ao 
nível desses modelos. Neste passo é feita a pesquisa do driver ao qual está ligado o modelo 
base e é chamado o método de gravação respectivo que trata então de fazer a actualização das 
fontes de dados com as ultimas alterações realizadas em memória. Finalmente, resta referir 
que apesar do driver receber uma lista de todas as linhas alteradas/criadas/apagadas no 
modelo base desde a última actualização, a gravação da informação de memória para as fontes 
de dados é feita linha a linha.  

Feita a descrição dos algoritmos em torno das questões mais importantes do gestor de 
alterações, na Figura 26 em baixo é então agora apresentada a arquitectura do módulo de 
gestão de alterações. Como se pode ver analisando o diagrama de classes, toda a arquitectura 
gira em torno da classe principal, que é a classe AuditManager, que tem inclusivamente o 
nome que foi dado ao próprio módulo. 

Esta classe trata praticamente de fazer toda a gestão das alterações, desde a gestão dos pontos 
de undo, dos pontos de persistência, dos próprios undos e redos e ainda das gravações de 
alterações. Quanto às restantes classes, vale a pena referir a classe PartialUndoList, que gere e 
implementa a lista de alterações entre dois pontos de undo, e a classe UndoPointsList que 
trata de gerir e implementar a lista de pontos de undo, sendo aqui que é efectivamente feita a 
criação dos pontos de undo. No entanto, o ponto de partida é sempre a classe AuditManager. 
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Resta fazer uma referência ao facto de que a classe AuditManager implementa o conhecido 
padrão Singleton (singleton pattern). 

 

 

Figura 26 – Diagrama de classes do AuditManager 

 

No Anexo A pode-se ver entretanto a documentação da API da classe AuditManager.  
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4.6 Formatos de configurações em XML 

O metamodelo do editor é descrito por dois ficheiros: 

- java/config/metamodel.xml - é o mesmo ficheiro que é usado para definir o metamodelo de 
eventos e pedidos de dados (Data Requests) e define a estrutura das linhas dos modelos.  Não 
são necessárias alterações à sua estrutura no âmbito do editor. 

- java/config/model_metamodel.xml - é um novo ficheiro, específico do editor, e define os 
modelos usados no editor. 

 

O primeiro ficheiro define o metamodelo de eventos e pedidos de dados, e é um conjunto de 
meta-informação na qual o BUS se baseia para a troca de mensagens entre componentes. Os 
componentes entregam eventos ou Data Requests ao BUS, o qual os difunde pelos restantes 
componentes. 

Os eventos (ou classes) são mensagens trocadas entre os componentes do BUS. Os 
destinatários dos eventos são determinados pelo BUS, com base nos tópicos que cada 
componente subscreve. Os eventos possuem um conjunto de atributos, que por sua vez 
possuem um dado conjunto de características. Os atributos são caracterizados quanto ao tipo 
(boolean, string, etc.).  

Os atributos representam a informação contida num evento, as características fornecem ao 
componente mais informação para processar o evento. 

Como foi dito no início desta secção, são estes eventos que definem então a estrutura das 
linhas dos modelos. 

A figura abaixo mostra o papel da classe, dos tópicos, dos atributos e dos tipos para o envio 
de mensagens. Na figura assume-se que o componente A publica o tópico alarmes e o 
componente B subscreve-o. 
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Figura 27 - Papel de tópico, classe, atributo e característica na comunicação entre 
componentes. 

 

Os Data Requests são mensagens de pedido originadas por um componente para solicitar 
informação a um ou mais componentes, e está sempre associado a um dataset identificado por 
um URN (Universal Request Name).  

Um outro conceito importante no metamodelo é o de herança. Este conceito permite aos 
novos eventos herdarem os atributos e as características do evento pai. O metamodelo suporta 
herança simples. 

Entretanto, os eventos e pedidos de dados (Data Requests) que circulam entre componentes 
têm formato de texto e são definidos em XML. A opção pelo XML baseou-se no facto de ser 
um formato standard, por permitir a definição de uma gramática própria à natureza do 
problema e por haver um conjunto alargado de ferramentas disponíveis para o seu 
processamento. Quanto à semântica associada à compreensão dos eventos, esta é entregue às 
classes que lidam directamente com eles, na sua maioria, os componentes.  

Relativamente ao metamodelo de eventos e DRs e à sua estrutura, vale a pena ainda destacar 
mais alguns pormenores. 

A estrutura de um evento é descrita através de um DTD (Document Type Definition) como o 
que se apresenta na Figura 28 em baixo. 
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Figura 28 – Estrutura de um evento 

 

Como se pode ver pela figura, um evento (elemento <e>) apresenta dois atributos 
obrigatórios, sendo que um deles é o nome (atributo n) e o outro o tópico (atributo t) e é 
constituído por um número indeterminado de elementos do tipo chave-valor (elemento <a>). 
A chave destes elementos é o seu nome (atributo n), sendo o valor representado pelos dados 
delimitados pelo identificador do elemento (<a> e </a>). 

O DTD acima identificado permite estabelecer a estrutura dos eventos que circulam entre 
componentes, independentemente da informação que estes contêm. Depois, para que dois 
quaisquer componentes possam trocar informação entre si, ambos devem conhecer o tipo de 
informação que pretendem, isto é, devem conhecer qual o evento (ou pedido de dados), qual o 
tópico desse evento e qual a natureza dos seus atributos. Essa informação é então 
disponibilizada pelo metamodelo de eventos, que como já foi dito trata-se ele próprio de um 
documento  XML definido numa gramática específica. 

A Figura 29 ilustra o DTD do metamodelo de eventos, onde se define o elemento 
<metamodel> como sendo constituído por um determinado número de tópicos (elemento 
<topic>). Um tópico é por sua vez composto por eventos (elemento <event>), eventos estes 
que são constituídos por atributos (elemento <attribute>). Entretanto, todos os elementos são 
identificados por um nome à excepção do próprio metamodelo. O elemento <attribute>, para 
além do nome, define ainda um outro atributo type que é utilizado para identificar o tipo de 
dados do atributo. 
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Figura 29 – Estrutura do metamodelo de eventos 

 

Assim, tendo em conta o DTD do metamodelo de eventos da figura, o ficheiro XML 
respectivo tem o aspecto que se pode ver no seguinte exemplo de um metamodelo de eventos: 

<metamodel>  

<topic name="Entities">  

<event name="Analog">  

<attribute name="Identifier" type="EFAStringValue"/>  

<attribute name="Value" type="EFADoubleValue"/>  

</event>  

<event name="Digital">  

<attribute name="Identifier" type="EFAStringValue"/>  

<attribute name="IsOn" type="EFABoolValue"/>  

</event>  

</topic>  

<topic name="Alarm">  

<event name="EntityAlarm">  

<attribute name="Identifier" type="EFAStringValue"/>  

<attribute name="InAlarm" type="EFABoolValue"/>  

</event>  

</topic>  

</metamodel>  

 

Quanto à estrutura proposta para a definição do metamodelo de modelos (definida no ficheiro 
model_metamodel.xml), ela baseou-se na estrutura já utilizada pelo seu antecessor (que 
acabou de ser descrito) e foi a seguinte: 
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<model_metamodel> 

 <base_model name="NNNNN"    key="KKKK" event=”XXXX”> 

  <candidate_key name="NNNN" /> 

  <attribute_editor     attribute="AAAAA"    editor="EEEEEE" /> 

 </base_model> 

 <association   name="NNNNN"    filter="FFFFFF" 
order_attribute="KKKK"> 

  <source_model name="NNNN"/> 

  <source_model name="KKKK"/> 

  … 

 </association> 

 <union   name="NNNNN"  order_attribute="KKKK"> 

  <source_model  name="NNNN"/> 

  <source_model  name="KKKK"/> 

  … 

 </union> 

</model_metamodel> 

 

Este metamodelo de modelos define três tipos de modelos, os modelos base (identificados 
pela tag <base_model>), os modelos intermédios do tipo associação (identificados pela tag 
<association>) e os modelos intermédios do tipo união (identificados pela tag <union>).  

Relativamente aos modelos base, a informação que é preciso definir é o seu nome, o atributo 
que define o campo chave e o nome do evento definido no metamodelo de eventos respectivo, 
caso seja diferente do nome do modelo. Adicionalmente podem ainda ser definidas mais 
algumas coisas, como por exemplo uma chave candidata e um editor específico que se queira 
utilizar num determinado atributo, caso se pretenda que seja utilizado um editor diferente do 
que está definido por defeito para um atributo do tipo respectivo. 

Quanto aos modelos intermédios do tipo associação, é preciso definir o seu nome, a condição 
de filtro que o define (tipicamente a igualdade entre dois atributos dos modelos que o 
compõem) e os modelos que o compõem (identificados pelo seu nome – tag 
<source_model>). Adicionalmente, pode ainda ser definido um atributo a ser utilizado para a 
ordenação do modelo. 

Finalmente, quanto aos modelos intermédios do tipo união, é preciso definir o seu nome e os 
modelos que o compõem (identificados pelo seu nome – tag <source_model>). 
Adicionalmente, e tal como para as associações, pode ainda ser definido um atributo a ser 
utilizado para a ordenação do modelo. 

Notas e restrições  associadas ao metamodelo de modelos (lança ModelException caso a 
restrição seja violada): 
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- base_model.event :  tem que conter o nome de um evento definido no metamodelo do BUS 
caso o base_model.name não tenha um nome que obedeça a essa condição. 

- base_model.key, candidate_key.name, attribute_editor.attribute :  tem que conter o nome de 
um atributo definido nesse evento  

- attribute_editor.editor : (não é mandatório)  define o nome da classe responsável pela edição  
(é uma implementação de java.beans.PropertyEditor) 

- association.filter : define uma condição de filtragem baseada em nomes de modelos e 
atributos, do tipo "A.B.C=D.E".  Os nomes têm que corresponder a modelos e atributos 
definidos no metamodelo. 

 

Entretanto, no ANEXO B pode-se ver os ficheiros metamodel.xml e model_metamodel.xml 
que permitem perceber melhor o que acabou de ser dito relativamente às suas estruturas. 
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5 Acesso a Fontes de Dados 
Este capítulo descreve detalhadamente o módulo de acesso às fontes de dados, do ponto de 
vista da ligação à camada dos modelos em cima e do ponto de vista da ligação à camada em 
baixo das fontes de dados propriamente ditas.  

Tal como o capítulo anterior, também este serve para esclarecer as questões que foram sendo 
levantadas nos capítulos anteriores sobre o assunto, e que ainda não foram devidamente 
justificadas e explicadas. Com este objectivo, serão apresentados os diagramas de classes 
detalhados das secções importantes e explicados todos os conceitos associados ao módulo. 

Assim, na primeira parte do capítulo é então feita uma descrição genérica do módulo de 
acesso a dados, o que significa que são aqui discutidos todos os tópicos que são comuns às 
várias fontes de dados, como é o caso dos que estão relacionados com a ligação deste módulo 
à camada em cima de gestão dos modelos (camada esta que não depende das fontes de dados 
por baixo) e também dos que estão relacionados com a definição do comportamento comum a 
todos os drivers.  

Entretanto, na secção que se segue é feita a descrição do metamodelo de acesso a dados e da 
forma como são feitas as configurações e o formato dos ficheiros XML associados a estas 
configurações. 

Depois, o capítulo termina com uma descrição pormenorizada de cada um dos drivers (um 
para cada tipo de fonte de dados), sendo desse modo descrito o comportamento específico que 
foi necessário definir para cada um deles. 

 

5.1 Módulo de gestão de acessos a fontes dados (data source 
manager) 

Esta secção descreve o pacote “drivers” que foi já introduzido mais atrás neste documento. 
Como foi dito no início desta secção, este pacote é onde são definidas as classes relacionadas 
com a gestão do acesso a dados, e com o acesso a dados propriamente dito.  

Existem alguns sub-pacotes dentro deste pacote, que basicamente definem os diferentes 
comportamentos associados a cada um dos tipos de driver desejado, ou seja, ficheiros de 
texto, bases de dados e BUS. 

Da mesma forma que para os modelos, existe também um módulo dentro deste pacote que faz 
algo em tudo parecido com o que é feito no metamodelo dos modelos, e que permite assim 
definir a forma como cada modelo base faz o acesso a dados, ou seja, é possível aqui 
estabelecer qual é o driver de acesso a dados utilizado por um determinado modelo base e 
definir todas as características necessárias para que esse modelo base saiba como fazer esse 
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acesso. Deste modo, e de forma muito simples, é possível rapidamente fazer todas as 
configurações necessárias do ponto de vista do acesso a dados para o editor poder funcionar 
convenientemente. Tal como é simples fazer a primeira configuração, também é igualmente 
muito fácil mudar o que se quiser a este nível em qualquer altura.  

Entretanto, e voltando um pouco atrás, o objectivo inicial do módulo de gestão de acessos a 
fontes de dados foi criar uma camada intermédia entre as diferentes fontes de dados desejadas 
(BUS, base de dados e ficheiros de texto simples) e os modelos base em cima. Pretendia-se 
assim que por um lado esta camada fosse capaz de “falar” a linguagem própria de cada uma 
das fontes de dados, e ao mesmo tempo interligar estas fontes de dados eficientemente e 
transparentemente com os modelos base em cima, ou seja, não era suposto que os modelos 
base tivessem que conhecer a que fonte de dados estão ligados e muito menos terem que ter 
código específico para cada uma dessas fontes de dados.  

Mais ainda, o que se queria conseguir era que a ligação de uma determinada fonte de dados a 
um modelo base pudesse ser feita por configuração, de tal modo que para mudar essa fonte de 
dados para uma fonte diferente, não fosse preciso fazer nada mais do que modificar essa 
configuração.  

Além disso, porque a informação que está associada ao editor já existia à data do início do 
projecto em diversos formatos (alguns dados em base de dados, outros em ficheiros), queria-
se poder utilizar essa informação sem ter que a passar toda para o mesmo formato. Desse 
modo, pretendia-se que fosse permitido que a aplicação editor pudesse utilizar várias ou 
mesmo todas as fontes de dados simultaneamente, ou seja, que os modelos base não tivessem 
que estar todos ligados à mesma fonte de dados. 

Foi assim que nasceu a arquitectura deste módulo de gestão dos acessos a fontes de dados, 
que permite interligar os modelos base às fontes de dados e cujo diagrama de classes é 
mostrado na Figura 30 em baixo. Esta arquitectura criou as condições para dar resposta a 
todos os requisitos que foram definidos na fase incial do trabalho. 
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Figura 30 –Diagrama de classes do módulo de gestão dos acessos a dados 
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Descrevendo um pouco as classes e a API do diagrama de classes da Figura 30, vale a pena 
destacar essencialmente duas classes, a classe DataSourceManager e a classe 
DataSourceDriverInterface. 

A classe DataSourceManager é a classe que recebe os pedidos vindos “de cima”, quer da 
parte dos modelos, quer do próprio IEE. Esta classe deverá entretanto consultar o ficheiro de 
configuração com a informação relativa às fontes de dados para os vários modelos base e com 
base nisso obter o driver que está associado ao modelo ao qual este se deve ligar, bem como 
outra informação relevante relacionado com o modelo base, como por exemplo a sua política 
de carregamento (a este respeito faz sentido relembrar os conceitos introduzidos na Tabela 3 
que contém os requisitos/especificações dos modelos). 

Depois, deverá ser utilizada essa informação para encaminhar o pedido para a classe do driver 
respectiva, que deverá tratar convenientemente esse pedido. 

A interface DataSourceDriverInterface define o conjunto de métodos genéricos que podem 
ser feitos pelas camadas superiores do editor, métodos esses que deverão ser posteriormente 
implementados caso a caso nas classes que implementam esta interface e que deverão ser 
tantas quantos os tipos de fonte de dados que se pretendem ter, ou seja, uma classe para 
Ficheiros, outra para BD e outra para o BUS. 

Entretanto, a classe AbstractDataSourceDriver é uma classe abstracta que implementa a 
interface DataSourceDriverInterface e que define o comportamento comum a todos os 
drivers.  

Quanto às classes FileDriver, BusDriver, DbDriver e NoDriver, são todas classes que 
estendem a classe abstracta AbstractDataSourceDriver e que como os próprios nomes 
indicam, definem o comportamento específico para cada um dos tipos de driver. De notar que 
em relação à classe NoDriver, esta é utilizada para modelos base que existem apenas em 
memória (os chamados modelos internos que serão introduzidos e descritos com detalhe mais 
à frente neste capítulo) e para os quais não é preciso nenhum driver específico de acesso a 
uma fonte de dados.  

As classes FileDriver e BusDriver, bem como o comportamento dos drivers ao qual estão 
associadas vão ser entretanto assunto de discussão das duas últimas secções deste capítulo.  

Finalmente, a classe do diagrama FileTools é a classe que é responsável por lidar com pedidos 
externos feitos pelo editor e que envolvem ficheiros. Também esta classe será alvo de uma 
secção específica mais para a frente neste capítulo. 
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5.2 Formatos de configurações em XML 

O metamodelo de acesso a dados é descrito pelo seguinte ficheiro: 

- java/config/dataaccess_metamodel.xml – trata-se de um novo ficheiro, específico do editor, 
e definirá a ligação dos modelos base utilizados no editor às fontes de dados. 

No entanto, vale a pena referir que este ficheiro não faz sentido sem a existência dos outros 
dois ficheiros de configuração, que foram especificados e descritos no capítulo anterior, na 
secção 4.6. 

 

Quanto à estrutura proposta para a definição do metamodelo de acesso a dados (ficheiro 
dataaccess_metamodel.xml), ela tem o aspecto que se pode ver no exemplo que se segue: 

<dataAccess> 

    <baseModels> 

 <base_model name=" Diagram"    loadingBehaviour=" TOTAL_STARTUP” > 

  <fx fileName="/dms/editor/diagrams.txt"  

ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 

  <bus SelectUrn="SX_EDITOR_SELECT" 

 InsertUrn="SX_EDITOR_INSERT" DeleteUrn="SX_EDITOR_DELETE"  

UpdateUrn="SX_EDITOR_UPDATE" CountUrn="SX_EDITOR_COUNT"  

dmlUrn="SX_EDITOR_DML" Rn="Diagram" Prefix="SX"  

ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver.BusDriver"/> 

 </base_model> 

    </baseModels> 

</dataAccess> 

 

Notas e Restrições  associadas ao metamodelo de acesso a dados (lança ModelException caso 
a restrição seja violada): 

- base_model.ClassName :  tem que conter obrigatoriamente o nome da classe que está 
associado ao driver respectivo. 

- base_model.FileName : tem que conter obrigatoriamente o caminho para um ficheiro que 
realmente exista. 

- para um determinado modelo base apenas pode existir uma das configurações de driver 
mostradas em cima. Não é possível que um modelo base esteja simultaneamente ligado a dois 
drivers (ou fontes de dados) diferentes. 

Entretanto, chama-se a atenção para o facto de que o exemplo aqui utilizado para demonstrar 
a estrutura do metamodelo de acesso a dados corresponde ao modelo base de diagramas e 
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mostra duas configurações possíveis para o acesso a dois tipos de fonte de dados, ficheiros ou 
o BUS. 

Entretanto, no ANEXO B pode-se ver um exemplo possível de configuração das ligações dos 
vários modelos base às fontes de dados  no ficheiro dataaccess_ metamodel.xml que permitem 
perceber melhor o que acabou de ser dito relativamente à sua estrutura. 

 

5.3 File Tools 

Como já foi dito, a ferramenta externa FileTools é a responsável por lidar com pedidos 
externos feitos pelo editor e que envolvem ficheiros. Estes pedidos são considerados externos 
porque têm regras um pouco diferentes dos que envolvem os drivers em geral e porque são 
feitos ao nível de código invocando directamente métodos da ferramenta externa 
especialmente desenvolvidos para determinados fins. No caso da classe FileTools, esta possui 
os seguintes métodos públicos: 

• ModelBrowserInterface openFile (String diagramsMetaModelName, String fileName, 
RowInterface keyObject) 

• void openFile (String fileName) 

• void openAllFilesFromDirectory (String dirPath) 

• void saveFile (String fileName, ModelBrowserInterface intermediateModel) 

• void saveFile (ModelBrowserInterface intermediateModel) 

• void saveAllFiles () 

• void copyFile (String oldFile, String newFile) 

• void closeFile (String fileName) 

 

É importante referir neste ponto que toda a gestão associada aos diagramas abertos e a 
correspondência entre os diagramas e os ficheiros é feita utilizando um modelo interno que 
contém uma tabela virtual com os ficheiros abertos e o seu estado. A descrição do que são  
modelos internos em geral e deste especificamente, é feita com maior detalhe entretanto no 
capítulo 5.3.1. No entanto, na descrição dos métodos feita em baixo é abordada esta questão, 
para se perceber como é feita esta gestão nos vários passos associados à vida dos diagramas, 
ou seja, o que acontece na sua criação, gravação, etc. 

Os dois primeiros métodos openFile, apesar de serem ambos relativos à abertura/leitura de 
ficheiros, fazem coisas diferentes, ou melhor, um deles faz mais coisas do que o outro. Assim, 
no caso do segundo método a informação lida é carregada do ficheiro com o nome fileName 
para memória, mais propriamente para os modelos base, e termina por aí o processamento do 
método, enquanto que no caso do primeiro método, depois disso ainda é instanciado um 
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ModelBrowser do tipo identificado pelo nome diagramsMetaModelName e cujo valor de 
filtragem é a linha do modelo base identificada pelo objecto do tipo RowInterface keyObject. 
Deste modo é perfeitamente possível saber ao certo a informação que queremos que este 
ModelBrowser contenha. No final é retornado este ModelBrowser. Adicionalmente, no caso 
do segundo método, é ainda inserida uma linha no modelo interno que contém a tabela virtual 
de controlo dos diagramas e respectivos ficheiros. 

O método openAllFilesFromDirectory aquilo que faz é chamar o método openFile 
(fileName) para todos os ficheiros contidos num determinado directório identificado pelo 
caminho dirPath. 

Os dois métodos saveFile são bastante parecidos, sendo que a diferença reside no facto de que 
o primeiro corresponde no fundo a uma acção de save as, já que permite escolher o nome do 
ficheiro para onde queremos gravar o ModelBrowser, nome esse que pode ser diferente do 
original a partir do qual o ModelBrowser foi criado, e o segundo método limita-se a fazer o 
save deste ModelBrowser para o ficheiro original. Esta acção dá origem a que a linha do 
modelo interno com a tabela virtual seja actualizada, sendo modificada a data da última 
actualização para a data actual e sendo limpo o bit que informa se o diagrama está ou não 
actualizado. 

O método saveAllFiles permite chamar o método saveFile (intermediateModel) para todos os 
ModelBrowsers que foram criados desde o arranque do editor utilizando o openFile e que 
foram entretanto modificados. Apesar do método permitir a gravação da totalidade dos 
diagramas abertos, visto que não há necessidade nenhuma de gravar os diagramas que não 
possuem nenhuma modificação desde a data da última gravação, neste método é percorrida a 
tabela virtual para identificar os diagramas que não estão actualizados, verificando o já 
mencionado bit de estado actual do diagrama, e são então gravados apenas os que estiverem 
efectivamente desactualizados. 

O método copyFile é um método auxiliar que permite fazer uma cópia exacta de um ficheiro 
com um determinado nome para outro com um nome diferente.  

Finalmente, o método closeFile permite “fechar” um ficheiro. Isto significa que as linhas dos 
modelos base referentes ao ficheiro em causa são removidas, o ModelBrowser é destruido e a 
entrada respectiva do modelo interno que contém a tabela dos diagramas abertos é removida. 

De seguida é então feita uma apresentação mais pormenorizada sobre o modelo interno com a 
tabela virtual de diagramas. 

5.3.1 Modelo interno de diagramas 

Os Modelos Internos são modelos idênticos a qualquer outro modelo, mas que possuem a 
particularidade de existirem apenas em memória e não terem nenhum driver ‘actual’ (utilizam 
assim o driver NoDriver). 
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Em relação à utilização de um modelo interno para ter a lista de diagramas abertos, interessa 
destacar o seguinte: 

• O Modelo Interno para os diagramas tem as colunas: 

 - Uid do diagrama 

 - Nome do diagrama (DiagramName) 

- Nome do ficheiro (FileName) 

- Área geográfica (GeoArea) 

 - Data de última modificação do ficheiro (LastModificationDate) 

 - ‘Estou sujo’ (dirty bit) → um booleano que se estiver com o valor false, significa que 
ficheiro está igual e consistente com os dados em memória. 

Este modelo interno recebe como listener actualizações dos modelos intermédios, que são na 
verdade os ficheiros. Estas actualizações acontecem porque uma linha num modelo base 
associado foi actualizada, inserida ou apagada. Com a recepção de uma mudança do modelo 
intermédio, o booleano ‘estou sujo’ passa a estar com o valor true. 

Entretanto, quando é feita a gravação do ficheiro de um diagrama, o que acontece a este nível 
é o descrito nos seguintes items, e que afecta não só o modelo interno propriamente dito, mas 
também o módulo de gestão de alterações (AuditManager): 

• o ficheiro é gravado e renomeado para o nome final 

• a data da última modificação do ficheiro é lida do sistema de ficheiros 

• esta data é metida na data de última modificação no modelo interno para este ficheiro 

 - esta mudança vai para o AuditManager como qualquer outra. 

• o booleano 'estou sujo' é limpo 

 - esta mudança não vai para o AuditManager  

• em geral as actualizações deste modelo não vão para o AuditManager, apenas a data 
da última modificação. 

Assim, quando se faz uma acção de undo / redo sem passar por uma entrada do tipo 'set date' 
duma gravação, isto acaba por se traduzir em algo idêntico ao que já foi descrito sobre o que 
acontece ao receber como listener uma actualização dum modelo intermédio. Deste modo, 
não há necessidade de código adicional nem atalhos para isto, já que se trata do mecanismo 
normal dos modelos e listeners. 
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Já o fazer um undo / redo que passe numa entrada 'set date' da gravação actual tem um pouco 
mais que se lhe diga. Em primeiro lugar, esta actualização precisa de ser apanhada antes de 
chegar ao modelo interno. Entretanto, a data recebida é comparada com a data para este 
ficheiro no modelo interno e como neste caso são iguais então o booleano 'estou sujo' é limpo. 
Deste modo, esta mudança acaba por não ir para o AuditManager. 

Quanto a fazer um undo / redo que passe numa entrada 'set date' diferente da gravação actual, 
também nesse caso esta actualização precisa de ser apanhada antes de chegar ao modelo 
interno. Mais uma vez, a data recebida é comparada com a data para este ficheiro no modelo 
interno e como neste caso não são iguais então não se vai fazer nada, embora se pudesse 
mudar o valor do booleano 'estou sujo' para true. De qualquer modo, se por acaso houve 
mudanças neste ficheiro esse booleano já estará com o valor true de qualquer modo. 

Assim, fazendo um curto sumário de alguns pontos interessantes deste modelo: 

• Apenas a actualização da data de última modificação deste modelo interno de 
diagramas abertos vai para o AuditManager. 

• Apenas o código associado ao modelo actualiza este modelo interno, qualquer 
actualização seja de onde for não passa para o modelo interno. 

• As actualizações que saem do AuditManager e chegam a este modelo são sempre 
apanhadas pelo código específico deste modelo interno. 

 

Entretanto, no capítulo final de conclusões, em que são feitas algumas sugestões de trabalho 
futuro e oportunidades de melhoria, são apresentadas algumas considerações associadas a esta 
ferramenta externa, aos carregamentos externos e a alguns pontos que devem e precisam de 
ser pensados no futuro na evolução do editor. 

 

5.4 File Driver 

Relativamente ao File Driver, e com vista a apresentar e descrever o seu comportamento 
específico, é apresentada na secção que se segue uma lista que mostra os principais casos de 
uso que foram identificados como possuindo comportamento específico, com a respectiva 
descrição no contexto do File Driver. 

Na versão actual, das capacidades/funcionalidades definidas na interface 
DataSourceDriverInterface, este driver suporta as funcionalidades de openSource (que 
permite carregar em memória no respectivo modelo base a totalidade da informação contida 
num ficheiro), save (que permite gravar as alterações realizadas em memória num 
determinado modelo base para o seu respectivo ficheiro que fica desse modo sincronizado 
com o que existe em memória) e getRowsWhere (que permite carregar para o modelo base em 
memória apenas alguma da informação contida no respectivo ficheiro com base numa 
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determinada condição de filtragem). As restantes não estão a ser suportadas, apesar de que 
todas elas acabam por de algum modo estar cobertas pelas restantes funcionalidades. Por 
exemplo, a opção de save acaba por “apanhar” as inserções (funcionalidade de insert), 
actualizações (funcionalidade de update) e remoções (funcionalidade de delete) que entretanto 
possam ter ocorrido em memória.  

Entretanto, da classe abstracta AbstractDataSourceDriver, este driver não está a tirar grande 
partido, já que acaba por ter algumas especificidades que impedem que seja possível partilhar 
muito comportamento comum com os restantes drivers. No entanto, a classe abstracta existe e 
pode ser que no futuro ainda se venha a chegar à conclusão que este driver pode beneficiar da 
sua utilização.  

Finalmente, relativamente à documentação de referência (documentação da API), não se 
julgou adequado incluir nada a esse respeito neste ponto do documento por não ser necessário 
para perceber o funcionamento deste driver. Em vez disso, optou-se por colocar essa 
documentação em anexo, para poder ser consultada caso assim se deseje, de forma a ficar com 
mais alguma informação útil. Assim, no ANEXO A é possível encontrar então alguma desta 
documentação da API.  

 

5.4.1 Lista de casos de uso 

5.4.1.1 Abrir ficheiro de um diagrama (política de carregamento externa para todos 
os modelos base presentes nos ficheiros de diagramas) 

Neste caso, e visto que a política de carregamento é externa, não é utilizado o File Driver 
directamente, mas sim o método definido na ferramenta externa FileTools, que se chama 
openFile.  

Em baixo, segue uma descrição mais ou menos detalhada do que acontece neste cenário: 

Neste driver, um diagrama corresponde a um ficheiro. Isto significa que para o driver de 
ficheiros, no fundo não se vai ter todos os modelos base separados em ficheiros próprios, mas 
sim um modelo intermédio directamente “mapeado” num ficheiro.  

É importante referir que nesta situação, em que se tem vários modelos base presentes num 
mesmo ficheiro, os modelos base envolvidos têm que ser obrigatoriamente de gestão externa. 
Isto implica que os métodos que são chamados para consulta não dão origem a nenhum 
carregamento extra e que todas as acções realizadas sobre esses modelos base têm que ser 
feitas de forma externa. 

Assim, para abrir um diagrama, temos que fazer uma chamada ao método openFile 
(diagramsMetaModelName, fileName, keyObject) disponível na ferramenta externa 
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FileTools, que abre o ficheiro respectivo, popula os modelos base e instancia o modelo 
intermédio respectivo.  

Deste modo, para obter, por exemplo, os tipos de colocações do diagrama, basta depois 
consultar a informação já disponível em memória e ver o que nos interessa a partir dessa 
informação.  

Finalmente, é necessário referir que a abertura do ficheiro de um diagrama dá origem à adição 
de uma nova linha na tabela virtual de diagramas que existe apenas em memória e que é 
responsável por gerir estes diagramas (quais são os que estão abertos num determinado 
momento, se estão ou não alterados desde a última gravação, etc). Para mais informações 
sobre esta tabela virtual de controlo dos ficheiros, ver a secção 5.3.1 sobre os modelos 
internos. 

A chamada a esta acção é feita a partir do método actionPerformed da classe 
EditDiagramPopupAction. 

 

5.4.1.2 Fazer a instanciação e carregamento de um modelo base que tem política 
de carregamento interna total com opção STARTUP 

Neste cenário é indicado o ficheiro que corresponde ao modelo base (por configuração) e logo 
na instanciação do modelo base, toda a informação contida no ficheiro é lida e carregada para 
o modelo base associado. No final é feito um setStatus (MODEL_COMPLETE). 

Do ponto de vista do carregamento da informação, há no entanto uma diferença importante, já 
que neste caso é utilizado efectivamente o método openSource (BaseModel) do File Driver e 
não um método da ferramenta externa FileTools. 

A instanciação de modelos base nestas condições deverá ser feita a partir do IEEApplication. 
No entanto, nada impede que caso se justifique essa instanciação não possa ser feita noutro 
local do código. 

 

5.4.1.3 Fazer a instanciação e carregamento de um modelo base que tem política 
de carregamento interna total com opção COMPLETE 

A diferença entre este cenário e o anterior é que no momento da instanciação, a informação 
não é logo carregada para memória.  

É que apesar da política de carregamento ser total, o carregamento da informação não é feita 
no momento em que o modelo base é criado, mas sim apenas após a realização do primeiro 
pedido que envolva o modelo base e que necessite da sua informação (first use).  

Entretanto, é importante referir que o carregamento é síncrono. 
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A instanciação de modelos base nestas condições deverá ser feita também a partir do 
IEEApplication. No entanto, nada impede que caso se justifique essa instanciação não possa 
ser feita noutro local do código. Quanto à chamada ao método que faz efectivamente o 
carregamento da informação, ela será feita quando for precisa pela primeira vez, claro. 
Relativamente ao método que pode despoletar o carregamento (caso este ainda não tenha sido 
feito), ele é o getRowsWhere (...). 

 

5.4.1.4 Fazer a instanciação de um modelo base que tem política de carregamento 
interna e parcial 

Este cenário não foi feito neste driver. 

 

5.4.1.5 Save (AuditManager) 

Para além de serem guardadas nos modelos base todas as alterações que forem sendo 
realizadas, as alterações são também guardadas pelo AuditManager. 

Assim, quando  se chama a opção de save, é definido um novo ponto de persistência 
(persistency point) no AuditManager e as alterações que foram entretanto realizadas desde o 
último ponto de persistência são efectivamente propagadas para os drivers (sejam elas 
inserções, remoções, actualizações, ...) e deste modo para o caso particular do File Driver, 
todos os ficheiros dos modelos base que estão definidos como sendo do tipo ficheiro e cuja 
política de carregamento não seja externa são actualizados.  

Entretanto, como se está a falar de um save, é preciso ter em conta questões relacionadas com 
concorrência. Assim, e tendo em conta que neste caso a edição é feita sobre ficheiros, devem 
ser utilizadas as datas dos ficheiros, ou seja, a acção de gravar pode falhar se a data actual do 
ficheiro for posterior à da abertura do ficheiro na sessão, já que isso significa que o ficheiro 
foi alterado exteriormente no entretanto por outra pessoa. 

Estas falhas relacionadas com concorrrência (mais propriamente com o optimistic locking) e a 
forma de as resolver são indicadas por intermédio de uma chamada ao ‘User Messaging’ do 
editor. 

 

5.4.1.6 Save de um diagrama (modelo intermédio em ficheiro) 

Sabendo que toda a informação de um diagrama se encontra num único ficheiro, esta acção 
corresponde então a actualizar esse ficheiro, mas não apenas as linhas desse ficheiro que 
foram alteradas mas sim regravando todo o ficheiro.  
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A informação relativa ao diagrama e que servirá para preencher o ficheiro pode ser obtida por 
consulta dos objectos em memória associados ao modelo intermédio do diagrama.  

A partir de cada linha do modelo intermédio é possível obter as linhas dos modelos que o 
compõe, e ir descendo até chegar aos modelos base. Tendo as linhas dos modelos base é só 
uma questão de as stringificar (para ficarem com a forma de eventos) e colocar no ficheiro. 

Assim, para gravar as alterações realizadas a um diagrama, a acção que deve ser chamada é a 
de saveFile (IntermediateModel). Este método, tal como o de openFile, está definido na 
ferramenta externa FileTools. Isto faz sentido porque como já foi dito, os modelos base 
associados aos diagramas são de gestão externa, pelo que a gravação é lógico que tenha que 
ser feita recorrendo à ferramenta externa. A acção que permite gravar um diagrama está 
disponível seleccionando com o botão direito do rato em cima do diagrama no GUI do editor 
e escolhendo na popup a opção respectiva ou então fazendo um save sobre o painel aberto que 
tem um modelo intermédio (diagrama) associado. Desta forma é possível por consulta da 
tabela virtual de diagramas saber qual o ficheiro que está associado ao Uid do diagrama e com 
base nesse ficheiro saber qual o modelo intermédio que é preciso para passar ao método 
saveFile. Na classe FileTools existe um mapa que associa os modelos intermédios aos nomes 
dos ficheiros. Para mais detalhes sobre a acção de save e a sua relação com a tabela virtual, 
ver a secção 5.3.1 (modelos internos). 

Entretanto, tal como para o cenário anterior, a acção de gravação tem que ter em conta a 
questão da concorrência, já que é perfeitamente possível que no momento em que se pretende 
gravar um ficheiro, este tenha sido alterado exteriormente no entretanto por outra pessoa. 
Surge assim a necessidade de ter em consideração um qualquer esquema de concorrência, e 
nesse caso a escolha recaiu no optimistic locking. 

Deste modo, a acção de gravar pode falhar se a data actual do ficheiro for posterior à da 
abertura do ficheiro na sessão, já que isso significa que o ficheiro foi alterado exteriormente 
no entretanto por outra pessoa. 30 

Também aqui, estas falhas relacionadas com concorrrência (optimistic locking) e a forma de 
as resolver são indicadas por intermédio de uma chamada ao ‘User Messaging’ do editor. 

Entretanto, para a gravação de um ficheiro é utilizado um algoritmo como o descrito de 
seguida: 

• abrir um ficheiro novo para a gravação tipo ‘mypid_editor.tmp’ – este ficheiro está 
marcado para ser ‘apagado a sair’ e o editor pode escrever em cima de qualquer 
ficheiro com o mesmo nome encontrado nesta altura. 

                                                 

30 Uma possível alternativa a este esquema seria que a primeira pessoa a abrir o ficheiro de um diagrama fizesse 
um lock do ficheiro, não permitindo que outras pessoas o abrissem para edição (permitindo no entanto abrir em 
modo read-only) até que este fosse fechado pela pessoa que o estava a editar. No entanto, nesta situação, 
deveria aparecer ao utilizador uma janela que lhe daria a possibilidade de fazer um ‘release lock’ quando 
existem problemas. 
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• gravar os dados neste ficheiro 

• renomear este ficheiro com um nome do tipo ‘ficheiro original.novo’ e tirar o atributo 
de ‘apagar a sair’ 

• quando este ficheiro está completo, o ficheiro actual (o velho) fica com um nome tipo 
backup ou arquivo (isto apoia mais do que uma versão antiga. O esquema é, por 
exemplo, apagar .3, renomear .2 para .3, renomear .1 para .2, renomear actual velho 
para .1) 

• renomear o ficheiro novo para o nome actual do ficheiro 

• é apoiada a possibilidade de ter uma pasta tipo raiz para guardar estes ficheiros de 
arquivo / temporários, introduzindo a possibilidade duma cópia em vez de renomear 
no caso de esta raiz não estar no mesmo disco que os ficheiros actuais em utilização. 

 

5.4.1.7 Save All Diagrams 

A análise para este caso é semelhante à do cenário anterior, sendo que aqui são actualizados 
todos os ficheiros de diagramas abertos, desde que possível (porque o ficheiro pode ter sido 
alterado noutra sessão) e se necessário (porque se um dos diagramas abertos não tiver 
nenhuma alteração realizada não precisa de ser actualizado). 

Para saber que um determinado ficheiro foi alterado ou em qualquer momento quais os 
alterados, a solução passa por utilizar a tabela em memória com a lista de diagramas abertos 
para esse efeito. Sempre que um determinado diagrama é alterado, a linha dessa tabela 
associada ao diagrama alterado é actualizada mudando o valor da sua coluna “dirty” que serve 
precisamente para permitir saber se um diagrama está ou não actualizado. Assim, torna-se 
fácil saber quais os diagramas alterados, já que basta consultar essa coluna para todas as 
linhas da tabela e gravar apenas os diagramas que possuem a indicação de estarem 
desactualizados. 

Para mais detalhes sobre a acção de save e a sua relação com a tabela virtual, ver a secção 
5.3.1 (modelos internos). 

Existe uma acção chamada saveAllFiles () disponível na ferramenta externa FileTools que 
despoleta a gravação de todos os diagramas abertos, chamando o método saveFile para cada 
um dos diagramas. 

 

5.4.1.8 Save All 

A acção save all consiste na junção dos cenários 5 e 7, ou seja, do cenário de save feito ao 
nível do AuditManager e do cenário de save de todos os diagramas. Quer isto dizer que 
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quando é feito um save all, é feito um save dos modelos base com política de carregamento 
interna e também um save de todos os modelos base com política de carregamento externa 
(diagramas), ou seja, no fundo é feita a gravação de todos os modelos base, os que possuem 
política de carregamento interna e externa. 

 

5.4.1.9 GetRowsWhere 

Neste momento não faz muito sentido falar desta possibilidade associada a este tipo de driver, 
quanto mais não seja porque a política de carregamento assume-se que é sempre total. Assim, 
um pedido de getRowsWhere (...) nunca vai chegar aos drivers porque os modelos base vão 
saber que estão completos (sejam eles de política interna ou externa). 

 

5.4.1.10 Search 

A execução de uma pesquisa (search) significa ter que invocar a funcionalidade de 
GetRowsWhere. No caso dos modelos base de gestão interna, e visto que estes estão sempre 
completos, um pedido destes nunca chega ao File Driver. No entanto, o mesmo não acontece 
no caso dos modelos base de gestão externa em que o pedido pode chegar ao driver, se bem 
que nesse caso o GetRowsWhere que chega não deve retornar nada. Isto significa que a 
informação que é utilizada para uma pesquisa destas é sempre a que existe em memória no 
momento em que esta é realizada. 

Assim, para este driver, e apesar de numa pesquisa poder fazer todo o sentido que esta seja 
realizada tendo por base a totalidade dos diagramas, para evitar ter que fazer o carregamento 
para memória da informação de todos os ficheiros, a solução passa por considerar para a 
pesquisa apenas a informação de diagramas já carregada, ou seja, apenas os ficheiros que 
foram entretanto abertos. Este é o comportamento desejado para modelos base de gestão 
externa. 

Entretanto, para os restantes modelos base, as pesquisas realizadas só deverão chegar ao File 
Driver se o modelo base ainda não tiver sido instanciado e está configurado como sendo um 
ficheiro, e nesse caso deve ser feito o carregamento normal da totalidade da informação 
contida no ficheiro. Se no entanto o modelo base já estiver carregado, então isso significa que 
o modelo está completo e a pesquisa não chega ao driver.31 

                                                 

31 No entanto, uma alternativa a isto, e que permitiria pesquisar toda a informação de todos os diagramas e sem 
necessidade de carregar tudo para memória, poderia ser feita recorrendo a um método do tipo “find in files”, 
mas isso necessitaria que esta funcionalidade estivesse implementada, o que não é verdade actualmente. De 
qualquer modo, um find in files será sempre um método da ferramenta externa FileTools, e terá o 
comportamento descrito na secção 7.2.1 (onde se pode encontrar mais algumas informações sobre a opção 
“find in files”) e provavelmente vai carregar um modelo base temporário para evitar problemas com ficheiros 
apenas parcialmente carregados. 
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5.4.1.11 Reload Diagram 

Deverá ser possível fazer um reload de um qualquer diagrama, sendo que nesse caso, o que é 
feito do ponto de vista do driver é que são removidas todas as linhas dos modelos base 
associadas ao diagrama em causa (mesmo que isso signifique a perde de informação nova que 
entretanto poderia ter sido inserida) e de seguida é novamente carregada a informação do 
diagrama a partir do ficheiro respectivo com base na última versão/gravação existente do 
ficheiro. 

No entanto, deve-se ter o cuidado de perguntar ao utilizador se quer confirmar a acção de 
reload caso o que está em disco esteja desactualizado, pois isso significa que serão perdidas 
as alterações realizadas. 

A remoção e posterior inserção das linhas dos modelos base devem ser feitas com base em 
acções do File Driver para apagar primeiro de memória as linhas associadas ao ficheiro e 
carregar depois de novo o ficheiro, com o AuditManager em snooze mode, já que estas acções 
não devem ser “ouvidas” pelo AuditManager. 

A obtenção do modelo intermédio que é passado para o método de reload deve ser feita da 
mesma forma que é feita para o caso do save descrito em cima, já que esta acção estará 
igualmente disponível a partir da popup que aparece quando se carrega com o botão direito 
em cima de um diagrama na árvore de diagramas. 

 

5.4.1.12 Close Diagram 

O fecho de um diagrama deve traduzir-se na remoção de todas as linhas dos vários modelos 
base associadas ao diagrama em causa. Esta acção deve ser realizada chamando o método 
closeFile existente na ferramenta externa FileTools. 

De qualquer modo, esta acção acaba por não ter impacto do ponto de vista dos drivers, já que 
se trata de algo que apenas tem reflexo ao nível dos modelos.  

Tal como para o caso de uso anterior, deve-se também ter o cuidado de perguntar ao utilizador 
se quer confirmar a acção de fecho caso o que está em disco esteja desactualizado, pois isso 
significa que serão perdidas as alterações realizadas. 

Também aqui a obtenção do modelo intermédio que é passado para o método de close deve 
ser feita da mesma forma que é feita para o caso do save descrito em cima, já que tal como as 
anteriores, esta acção estará igualmente disponível a partir da popup que aparece quando se 
carrega com o botão direito em cima de um diagrama na árvore de diagramas. 
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5.4.2 Notas finais 

Os modelos base têm definido no ficheiro de configuração do acesso a dados o seu 
comportamento de carregamento (loading behaviour). As opções são “EXTERNAL” e 
“INTERNAL”. Se a opção for “INTERNAL”, então ainda pode ser “STARTUP”, 
“COMPLETE” ou “PARTIAL”. A opção “EXTERNAL” está associada aos modelos base 
cujo carregamento de informação é feito a partir de uma ferramenta externa, como é o caso da 
FileTools. Já a opção “INTERNAL” está associada aos restantes modelos base. Entretanto, a 
opção “STARTUP” significa que o carregamento da informação do modelo base é toda feita 
de uma vez logo na instanciação do modelo base, ficando este no estado 
“MODEL_COMPLETE”, a opção “COMPLETE” significa que o carregamento da 
informação do modelo base apenas é feito quando for precisa pela primeira vez, mas é todo 
feito nessa altura, ficando o modelo base também no estado “MODEL_COMPLETE” no final 
desse carregamento e a opção “PARTIAL” significa que o carregamento de informação dos 
drivers para o modelo base não é feito todo de uma vez. O estado associado ao modelo base 
neste caso é “MODEL_INCOMPLETE”. Esta última opção não existe no caso do File Driver. 

 

Nota associada ao carregamento interno: 

Exemplo de código da inicialização/instanciação do modelo base de diagramas: 

ModelInterface diagrams = ModelFactory.getBaseModel(“Diagramas”); 

 

Entretanto, dentro do método que permite criar ou obter um modelo base - getBaseModel 
(String baseModelName) - é executado o seguinte código, relacionado com o acesso a 
dados: 

ConfiguredBaseModel confBaseModel = 
DataSourceManager.instance().getMetamodel().getConfiguredBaseModel(baseMeta
Model.getName());  

String dataSourceType = confBaseModel.getDataAccessMode(); 

baseModel.setDataSourceType(dataSourceType); 

String loadingBehaviour = confBaseModel.getLoadingBehaviour(); 

if (loadingBehaviour.equals("TOTAL_STARTUP")) { 

      boolean isSnoozeMode = AuditManager.instance().isSnoozeMode(); 

      String className = confBaseModel.getClassName(); (retorna a classe 
FileDriver) 

      String prefix = confBaseModel.getPrefix(); 

      DataSourceDriverInterface devDriver = 
DataSourceManager.instance().getDataSourceDriver (className, prefix); 

      devDriver.openSource(baseModel); (este método lê toda a informação a 
partir do ficheiro do diagrama sem nenhuma condição predicado) 

      if (className.endsWith("FileDriver") || 
className.endsWith("NoDriver")) 

baseModel.setStatus(ModelStatus.MODEL_COMPLETE); 

AuditManager.instance().setSnoozeMode(isSnoozeMode); 

} 
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else { 

// do nothing. The model will be populated later on. 

} 

 

E dentro do método openSource (ModelInterface model) é feito o seguinte: 
{ 

String modelName = model.getMetaModel().getName(); 

ConfiguredBaseModel confBaseModel = 
DataSourceManager.instance().getMetamodel().getConfiguredBaseModel(modelNam
e); 

String fileName = confBaseModel.getFileName(); 

FileTools.openFile(fileName); (este método faz o carregamento do ficheiro 
invocando o método respectivo da ferramenta externa FileTools) 

} 

 

• Relativamente aos modelos marcados como externos, vale a pena ainda dizer o 
seguinte: 

• É preciso haver uma validação a carregar um ficheiro externo para os modelos 

• as regras assumindo uma flexibilidade que permite levar trabalho para casa 
(ver capítulo final de conclusões, secção 7.2.1) são as seguintes: 

• a carregar uma linha no modelo base o comportamento deve estar definido 
como EXTERNAL 

• se não é EXTERNAL e o modelo está vazio, então marca-se o modelo 
como EXTERNAL e a linha entra - mais tarde isto pode dar origem a erros 
porque nesse caso, isto será tratado como sempre completo. 

• se não é EXTERNAL e não está vazio, faz-se um log de um erro e envia-se 
a linha para o “lixo” - sempre se pode ver se a linha é igual ao que o 
modelo já tem, mas se a linha não está carregada exigirá um pedido 
assíncrono. 

• as regras fechadas sem flexibilidade são as seguintes: 

• a carregar uma linha no modelo base o comportamento deve estar definido 
como EXTERNAL 

• se não é, então rejeita-se a linha com um log a indicar este facto 

• o utilizador deve ser informado - mas apenas uma vez para cada modelo 
assim encontrado. 
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• Deve haver também a opção de ignorar qualquer linha do ficheiro a ser carregado 
que não passa o filtro do modelo intermédio associado ao ficheiro. 

 

5.5 Bus Driver 

Tal como para o File Driver, relativamente ao Bus Driver, e com vista a apresentar e 
descrever o seu comportamento específico, é apresentada de seguida uma lista que mostra os 
principais casos de uso que foram identificados como possuindo comportamento específico, 
com a respectiva descrição no contexto do Bus Driver. 

Mas antes disso, será feita primeiro uma descrição do protocolo de comunicação que foi 
definido para o editor conseguir “falar” com o Bus. 

Entretanto, na versão actual deste driver, das capacidades/funcionalidades definidas na 
interface DataSourceDriverInterface, e tal como para o File Driver, este driver suporta as 
funcionalidades de openSource (que permite carregar para memória no respectivo modelo 
base a totalidade da informação existente na tabela respectiva da base de dados), save (que 
permite gravar as alterações realizadas em memória num determinado modelo base para a sua 
respectiva tabela na base de dados que fica desse modo sincronizada com o que existe em 
memória) e getRowsWhere (que permite carregar para o modelo base em memória apenas 
alguma da informação contida na tabela da base de dados com base numa determinada 
condição de filtragem). Mais uma vez, as restantes funcionalidades não estão a ser suportadas, 
apesar de todas elas acabarem por de algum modo estar cobertas pelas restantes 
funcionalidades, como já foi dito para o caso do File Driver. Neste driver, todas as ligações 
entre os modelos em memória e as tabelas da base de dados são conseguidas tendo no meio 
um componente DbChannel (ver secções 2.4 e 2.5) que permite assim que seja utilizada nas 
comunicações a linguagem do BUS. 

Entretanto, da classe abstracta AbstractDataSourceDriver, este driver também não está 
actualmente a tirar grande partido.  No entanto, este driver possui diversos pontos em comum 
com o driver de bases de dados (Db Driver), pelo que é expectável que quando se fizer a 
implementação deste driver, seja possível definir algum comportamento que seja comum aos 
dois, o que será naturalmente feito ao nível da classe abstracta.  

Relativamente à documentação de referência (documentação da API), também neste caso não 
se julgou adequado incluir nada a esse respeito neste ponto do documento por não ser 
necessário para perceber o funcionamento do driver. No entanto, para ter mais alguma 
informação sobre o assunto, pode sempre ser consultado o ANEXO A onde é possível 
encontrar então alguma desta documentação da API.  
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5.5.1 Protocolo de comunicação com o Bus 

Quando se fala na utilização de um driver BUS, é necessário ter presente que é necessário 
definir com clareza um protocolo para permitir a ligação dos modelos com o BUS. Assim, e 
porque se está perante o BUS (ver secção 2.4), foram definidos os eventos, os URNs 
(Universal Request Names) e RNs (Request Names) a utilizar para os pedidos a realizar, bem 
como outros pormenores importantes, como é o caso da forma como se teve em linha de conta 
a versão que está a ser utilizada, já que é necessário que os drivers conheçam e prevejam a 
existência de versões. 

Adicionalmente, e visto que apesar de não ser uma obrigatoriedade, a comunicação via BUS é 
actualmente feita com componentes do tipo DbChannel, é necessário que existam tantos 
drivers quantas as conexões diferentes que podem existir, um para cada conexão. Depois, os 
modelos base sabem ligar-se ao driver BUS certo em função da conexão que precisam de 
utilizar. Entretanto, os URNs têm ainda algo que os distingue em função da conexão, um 
prefixo distinto. Assim, por exemplo para uma ligação a um schema de base de dados 
exemplo intitulado Scatex, o que se definiu foi um URN do tipo SX_EDITOR_SELECT, em 
que o prefixo SX representa a ligação a esse schema e permite distinguir este URN de um 
outro parecido mas para um outro schema qualquer. 

5.5.1.1 Eventos 

Relativamente aos eventos, foram criados eventos que estendem os que já estão configurados 
no metamodelo, e que correspondem aos modelos base necessários para o editor, com o 
prefixo Dbms. Desta forma consegue-se uma fácil ligação com as tabelas de base de dados, 
sem necessidade de ter que fazer uma configuração especial no ficheiro de inicialização do 
componente DbChannel respectivo, uma vez que nessas condições, o DbChannel sabe fazer 
essa ligação entre o evento e a tabela automaticamente (ver descrição deste componente na 
secção 2.5). Entretanto, a correspondência entre os eventos do metamodelo e os modelos base 
é feita no ficheiro de configuração model_metamodel.xml como para todos os restantes casos, 
sem que isso traga qualquer problema ao driver BUS a implementar. Visto que os pedidos que 
são encaminhados pelo driver BUS são ordens para fazer o select, update, delete ou insert de 
informação de e para um determinado modelo base, é preciso que exista um evento para cada 
modelo base. Os atributos necessários nesse evento correspondem igualmente às colunas 
desse modelo base. No entanto, para além de existirem atributos que correspondem às colunas 
de um modelo base, esses eventos têm ainda mais alguns atributos que são precisos para outro 
tipo de informação que não pode ser transportada nos restantes atributos. Esses atributos aos 
quais se podem chamar de auxiliares, são no entanto muito importantes para o bom 
funcionamento do driver BUS, e são os casos dos atributos “Predicate” e  
“InClauseAttribute”, por exemplo. Adicionalmente, existe um outro atributo “Version” que 
pode ser utilizado pelo AuditManager para fazer a gestão das versões se assim o desejar.  

Assim, resumindo a questão dos eventos, foram criados neste âmbito os seguintes eventos: 

• DbmsDiagram 
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• DbmsDefaultGraphicRowProperties 

• DbmsEInstallation 

• DbmsEPanel 

• DbmsEEquipment 

• DbmsSymbol 

• DbmsDoublePoint 

• DbmsConnectivityEquipment 

• DbmsLinkingGraphic 

• DbmsConnectivityNodeGraphic 

• DbmsGeometryText 

• DbmsElipse 

• DbmsRectangle 

• DbmsSymbolTerminal 

• DbmsPolyLine 

• DbmsArc 

Entretanto, todos estes eventos têm os atributos contidos nos seus eventos “filhos” (já 
existentes actualmente no metamodelo), e para além desses atributos, têm ainda os atributos 
auxiliares “Predicate”, “InClauseAttribute”, “InClauseVector” e “Version”. 

5.5.1.2 URNs 

Em relação aos URNs, e por exemplo para um prefixo SX (utilizado nos testes realizados), 
foram definidos os seguintes:  

• SX_EDITOR_DML (para pedidos de execução de um comando SQL directamente à 
base de dados, e que não encaixa em nenhum dos outros tipos de pedidos) 

• SX_EDITOR_SELECT (para pedidos do tipo SELECT) 

• SX_ EDITOR_INSERT (para pedidos do tipo INSERT) 

• SX_ EDITOR_UPDATE (para pedidos do tipo UPDATE) 

• SX_ EDITOR_DELETE (para pedidos do tipo DELETE) 

• SX_ EDITOR_COUNT (para pedidos do tipo COUNT) 

Entretanto, para cada prefixo diferente que se queira ter, é preciso definir um conjunto 
idêntido de URNs, sendo que a diferença é apenas ao nível do prefixo, conforme já foi dito 
mais em cima neste capítulo. A existência nos URNs da palavra EDITOR serve para perceber 
claramente qual o âmbito de utilização destes URNs e ao mesmo tempo para distinguir os 
DataRequests feitos com estes URNs aos componentes DbChannel de outros pedidos feitos 
por outras aplicações aos mesmos componentes DbChannel. 
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5.5.1.3 Tópicos 

Quanto a tópicos, foi criado um novo tópico ao qual estão associados todos os eventos e os 
URNs atrás referidos. Esse tópico tem o nome “EditorDataSourceManagement”. 

5.5.1.4 RNs 

Finalmente, resta apenas referir a questão dos RNs. Actualmente, este campo é utilizado para 
transportar o nome do modelo base, por conveniência. Seja como for, está em aberto a 
possiblidade da sua utilização para outros fins diferentes no futuro, caso se justifique. 

 

5.5.2 Lista de casos de uso 

5.5.2.1 Abrir ficheiro de um diagrama (política de carregamento externa para todos 
os modelos base presentes nos ficheiros de diagramas) 

Este cenário não faz sentido neste driver. A política de carregamento externa é utilizada 
apenas para situações em que os diagramas existem em ficheiros. 

 

5.5.2.2 Fazer a Instanciação e carregamento de um modelo base que tem política 
de carregamento interna total com opção STARTUP 

Este cenário consiste em consultar no ficheiro de configuração a informação lá presente 
relativa ao modelo base em causa, e com base nessa informação, logo na instanciação do 
modelo base, ler e carregar para o modelo base todos os dados contidos na fonte de dados. A 
informação lida da configuração é o URN que se pretende utilizar no DataRequest a executar. 

No final, quando toda a informação estiver no modelo base, deve ser feito um setStatus 
(MODEL_COMPLETE). 

O carregamento da informação é feito chamando o método openSource (BaseModel) do Bus 
Driver. 

A instanciação de modelos base nestas condições deverá ser feita a partir do IEEApplication. 
No entanto, nada impede que caso se justifique essa instanciação não possa ser feita noutro 
local do código. 
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5.5.2.3 Fazer a Instanciação e carregamento de um modelo base que tem política 
de carregamento interna total com opção COMPLETE 

A diferença entre este cenário e o anterior é que no momento da instanciação, a informação 
não é logo carregada para memória.  

É que apesar da política de carregamento ser total, neste caso, o carregamento da informação 
não é feito logo no momento em que o modelo base é criado, mas sim apenas após a 
realização do primeiro pedido que necessite da sua informação (first use).  

A instanciação de modelos base nestas condições deverá ser feita também a partir do 
IEEApplication. No entanto, nada impede que caso se justifique essa instanciação não possa 
ser feita noutro local do código. Quanto à chamada ao método que faz o carregamento da 
informação, essa será feita quando for precisa pela primeira vez, claro. Relativamente ao 
método que pode despoletar o carregamento caso este ainda não tenha sido feito, ele é o 
getRowsWhere (...). 

 

5.5.2.4 Fazer a instanciação de um modelo base que tem política de carregamento 
interna e parcial 

Este cenário não é muito diferente do anterior. No entanto, a diferença é que após a 
instanciação, a informação vai sendo carregada quando for necessária, e não toda de uma vez 
logo no primeiro pedido envolvendo a sua informação. Assim, o carregamento vai sendo feito 
à custa de chamadas a getRowsWhere (...) com diferentes condições de filtragem que aos 
poucos vão carregando mais e mais informação para os modelos base. 

 

5.5.2.5 Save (AuditManager) 

Para além de serem guardadas nos modelos base todas as alterações que forem sendo 
realizadas, as alterações são também guardadas pelo AuditManager. 

Assim, quando  se chama a opção de save, é definido um novo ponto de persistência 
(persistency point) no AuditManager e as alterações são efectivamente propagadas para os 
drivers (sejam elas inserções, remoções, actualizações, ...) e deste modo para o caso particular 
do Bus Driver, são enviados vários DataRequests com o objectivo de actualizar a fonte de 
dados (tabelas da BD) de acordo com o que está em memória nos modelos base. Os URNs 
dos DataRequests enviados têm obrigatoriamente que seguir as regras definidas no capítulo 
5.5.1 em cima relativo ao protocolo com o BUS em função do que se pretende fazer na fonte 
de dados, ou seja, inserir, apagar ou actualizar. 

Entretanto, como se está a falar de um save, é preciso ter em conta questões relacionadas com 
concorrência. Assim, e tendo em conta que neste caso no fundo a edição está a ser feita sobre 
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uma base de dados com versões, esta gestão deve ser tratada pelos mecanismos das versões 
apenas. Dentro de uma versão temos a reserva duma versão para uma sessão e / ou os locks 
normais da RDBMS. 

 

5.5.2.6 Save de um diagrama (modelo intermédio em ficheiro) 

Este cenário não faz sentido neste driver. A política de carregamento externa vai ser utilizada 
apenas para situações em que os diagramas residem em ficheiros. 

 

5.5.2.7 Save All Diagrams  

Este cenário não faz sentido neste driver. A política de carregamento externa vai ser utilizada 
apenas para situações em que os diagramas residem em ficheiros. 

 

5.5.2.8 Save All 

A acção Save All consiste na junção dos cenários 5 e 7 desta tabela, ou seja, dos cenários de 
save feito ao nível do AuditManager e do cenário de save de todos os diagramas. Quer isto 
dizer que pensando única e exclusivamente no contexto deste driver, quando é feito um save 
all, é apenas feito um save dos modelos base com política de carregamento interna, já que não 
faz sentido actualmente falar em ter diagramas sem serem associados ao File Driver, pelo que 
a sua gravação tem sempre que passar por esse driver. 

 

5.5.2.9 GetRowsWhere 

Um pedido de GetRowsWhere feito num determinado modelo despoleta pedidos para os 
modelos que existem por baixo deste, até chegar aos modelos base, altura em que são feitos os 
pedidos para os drivers propriamente ditos e os modelos base populados com os resultados. 

Entretanto, os pedidos feitos pelos modelos base aos drivers dão origem no caso dos modelos 
base associados ao Bus Driver naturalmente a DataRequests. 

Estes DataRequests têm por sua vez que ter em conta as condições de filtro que entretanto 
chegam nos pedidos, e que podem passar por uma simples condição de igualdade ou ser algo 
bastante mais complexo, com uma expressão contendo vários ANDs de condições de 
igualdade com outro tipo de condições como por exemplo InClauses (WHERE tableField IN 
...). Assim, foi necessário implementar uma forma das diferentes expressões e condições 
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poderem ser automaticamente transformadas em algo que fosse rapidamente e facilmente 
interpretável por parte do BUS sob a forma de um predicado, por exemplo. 

 

5.5.2.10 Search 

A execução de uma pesquisa (search) corresponde a fazer um GetRowsWhere, em que as 
condições de filtragem podem ser bastante diversas  (igualdades, maiores, menores, ...). 

 

5.5.2.11 Reload Diagram 

Este cenário não faz sentido neste driver. A política de carregamento externa vai ser utilizada 
apenas para situações em que os diagramas residem em ficheiros. 

 

5.5.2.12 Close Diagram 

Este cenário não faz sentido neste driver. A política de carregamento externa vai ser utilizada 
apenas para situações em que os diagramas residem em ficheiros. 

 

5.5.3 Notas finais 

Nota associada ao carregamento interno, mais uma vez utilizando como exemplo o modelo 
base de diagramas e assumindo o carregamento total da informação logo no início (política de 
carregamento TOTAL_STARTUP): 

Depois de devidamente configurado(s) o(s) componente(s) DbChannel que responde(m) a 
pedidos feitos pelo editor, para obter a lista de diagramas na árvore utilizando este driver, é 
preciso enviar um DataRequest ao DbChannel com um URN SX_EDITOR_SELECT sem 
necessidade de ter qualquer condição de predicado e tendo por base a tabela da base de dados 
de diagramas, ou seja, usando o evento “DbmsDiagram”. Nesta tabela é lida toda a 
informação e devolvida sob a forma de vários eventos “DbmsDiagram”, sendo que a coluna 
que contém o nome do diagrama é utilizada posteriormente pelo editor para popular a árvore. 

O código é em tudo idêntico até ao ponto em que é chamado o método openSource 
(ModelInterface model), com a diferença que neste caso o driver que é obtido é o Bus Driver, 
é claro. Assim, é apenas o código deste último método que é mostrado de seguida: 

{ 
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String modelName = model.getMetaModel().getName(); 

ConfiguredBaseModel confBaseModel = 
DataSourceManager.instance().getMetamodel().getConfiguredBaseModel(modelNam
e); 

String selectUrn = confBaseModel.getSelectUrn(); 

String rn = confBaseModel.getRn(); 

Event event = new Event (modelName); 

DataRequest dr = new DataRequest(selectUrn, rn, event); 

BusDriverCmp busCmp = getBusDriverCmp(); 

busCmp.pushDataRequest(dr); 

} 

 

Se a política de carregamento fosse PARTIAL, nesse caso não teria sido chamado o método 
openSource (ModelInterface model) logo após a criação do modelo base, mas teria sim sido 
chamado o método getRowsWhere (ModelFilter condition, ModelInterface model) assim que 
um determinado conjunto de linhas fosse precisa, conjunto esse identificado pela condição de 
filtragem condition. O código deste método é ligeiramente diferente do que acabou se de ver 
para o openSource, pelo que vale a pena mostrar também: 

{ 

// this condition needs to be translated into something that can be  

// recognized by the BUS as a predicate condition or something like that. 

String conditionStr = null; 

if (condition != null) { 

conditionStr = condition.toBusCompatibleString(); 

 Log.log(conditionStr); 

} 

String modelName = model.getMetaModel().getName(); 

ConfiguredBaseModel confBaseModel = 
DataSourceManager.instance().getMetamodel().getConfiguredBaseModel(modelNam
e); 

String selectUrn = confBaseModel.getSelectUrn(); 

String rn = confBaseModel.getRn(); 

Event event = new Event (modelName); 

if (condition != null) 

 event.setValueFromString("Predicate", conditionStr); 

DataRequest dr = new DataRequest(selectUrn, rn, event); 

BusDriverCmp busCmp = getBusDriverCmp(); 

busCmp.pushDataRequest(dr); 

} 
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6 Cenários para teste de integração e validação da 
solução desenvolvida 

Depois de apresentados e descritos os principais pacotes que permitiram a criação da 
ferramenta do editor e constituem a sua arquitectura geral, pretende-se agora nesta secção 
mostrar uma visão um pouco mais dinâmica do editor, com vista a fazer a validação das 
soluções de acesso a dados e gestão de alterações apresentadas nos capítulos anteriores.  

Para esse efeito, os módulos implementados foram integrados no editor, e foram executados 
alguns cenários típicos de utilização, que são apresentados de seguida.  

Estes cenários permitem perceber assim como colaboram os vários módulos, em especial os 
que estão mais directamente ligados a esta tese de mestrado, ou seja, o módulo de acesso a 
dados e o módulo de gestão de alterações. Mas é claro que é importante perceber não só como 
estes módulos comunicam um com o outro mas também com os restantes módulos do editor 
que estão fortemente ligados a estes. 

Para os cenários, é então feita uma descrição da colaboração entre os vários módulos e 
também mostrados alguns snapshots com imagens do editor que os permitem compreender 
melhor. 

Entretanto, os cenários de utilização foram escolhidos de entre um conjunto relativamente 
vasto de possíveis cenários, tendo como objectivo cobrir as principais acções que podem ser 
realizadas e que envolvem os módulos em cima indicados. Desse modo, consegue-se ver e 
perceber o que de mais importante existe em torno dos mesmos. 

Os cenários escolhidos foram então os seguintes: 

- Abrir um diagrama de rede em ficheiro no editor gráfico; 

- Editor tabular 

- Ver lista de instalações tendo definido um LoadingBehaviour TOTAL_STARTUP 
para o modelo base de instalações; 

- Ver lista de painéis associados a uma determinada instalação tendo definido um 
LoadingBehaviour PARTIAL para o modelo base de painéis; 

- Edição e undo; 

- Gravar alterações e fechar diagrama/sair (utilizador pode ter vários diagramas alterados); 

- Sair sem gravar / cancelar. 
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Identificados que estão os cenários com mais interesse para mostrar a forma como se ligam os 
vários módulos do editor, e antes de proceder com a sua apresentação, resta referir que os 
cenários de colaboração foram elaborados tendo por base diagramas de sequência em UML. 

 

6.1 Abrir um diagrama em ficheiro no editor gráfico 

Este cenário é muito simples, consistindo em abrir um qualquer diagrama no editor gráfico.  

Do ponto de vista de configuração, estabeleceu-se que a informação do próprio diagrama é 
proveniente de ficheiro e que a lista de diagramas é populada a partir do Bus Driver. 

A Figura 31 em baixo mostra então o diagrama aberto no editor gráfico. O diagrama mostrado 
foi escolhido de forma aleatória de entre os diagramas disponíveis. 

 

 

Figura 31 – Vista do editor gráfico 

 

Entretanto, a Figura 32 em baixo mostra o cenário de abertura de um diagrama sob a forma de 
um diagrama de colaboração.  
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Como se pode ver, por análise da figura, são vários os intervenientes neste processo, sendo 
que o trabalho principal é realizado pelo módulo intitulado FileTools. Este módulo, já 
introduzido no capítulo 5, contém um conjunto de métodos que permitem aceder a ficheiros 
que no seu conteúdo possuem modelos base com comportamento de carregamento externo. 
Este comportamento, como já foi dito, está associado a modelos base que contêm informação 
necessária para a definição do diagrama.  

Descrevendo agora de forma sumária o cenário propriamente dito, o que acontece é que, na 
abertura de um diagrama, todas as linhas que estão no ficheiro são lidas, uma a uma, sendo 
que cada uma delas contém um evento no formato stringificado que vai ser interpretado de 
forma a identificar o modelo base a que pertence para depois ser possível adicionar a linha a 
esse modelo base. No final, quando não existirem mais linhas no ficheiro, será criado um 
modelo intermédio do tipo associação representando o diagrama, modelo esse que vai ser 
depois no final do cenário retornado ao GUI. Entretanto, depois de criar o modelo intermédio, 
fica a faltar apenas um passo para o cenário terminar, que consiste na adição ao modelo base 
“InternalDiagram”, de uma nova linha. Este modelo base é o modelo interno que contém a 
tabela virtual de diagramas, e que portanto reside unicamente em memória e sem qualquer 
espécie de ligação aos drivers. Isto é assim porque se trata de um modelo que contém os 
diagramas que estão abertos num determinado momento, com informação útil sobre os 
diagramas, como por exemplo a data da última modificação e se estes foram ou não editados 
desde a última vez que foram gravados.  

Deste modo, não é necessário que esta informação esteja guardada em disco, seja em que 
formato for, já que não tem utilidade nenhuma depois de fechado o editor e aberto um novo. 

Do ponto de vista de acesso ao módulo de gestão de modelos, são vários os acessos que lhe 
são feitos, até porque as classes ModelManager, RowObjectFactory e ModelFactory para 
todos os efeitos pertencem todas ao módulo de gestão de modelos, tendo sido separados neste 
diagrama para melhor conseguir descrever o que acontece na abertura de um diagrama. 
Existiu ainda uma outra motivação para separar as classes RowObjectFactory e ModelFactory 
do módulo principal ModelManager, que foi para mostrar que houve o cuidado no 
desenvolvimento deste projecto de utilizar alguns padrões de desenho conhecidos (design 
patterns). Nos dois casos referidos foi utilizado o pattern Factory. 

Finalmente, uma referência final para o módulo de gestão de alterações (AuditManager), que 
no caso da figura em baixo e do cenário de abertura de um diagrama contém apenas duas 
chamadas, em ambos os casos a chamada ao método setSnoozeMode. Dependendo do 
booleano que lhe é passado ser true ou false, este método permite activar e desactivar a 
funcionalidade de listener de modelos base e por isso de guarda das alterações realizadas. 
Assim, antes de iniciar o preenchimento dos modelos base com a informação contida no 
ficheiro a abrir, é desactivada essa funcionalidade, para voltar a ser activada apenas no final 
do processo. Isto é assim, porque se está a abrir um diagrama, ou seja, está a ser feita a leitura 
inicial, pelo que não se tratam de alterações e não devem assim ser tratadas pelo módulo de 
gestão de alterações. 
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Figura 32 – Diagrama de sequência do cenário de abertura de um diagrama 

 

6.2 Editor tabular 

Pretende-se neste cenário, e caso não exista, definir ao nível do metamodelo uma associação 
entre dois modelos (base ou intermédios), sendo que obrigatoriamente pelo menos um dos 
modelos base referido deve utilizar o File Driver e outro o Bus Driver. Os restantes modelos 
base, caso existam, podem utilizar qualquer um dos drivers. 
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Assim, para este efeito foi utilizada uma associação já existente, a associação que permite 
ligar um diagrama aos objectos gráficos do tipo texto de um diagrama, que tem o nome de 
“Diagrams-Text” e que liga o modelo base de diagramas (“Diagram”) ao modelo base dos 
objectos gráficos do tipo texto (“Text”). O modelo base de diagramas foi então configurado 
para utilizar o Bus Driver e o modelo base dos objectos gráficos do tipo texto foi configurado 
para utilizar o File Driver. 

De seguida, mostra-se esta associação a funcionar num editor tabular (Figura 33), para um 
diagrama qualquer exemplo. Entretanto, a informação que é vista no editor tabular consiste 
então em todos os objectos gráficos do tipo texto (“Text”) que estão contidos no diagrama. 

Já agora, chama-se a atenção para o pormenor de que o IEE permite ocultar e/ou mostrar 
determinadas vistas sempre que o utilizador assim o deseje. Neste caso, pode-se ver que 
comparando esta com a imagem do IEE da Figura 31, apareceu um painel novo na vista mais 
em baixo (painel com as tabs de palettes e conectividade). Neste caso foi decidido mostrar 
esse painel, visto que não havia também necessidade de ter uma imagem tão “grande” do 
conteúdo do editor gráfico, como no cenário anterior, em que era conveniente ter a maior área 
possível disponível para mostrar o diagrama. 

 

 

Figura 33 – Vista do Editor Tabular 

 

De seguida apresentam-se os diagramas de colaboração de dois casos particulares que estão 
de algum modo associados a este cenário, mas que são diferentes do que acabou de ser 
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mostrado na figura anterior. São eles o cenário de visualização da lista de instalações e o de 
visualização da lista de painéis associados a uma instalação. 

6.2.1 Ver lista de instalações 

A Figura 34 em baixo mostra o cenário de visualização da lista de instalações. Neste caso, 
como se pode ver olhando com atenção para a figura, surgem dois novos intervenientes que 
não existiam no cenário anterior, o DataSourceManager e o DataSourceDriverInterface. É 
importante referir que se está a assumir que a informação que é pedida, ou seja, o conjunto de 
todas as instalações, ainda não foi pedida anteriormente, o que significa que o respectivo 
modelo base está vazio e vai ser carregado durante o processo descrito. 

Assim, em traços gerais, o que acontece neste cenário é que é feito um pedido à factory de 
modelos para devolver (caso já exista) ou criar o modelo base de instalações. Depois, é pedida 
a configuração carregada para memória do metamodelo de acesso a dados para este modelo 
base. Este pedido é feito ao módulo de gestão dos acessos a dados. Entretanto, com base na 
informação de configuração obtida é lido o comportamento de carregamento, que neste caso é 
TOTAL_STARTUP, que significa que toda a informação do modelo base deve ser carregada 
de uma vez na criação do modelo base. Depois, é lido o valor configurado para o nome da 
classe (className) que vai ser utilizado para inquirir o módulo de gestão de acessos a dados 
de forma a obter o tipo de fonte de dados que contém a informação deste modelo base. Obtida 
a informação da fonte de dados, é feito um pedido ao DataSourceDriverInterface para 
carregar toda a informação do modelo base. A partir da informação da fonte de dados que 
contém os dados a carregar, este interface sabe mapear o driver respectivo. Mais uma vez 
neste cenário, há que ter algum cuidado com a questão já referida atrás e que envolve o 
módulo de gestão de alterações, já que mais uma vez a informação que é carregada não deve 
ser guardada pelo gestor de alterações, pelo que é necessário colocar esse mesmo gestor em 
snooze mode. 
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Figura 34 - Diagrama de sequência do cenário de visualização de lista de instalações 

6.2.2 Ver lista de painéis associados a uma determinada instalação 

O cenário que se segue é o de visualização da lista de painéis que pertencem a uma 
determinada instalação, e pode ser visto na Figura 35 em baixo. Este caso, como se pode ver 
pela figura, acaba por não ser muito diferente do anterior, pelo menos do ponto de vista dos 
intervenientes, que são os mesmos. Neste caso, a assumpção é semelhante, ou seja, que a 
informação que é pedida, ou seja, o conjunto de painéis para a instalação seleccionada, ainda 
não foi pedida anteriormente, o que significa que o respectivo modelo base ou está vazio ou 
pelo menos não tem ainda a informação toda que precisa para responder ao pedido. 

Assim, em traços gerais, o que acontece neste cenário é que é feito um pedido à factory de 
modelos para devolver (caso já exista) ou criar o modelo intermédio do tipo associação que 
liga as instalações aos painéis, identificada pelo título “Levels-Panels”. Depois, com base na 
instalação seleccionada (masterObject) é inquirido o gestor de modelos para averiguar se já 
existem em memória, ou seja, no modelo base de painéis, os que respondem ao pedido 
realizado. Como neste cenário essa informação ainda não está disponível, é então criado um 
novo pedido pendente (pending request) e é feito o pedido da informação desejada dos painéis 
que estão associados a essa instalação e que ainda não foram carregados. Este pedido 
entretanto depois de percorrer o caminho até chegar aos modelos base acaba por chegar aos 
drivers, num processo de inquirição semelhante ao que foi descrito no cenário anterior. A 
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diferença é que neste caso o pedido que é feito ao driver que corresponde à fonte de dados 
associada ao modelo base de painéis não é da totalidade da informação mas sim apenas de 
uma pequena parte dos dados que permite responder ao pedido realizado em cima ao nível dos 
modelos. 

Apesar de não estar explícito neste cenário, mais uma vez, há que ter algum cuidado com a 
questão que envolve o módulo de gestão de alterações, já que mais uma vez a informação que 
é carregada não deve ser guardada pelo gestor de alterações, pelo que é necessário colocar 
esse mesmo gestor em snooze mode. 

 

 

Figura 35 - Diagrama de sequência do cenário de visualização de lista de painéis para 
uma determinada instalação 
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6.3 Edição e undo 

6.3.1 Fazer alterações num diagrama no editor gráfico (criação de novos 
objectos, mudança de posição de objectos, ...) 

Este cenário pretende servir para mostrar a criação e alteração de objectos de um diagrama no 
editor gráfico. Mais uma vez aqui, as configurações mantêm-se, o que significa que a 
informação do próprio diagrama é proveniente de ficheiro e que a lista de diagramas foi 
populada a partir do Bus Driver. Aliás, o ponto de partida deste cenário deve ser o fim do 
cenário 6.1, o que significa que se está já no editor gráfico com o mesmo diagrama aberto 
para edição. 

A Figura 36 em baixo mostra então este diagrama no editor gráfico, após a realização de 
algumas alterações, incluindo a criação de objectos (um círculo, um rectângulo e um 
disjuntor) e a alteração das propriedades de outros dois objectos (alteração da posição num 
dos casos e alteração da posição, cor e tamanho do texto no outro).  

 

 

Figura 36 – Vista do editor gráfico após a criação e alteração de objectos de um 
diagrama 
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6.3.2 Testar o mecanismo de undo / redo no editor gráfico 

Este cenário pretende mostrar o mecanismo de undo/redo a funcionar no editor gráfico. Mais 
uma vez aqui, tudo se mantém em termos de configurações e o ponto de partida é o fim do 
cenário anterior, ou seja, existem já alguns objectos novos criados e outros alterados, pelo que 
estão já definidos alguns pontos de undo. 

As figuras que se seguem pretendem então mostrar este mecanismo a funcionar.  

Assim, partindo do diagrama no estado em que este foi deixado no cenário anterior, a  Figura 
37 em baixo, mostra o diagrama no editor gráfico, após a realização de alguns undos. Como 
se pode ver, tal como está o diagrama ainda existem mais alguns pontos de undo, já que em 
relação ao diagrama original, ainda está um objecto fora do seu sítio e dois dos objectos novos 
ainda estão no diagrama. De qualquer modo, consegue-se facilmente perceber que foram 
realizadas algumas acções de undo no diagrama. 

Entretanto, a Figura 38 mostra o contrário, ou seja, mostra o diagrama após terem sido feitos 
alguns redos no diagrama, mas num estado intermédio entre o ponto anterior em que foi 
deixado o diagrama depois das acções de undo e o diagrama no seu estado final (Figura 36). 

 

 

Figura 37 - Vista do editor gráfico após a realização de algumas acções de undo no 
diagrama do cenário anterior 
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Figura 38 – Vista do editor gráfico após a realização de algumas acções de redo no 
diagrama do cenário anterior, tendo como ponto de partida os undos feitos na Figura 37 

 

6.3.3 Testar o mecanismo de undo / redo no editor tabular 

Este cenário é semelhante ao anterior, com a diferença de que desta feita o que se pretende 
mostrar é o mecanismo de undo/redo a funcionar no editor tabular. Mais uma vez, neste caso 
tudo se mantém igual em termos de configurações. No entanto, neste cenário o ponto de 
partida não é o fim do cenário anterior, mas sim o fim do cenário 6.3.1, ou seja, todos os 
objectos novos que foram criados e alterados nesse cenário, existem aqui também e estão já 
definidos os mesmos pontos de undo. 

Entretanto, para poder fazer o teste do mecanismo de undo / redo no editor tabular, é 
necessário ir até ao editor tabular que se abriu com os objectos gráficos do tipo texto 
associados ao diagrama no cenário 6.2 e fazer algumas alterações em campos. 

As figuras que se seguem permitem então ver este mecanismo a funcionar.  

Assim, a Figura 39 começa por mostrar o referido editor tabular após a realização de mais 
algumas alterações em campos. Chama-se a atenção para o facto de que algumas das 
alterações realizadas no editor gráfico, como afectaram alguns objectos do tipo texto, 
naturalmente tiveram impacto também no editor tabular, já que quer um editor quer o outro 
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estão construídos em cima do mesmo modelo intermédio (diagrama). Deste modo, essas 
alterações apareceram logo no editor tabular no momento em que este voltou a ser aberto (é o 
caso do objecto cujo texto é “LINHAS AT 1111111” e que tem a cor azul).  

Entretanto, a Figura 40 mostra o novo estado do editor tabular, após a realização de algumas 
acções de undo. Tal como para o cenário anterior de teste do mecanismo de undo/redo no 
editor gráfico, neste caso foram deixados ainda mais alguns pontos de undo, já que em relação 
ao original, ainda estão alguns objectos alterados (ainda ficou por exemplo a alteração da cor 
num dos objectos de vermelho para verde). De qualquer modo, consegue-se também perceber 
que foram claramente realizadas algumas acções de undo. 

Entretanto, a figura seguinte (Figura 41) mostra a acção contrária, ou seja, mostra o editor 
tabular após terem sido feitos alguns redos, mas mais uma vez num estado intermédio entre o 
ponto anterior em que foi deixado o tabular depois das acções de undo e o tabular no seu 
estado original (Figura 39). 

Chama-se entretanto a atenção para o facto de que nas três imagens do IEE deste cenário, 
voltou a ser possível ver a opção de esconder determinados painéis em acção, já que para 
tornar mais perceptível a tabela, foi ocultado o painel da esquerda, onde costumam estar o 
painel da árvore e o painel de propriedades dos objectos. 

 

 

Figura 39 – Vista do editor tabular após terem sido realizadas algumas alterações em 
campos 
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Figura 40 – Vista do editor tabular após terem sido realizadas algumas açcões de undo 

 

 

Figura 41 - Vista do editor tabular após terem sido realizadas algumas açcões de redo, 
tendo como ponto de partida os undos feitos na Figura 40 
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Como se acabou de ver pelos snapshots apresentados, este cenário descreve o comportamento 
do editor nos cenários de edição de elementos, na criação de novos undo points e na 
realização de undos e redos. Os respectivos diagramas de colaboração podem entretanto ser 
vistos nas Figuras 41 e 42 em baixo. Este cenário, apesar de ser um pouco extenso, não é 
complicado e o trabalho é quase todo feito em torno dos módulos de gestão de modelos e 
gestão de alterações. 

Assim, na primeira parte do cenário (Figura 42) em que é descrito o comportamento na edição 
de um determinado elemento de uma linha de uma tabela, o que acontece é que a alteração é 
primeiro realizada ao nível dos modelos, em todos os modelos que estão associados à linha da 
tabela que foi alterada. Depois desta alteração, e porque o módulo de gestão de alterações 
(AudtiManager) é listener de alterações em modelos base, este vai receber a indicação de 
quais as alterações que foram realizadas e em que modelos base, e estas alterações são então 
guardadas por este módulo, sendo que a forma como são guardadas é ligeiramente diferente 
dependendo da alteração realizada ser uma inserção, uma remoção ou uma actualização. 

Na segunda parte do cenário (igualmente Figura 42) descreve-se o que acontece quando é 
criado um novo undo point. Um undo point pode incluir uma alteração ou um conjunto de 
alterações e define um ponto a partir do qual é possível fazer undo ou redo. Isto significa que 
se entre dois undo points existirem várias alterações, a realização de um undo ou de um redo 
vai fazer com que todas as alterações sejam feitas num mesmo passo, num sentido ou no 
outro. A definição de quando devem ser criados undo points teve assim que ter isto em conta. 
Um undo point entretanto é criado quando é invocado ao nível dos modelos um 
commitChanges, e apesar de obviamente existirem algumas pequenas nuances, isto traduz-se 
basicamente na adição de mais um elemento na lista de undo points, elemento este que 
contém o conjunto de alterações que foram realizadas desde a adição do último undo point 
anterior a este. 

Finalmente, a terceira parte do cenário (Figura 43) descreve o que sucede no editor quando é 
feito um undo. O cenário de realização de um redo não é apresentado porque na realidade ele 
é em tudo igual ao cenário de realização de um undo, com a diferença que as alterações são 
feitas ao contrário, claro. Em primeiro lugar, é importante dizer que as alterações realizadas 
dentro de um undo não devem ser “ouvidas” pelo gestor de alterações, pelo que é necessário 
colocar este gestor em snooze mode antes de iniciar a reposição no estado anterior para depois 
no final do processo de undo retirar o snooze mode. Entretanto, de uma forma resumida, o que 
é feito dentro do processo de undo é que é obtido o conjunto de alterações que foram 
realizadas desde o último undo point e depois, a partir desse conjunto, entra-se num processo 
iterativo em que vão sendo consultados os estados antes e depois, da última alteração até à 
primeira, e com base nesses estados identifica-se o tipo de acção que deve ser realizada no 
sentido de repor o estado anterior e faz-se então a alteração no respectivo modelo base. A 
obtenção do modelo base associado a uma determinada alteração é feita primeiro criando um 
novo objecto (row) na RowObjectfactory e depois questionando a ModelFactory para saber 
qual é o modelo associado a esse objecto.  
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Figura 42 - Diagrama de sequência dos cenários de edição de um elemento e criação de 
um novo undo point. 
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Figura 43 - Diagrama de sequência do cenário de realização de um undo. 
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6.4 Gravação de alterações 

6.4.1 Gravação de diagramas 

Neste cenário é mostrado que quando existe um diagrama alterado, existe uma opção nova 
para gravar esse diagrama na popup que aparece quando se carrega no botão direito do rato 
em cima da linha desse diagrama. Depois, testa-se que após o fecho do editor com a opção de 
gravação das alterações realizadas, os ficheiros de diagramas alterados são efectivamente 
gravados.  

Mais uma vez, tudo se mantém igual em termos de configurações. O ponto de partida para 
este cenário é no editor gráfico, com um diagrama aberto e alterado. 

Assim, a Figura 44 em baixo mostra o diagrama alterado no editor gráfico e com a opção de 
gravação do diagrama disponível, indicando que o diagrama não está actualizado na fonte de 
dados. 

 

 

Figura 44 – Vista do editor gráfico após a realização de algumas alterações num 
diagrama e mostrando a opção da popup que permite gravar o diagrama.  
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Entretanto, foi igualmente validado que a saída do editor escolhendo a opção de gravação das 
alterações, efectivamente sincroniza os ficheiros em disco com o que está em memória. Para 
esse efeito foram então feitas alterações em vários ficheiros, para poder fazer a confirmação 
em mais do que um ficheiro, e depois foi aberto novamente o editor e foram verificados os 
vários ficheiros alterados, um a um.  

Entretanto, não são apresentadas figuras relativas a esta última questão, pois elas não iriam 
trazer nenhum valor acrescentado em relação ao que acabou de ser dito. 

 

6.4.2 Gravação de alterações não associadas aos diagramas para as 
diversas fontes de dados 

Neste cenário testa-se a gravação de alterações realizadas em dados não directamente ligados 
aos diagramas para as diversas fontes de dados.  

A validação deste cenário foi feita tendo por base o editor tabular que se abriu no cenário 6.2, 
de forma a poder verificar a propagação das alterações realizadas em memória para os dois 
tipos de fontes de dados utilizados, ficheiros e BUS.  

Foram então aproveitadas as alterações já realizadas, que afectam essencialmente a parte que 
está associada a ficheiros, e foi ainda feita uma alteração na informação do diagrama, para 
permitir testar a gravação da informação feita pelo BUS. 

Depois, foi feita a saída do editor, mais uma vez com a opção de gravação das alterações.  

De seguida, voltou-se a abrir o editor e abrindo novamente a mesma associação num editor 
tabular, foi possível verificar que as alterações realizadas foram tornadas persistentes, e como 
tal, foi bem feita a propagação tanto pelo File Driver como pelo Bus Driver de memória para 
as fontes de dados. 

Tal como para a última parte do cenário anterior, também aqui não é apresentada nenhuma 
figura, por esta questão não poder ser facilmente validada por intermédio de imagens.  

 

Entretanto, o diagrama de colaboração para este cenário onde é feita a descrição do que 
acontece na saída do editor escolhendo a opção de gravação das alterações realizadas, pode 
ser visto na Figura 45. Tal como no primeiro cenário descrito, também aqui uma grande parte 
do trabalho é feito ao nível da ferramenta FileTools, já que um dos passos da saída do editor 
gravando as alterações significa ter que gravar todos os diagramas abertos que foram 
entretanto editados e que não foram ainda gravados. A outra parte do trabalho envolve mais o 
gestor de alterações, que é responsável também por gerir a gravação de toda a informação não 
externa e não directamente ligada aos diagramas. 
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De forma resumida, o que acontece então neste cenário, após o momento em que é feito o 
pedido para sair do editor e se confirma que se quer gravar as alterações realizadas, é que são 
identificados de entre os diagramas que estão abertos aqueles que possuem alterações desde a 
última vez que foram gravados e é feita então a gravação efectiva desses diagramas. O 
processo de gravação de um diagrama consiste primeiro na criação de um ficheiro temporário 
que irá servir para guardar toda a informação retirada dos modelos base associada ao 
diagrama em questão. Depois, para obter esta informação associada ao diagrama é criado um 
iterador sobre todas as linhas do modelo intermédio do diagrama, e a partir desse iterador são 
então percorridas as linhas do modelo intermédio e “retiradas” as linhas dos modelos base 
associadas a cada uma dessas linhas do modelo intermédio. Entretanto, as linhas dos modelos 
base são guardadas no ficheiro temporário, excepto se pertencerem ao modelo base de 
diagramas, já que essa informação reside num ficheiro diferente e não deve por isso estar no 
ficheiro do diagrama propriamente dito. No final, quando não existem mais elementos a 
percorrer no iterador, é fechado o ficheiro temporário. Nesta altura, é feito um backup da 
última versão do ficheiro original num local próprio que contém os backups de todos os 
ficheiros e finalmente é substituído o conteúdo do ficheiro original pelo do ficheiro 
temporário que acabou de ser criado. Após este passo, o ficheiro temporário é apagado. 

Entretanto, ainda durante a fase de gravação do ficheiro, mas depois de feita a gravação 
propriamente dita do ficheiro, é modificada a linha associada ao modelo base 
“InternalDiagram” que contém a lista de todos os diagramas abertos de forma a actualizar a 
data da última modificação no ficheiro e é também actualizado o campo “Dirty” de forma a 
indicar que o diagrama está actualizado. Na verdade, este passo seria desnecessário neste 
caso, já que se está no processo de fecho do editor, mas como esta fase de actualização do 
modelo “InternalDiagram” está incluída no processo de gravação de um diagrama para 
ficheiro, não há como impedir que seja feita. 

Finalmente, o último passo da gravação das alterações é a gravação de toda a restante 
informação que não está directamente ligada aos diagramas. Esta gravação é feita invocando o 
método save() do gestor de alterações, após ter sido criado um novo persistency point.  

A explicação detalhada do que acontece dentro do método save() foi entretanto já feita no 
capítulo 4, na secção 4.5, onde é descrito o Gestor de alterações (AuditManager). 
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Figura 45 – Diagrama de sequência do cenário de escolha da opção de saída do editor, 
gravando as alterações realizadas 
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6.5 Sair sem gravar / cancelar 

Finalmente, este último cenário descreve o que sucede quando se escolhe sair do editor, 
primeiro cancelando a saída e depois efectivamente confirmando a saída mas sem gravar as 
alterações realizadas e pode ser visto na Figura 46.  

Este cenário é realmente muito simples, já que o cancelamento da saída e a saída sem gravar 
as alterações realizadas não têm qualquer espécie de efeito quer ao nível dos modelos, quer ao 
nível dos drivers. Assim, a única coisa que vale a pena destacar é que na saída sem gravar é 
chamado o método dispose() do próprio framework do Java que trata da destruição das vistas 
e janelas entretanto criadas. Quer isto dizer que esse trabalho é deixado para o próprio Java e 
não é por isso feito nada de especial a este nível pelo editor. 

 

 

Figura 46 – Diagrama de sequência do cenário de escolha da opção de saída do editor, 
primeiro cancelando e depois efectivamente saindo mas sem gravar 
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7 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 
Neste capítulo, relembram-se os objectivos propostos no início do trabalho e tentam-se chegar 
a algumas conclusões relativamente ao sucesso ou não dos resultados obtidos e demonstrados 
nos capítulos anteriores.  

São também apresentadas algumas propostas de melhoria e sugestões de trabalho futuro ao 
que foi desenvolvido no âmbito desta tese. 

 

7.1 Resultados alcançados 

Antes de avançar com os resultados que foram realmente alcançados, onde se faz uma 
avaliação do que foi feito e se conclui sobre o atingimento ou não dos objectivos, vale a pena 
recuperar e relembrar primeiro os objectivos da tese que foram avançados na secção 1.2: 

• Quanto ao objectivo da tese propriamente dita e ao seu enquadramento no âmbito do 
projecto “Editor/Configurador de Redes Eléctricas”, o que se pretende é garantir a 
independência do editor da fonte de dados, ou seja, pretende-se que de forma 
transparente para o utilizador a informação possa estar a ser lida e gravada de e para 
uma qualquer fonte de dados e que a ligação entre os modelos em memória e as fontes 
de dados seja facilmente configurável recorrendo a algo tão simples um ficheiro de 
configuração. 

• É também objectivo da tese fazer toda a gestão de alterações, o que no fundo acaba 
por estar intimamente ligado à interligação às fontes de dados. Como gestão de 
alterações entende-se quer a gestão das inserções, actualizações e remoções, quer a 
gestão dos undos/redos e ainda a gestão da gravação da informação contida em 
memória para as fontes de dados. Pretende-se igualmente que esta gestão das 
alterações realizadas no editor seja feita de forma eficiente, transparente e intuitiva 
para o utilizador. 

 

De forma a cumprir os objectivos acabados de enunciar e com vista à obtenção de uma 
solução que fosse satisfatória, tiveram que ir sendo tomadas algumas decisões ao longo do 
percurso, que permitiram chegar ao estado actual da solução, pelo que é importante agora 
também relembrar as que foram mais importantes: 

• Utlização de XML nos ficheiros de configuração – A tecnologia XML garante um 
formato estruturado que permite que a informação seja auto-descrita. Além disso, esta 
tecnologia, para além de muitas outras, tem a vantagem de ser extremamente 
compatível com a tecnologia Java para a sua manipulação, pelo que fez todo o sentido 
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a sua utilização em vez de outra qualquer para a definição dos ficheiros de 
configuração. Mais ainda, a utilização do XML na arquitectura desenvolvida permitiu 
tornar mais fácil a sua interoperabilidade. 

• Separação das várias camadas e dos vários módulos dentro das camadas – No editor 
existe uma separação clara entre as várias camadas da aplicação, como foi possível 
perceber pelo que foi apresentado nos capítulos anteriores, de acordo com o padrão 
MVC (Model-View-Controller). Mesmo internamente a cada camada houve um 
cuidado extremo em tentar tornar os diferentes módulos independentes uns dos outros, 
possuindo apenas alguns pontos de contacto. Com vista à obtenção da independência 
da fonte de dados, foi igualmente separada a camada de acesso a dados (que está 
disponível para a camada de gestão dos modelos e de apresentação mais em cima) das 
fontes de dados em si. Deste modo, as camadas em cima não precisam de saber a que 
fonte de dados se estão a ligar, apenas precisam de conhecer a camada de acesso a 
dados que trata de lhes “entregar” o driver correcto, com base em informação de 
configuração. 

• Aplicabilidade a outro tipo de aplicações – A arquitectura desenvolvida, do ponto de 
vista das camadas de gestão dos modelos e de gestão dos acessos a fontes de dados, 
foi igualmente pensada de forma a que pudesse ter também a evidente vantagem de ser 
facilmente adaptável a outro tipo de realidade e a outro tipo de aplicações 
completamente diferentes do editor. Isto ficou claro na descrição que foi feita nos 
capítulos anteriores, em especial nos capítulos 4 e 5, onde se fez a descrição detalhada 
destes módulos, descrição essa que até foi feita praticamente sem ter que abordar as 
questões em torno das interfaces gráficas e das bibliotecas gráficas que naturalmente 
precisam de existir para tornar o editor a aplicação de edição de diagramas de redes 
eléctricas que é. 

 

É interessante também agora relembrar os requisitos das várias listas que foram apresentadas 
no capítulo 2, quer os requisitos do utilizador relacionados com o acesso e manipulação de 
dados, quer os específicos dos módulos desenvolvidos, para tentar perceber se foi possível 
concretizá-los a todos (ou pelo menos em grande parte) ou não.  

Assim, pensando em termos dos resultados atingidos, e que foram sendo mostrados nos vários 
capítulos desta tese até este ponto, é possível perceber que a maior parte dos requisitos 
acabaram por ter sido efectivamente concretizados com sucesso, ou pelo menos aqueles que 
de entre eles eram os mais importantes. No entanto, e com alguma naturalidade devido à 
dimensão do projecto, ficaram algumas pequenas pontas soltas por resolver, que não foram 
implementadas principalmente por falta de tempo. Seja como for, é importante esclarecer a 
respeito disto que o que ficou por fazer foi essencialmente trabalho em codificação e não em 
desenho da solução, e não foram seguramente em questões vitais ao trabalho, e que pudessem 
de algum modo afectar a arquitectura que foi desenvolvida. A forma como esta foi 
“arquitectada” permite afirmar com clareza que dá resposta e satisfaz plenamente os 
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objectivos propostos no início do trabalho. Deste modo, pode-se dizer que as opções tomadas 
em termos de arquitectura e de tecnologias a utilizar, permitiram que a solução implementada 
fosse bem sucedida, o que faz com que a tese fique provada. 

Finalmente, é importante ainda dizer a este propósito, que o trabalho que foi realmente 
implementado, foi entretanto testado e integrado com o resto do editor. Foram feitos diversos 
testes unitários e de sistema paa verificar o seu bom funcionamento e actualmente está a ser 
usado internamente sem qualquer problema. 

 

7.2 Trabalho futuro 

Esta secção poderia ser dividida em outras duas. Uma delas para apresentar algumas 
propostas de melhoria ao que já foi desenvolvido e a outra para apresentar algumas sugestões 
de novas funcionalidades e extensões ao trabalho a implementar no futuro. No entanto, e 
porque de algum modo as melhorias e as extensões ao trabalho se misturam, optou-se por não 
fazer uma verdadeira separação em duas secções distintas, apresentando tudo ao mesmo 
tempo. 

Do trabalho desenvolvido, fica claramente a ideia de que existem diversos pontos onde se 
podem quer realizar melhorias quer adicionar algumas novas funcionalidades interessantes. 
Um desses pontos é a ferramenta externa FileTools e os carregamentos externos. Deste modo, 
a secção que se segue descreve com algum detalhe esta questão.  

No entanto, existem obviamente muitos outros pontos onde é possível realizar melhorias, e 
também introduzir novas funcionalidades. Assim, após esta secção específica para os 
carregamentos externos, serão apresentadas mais algumas das mais importantes melhorias e 
extensões possíveis, que foram entretanto identificadas. 

7.2.1 Carregamentos Externos 

As secções seguintes descrevem com maior detalhe algumas das questões que foram sendo 
levantadas nos capítulos anteriores ou que não tendo sido propriamente levantadas são 
questões importantes que precisam de ser pensadas e clarificadas em relação aos 
carregamentos externos.  

O que se pretende no fundo é ajudar a perceber que tarefas / requisitos importantes existem 
associados a este assunto e que deverão ser alvo de maior atenção a curto, médio prazo. 
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Cuidados Gerais 

Com qualquer carregamento dito “extraordinário” será necessário ter o cuidado de não 
esmagar actualizações já feitas em memória, ou seja mudanças ainda não guardadas na base 
de dados, ficheiro ou componente Bus. 

No caso mais directo e evidente isto é apenas para não escrever em cima de linhas no modelo 
base já actualizadas mas não guardadas. 

No caso de linhas apagadas o risco será o de criar de novo uma linha já apagada, que implica 
que os modelos base ou os catálogos dos modelos base devem ter uma forma de lembrança 
para linhas apagadas e ainda “não guardadas” e recusam assim recriar linhas que chegam “de 
fora” – sendo perfeitamente legal recriar uma linha já apagada dentro da mesma cópia do 
editor. 

Do outro lado está a hipótese de apagar linhas novas criadas e ainda não guardadas, mas esta 
situação não parece ter qualquer risco. 

Qualquer inconsistência aparente neste tratamento fica resolvida na acção de guardar as 
mudanças.  A fonte de dados deve apoiar optimistic locking e assim, na altura de guardar as 
mudanças haverá uma interacção com o utilizador. 

Com ficheiros de modelos intermédios com gestão externa este optimistic locking consiste em 
lembrar a data de última modificação do ficheiro a abrir o ficheiro e validar que o ficheiro não 
mudou desde aquela altura quando se tenta guardar o ficheiro.  Casa a data de última 
modificação seja diferente, deve ser dada ao utilizador a hipótese de confirmar a operação. 

Ora, isto, e qualquer acção similar para apoiar optimistic locking, exige um tipo de “cliente” 
ou callback para permitir que o File Driver possa falar com o utilizador.  Isto também 
permitirá soluções para acções ditas offline onde não há utilizador e para apoiar a resposta 
“aplica esta resposta a outros casos a seguir” como acontece normalmente noutras aplicações. 

Carregamento automático de modelos externos 

Esta secção descreve as mudanças que podem ser feitas para assegurar um carregamento 
automático dum modelo intermédio sob uma gestão externa.  Esta funcionalidade não é 
essencial, trata-se apenas de uma discussão que pode ter interesse.  Em particular porque diz 
coisas de interesse sobre a configuração e comportamento de modelos intermédios com gestão 
externa. 

Para apoiar isto a situação mais extrema será quando nenhum ficheiro do tipo em 
consideração se encontra já aberto.  Neste caso é evidente que é o metamodelo que deve 
marcar os modelos base com gestão externa. 

Um modelo base nestas condições recebendo um pedido para dados, reconhecendo que tem 
gestão externa, deve ser capaz de encontrar o modelo intermédio do ficheiro a controlar este 
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modelo base.  O modelo base perguntará então ao modelo intermédio de ficheiro ou ao 
catálogo dele se esta “parte” do modelo já está carregada.  Se a resposta é “não carregada” 
então pode-se abrir o diagrama automaticamente, perguntar ao utilizador se gostaria de o abrir 
ou então marcar no editor tabular ou na hierarquia que esta informação não está carregada. 

Note-se que isto implica que o metamodelo deve validar que apenas um modelo intermédio 
está a gerir qualquer modelos base, uma restrição que parece útil de adoptar mesmo sem este 
carregamento automático. 

Find In Files 

Esta função pode carregar linhas em modelos base ficando assim um modelo intermédio que 
apoia isto completo.  No entanto o estado completo ou não dos modelos base devido à 
existência destas linhas é completamente desconhecido e não se pode actualizar o estado de 
carregamento nesta situação.  Pode-se neste caso ter modelos intermédios conhecidos como 
completos sobre modelos base não completos, mas será que logo depois da pesquisa isto 
ficará válido? É suposto que as condições de pesquisa sejam as do motor de expressões do 
editor, porque assim, se se quiser, pode-se marcar o modelo intermédio como completo 
actualizável.  Caso contrário deve-se marcar o modelo intermédio como “não actualizável” e 
o utilizador poderá ver que um refrescamento manual será necessário. 

Modelo Intermédio com Carregamento Definido 

Admitindo que o motor de busca actual (query optimiser) pode não ser tão eficiente como o 
utilizador pode desejar, vale a pena pensar em considerar a hipótese de oferecer ao utilizador 
do metamodelo a opção de definir como é que uma pesquisa sobre um dado modelo 
intermédio deve ser feita. 

O motor de busca de dados vai fazer decisões baseado na informação de pesquisa disponível, 
mais propriamente na existência de chaves primárias para um ou mais dos modelos que 
entram neste modelo intermédio.  Assim, podem-se definir as pesquisas a fazer em condições 
tais como “atributo A.x e B.y definido e A.z não definido”. 

Agora é precido definir como a pesquisa deve progredir. 

Uma opção a considerar é permitir a definição duma pesquisa SQL, ou uma sequência de tais 
pesquisas, que devolverá linhas dos modelos base. 

Uma opção mais ambiciosa, mas não em demasia, será codificar as pesquisas do motor de 
busca num tipo de byte code ou linguagem, onde para satisfazer a pesquisa em questão sobre 
o modelo intermédio alvo, uma sequência de pesquisas sobre outros modelos é definida. 

Com qualquer opção, incluindo opções ainda não descobertas, as linhas devolvidas podem ser 
mais do que o necessário e uma pesquisa na sequência pode usar o resultado duma outra 
pesquisa mais à frente na sequência. 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 161

Esta função pode carregar linhas em modelos base ficando assim um modelo intermédio que 
apoia isto completo.  No entanto o estado completo ou não dos modelos base devido à 
existência destas linhas é completamente desconhecido e não se pode actualizar o estado de 
carregamento dos modelos base nesta situação.  O que se pode neste caso é ter modelos 
intermédios conhecidos como completos sobre modelos base não completos, mas mais uma 
vez aqui, será que logo depois da pesquisa isto ficará válido? Neste caso sim, porque o 
modelo intermédio está definido no metamodelo e é garantido que as condições de pesquisa 
são entendidas pelo motor de expressões do editor. 

Trabalhando em Casa (e voltando para o escritório) 

A preparação do que é necessário para “ir para casa” consiste em guardar os dados em 
memória num ficheiro apenas, pronto para levar.  Não se pode esquecer de gravar também as 
informações necessários para manter o optimistic locking da sessão. 

(Definições : escritório – ligado às fontes de dados : em casa – não ligado às fontes de dados) 

É sugerida aqui uma definição dos dois comportamentos.  Baseia-se na definição duma sessão 
de edição prolongada que consiste em começar a sessão de trabalho no escritório, e continuar 
a trabalhar em casa ou no escritório sem guardar mudanças no escritório.  Esta sessão 
prolongada fecha-se quando o utilizador grava as mudanças no escritório.  Pode ser 
considerado que uma outra sessão prolongada começa automaticamente – mas isto é apenas 
para dizer que o utilizador pode fechar no escritório com a acção de “levar esta sessão para 
casa”. 

Assim, segue um resumo dos diferentes comportamentos: 

• Em casa o editor é arrancado usando este ficheiro ao qual se chamará TPC (Trabalhos 
Para Casa) numa maneira muito similar a um ficheiro de diagramas actual.  No entanto 
porque se está a carregar um ficheiro TPC, todos os modelos base usados para gravar 
este ficheiro devem estar marcados sob gestão externa, sem importar para estes 
modelos base o comportamento definido no metamodelo.  Eventualmente poderiam 
ser gravados apenas alguns dos modelos base, mas em princípio parece mais natural 
gravar tudo. 

• Em casa qualquer gravação actualiza o ficheiro TPC, criando versões como acontece 
para qualquer ficheiro de diagramas. 

• No escritório já este comportamento precisa de ser diferente – porque quando se faz a 
gravação das mudanças, pretende-se fazer isto sobre as definições do metamodelo e 
não como uma actualização do ficheiro TPC.  Assim, a entrar numa sessão de edição o 
utilizador poderá ter a opção de usar ou importar um ficheiro TPC, usando um File 
Browser normal para escolher, mas os modelos em memória, base ou intermédios, 
ficam definidos pelo metamodelo.  Entretanto, as linhas lidas do ficheiro TPC não são 
simplesmente carregadas, são tratadas como actualizações internas aos modelos base.  
Isto implica que se uma linha editada ou apagada no ficheiro TPC foi actualizada ou 
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apagada fora desta sessão de edição prolongada, o carregamento do ficheiro TPC 
esmaga esta actualização em memória. Isto está certo, porque mais tarde, fazendo uma 
gravação normal o optimistic locking vai bater, usando a informação de data / versão 
carregada com os dados, e tudo fica resolvido exactamente da mesma maneira de 
quando o trabalho é feito todo no escritório. 

Note-se também que o ficheiro TPC deve ter informações sobre linhas apagadas desde 
o início da sessão de edição no escritório que foi gravada neste ficheiro. 

7.2.2 Outras novas funcionalidades e melhorias 

Uma das funcionalidades que por falta de tempo não foi possível implementar, apesar de estar 
mais do que prevista no desenho, como foi possível ver nos capítulos anteriores, foi o driver 
de base de dados (Db Driver). 

Ao nível da gestão de alterações, em particular do mecanismo de undo e redo, existe uma 
extensão ao trabalho que poderia ser muito útil, que é a possibilidade de para além de guardar 
as alterações realizadas em memória, fazê-lo igualmente em disco, por exemplo num ficheiro 
de texto. Deste modo, seria possível, por exemplo, recuperar no ponto em que se estava em 
caso de crash da aplicação do editor, antes de ter tido tempo de gravar as alterações 
realizadas. Como nesse caso teriam sido guardados os vários passos dados, seria igualmente 
possível que o utilizador escolhesse recomeçar a aplicação no ponto que desejasse. 

Outra nova funcionalidade interessante e de muita utilidade, seria a implementação do 
mecanismo de EDIT, para fazer a gestão de sessões de edição. Com a existência deste 
mecanismo seria possível gerir convenientemente as versões e também as diversas questões 
relacionadas com a concorrência. 

Um outro trabalho possível de extensão ao realizado, seria a avaliação da arquitectura 
utilizando algumas métricas de desempenho e de qualidade. A análise dos resultados poderia 
permitir encontrar pistas para desenvolver uma solução com um desempenho e uma qualidade 
próximas do óptimo.  
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ANEXO A: Exemplificação da documentação da API 

A.1 Documentação da API do módulo de gestão de modelos (classe 
ModelFactory) 

pt.efacec.se.aut.frk.model  
Class ModelFactory 

java.lang.Object 
  pt.efacec.se.aut.frk.model.ModelFactory 

 

public class ModelFactory  

extends java.lang.Object 

This class provides access to the BaseModelInterface and ComposedModelInterface 
objects. For the base models the factory implements the singleton funcionality through the 
getBaseModel(String) method. For the Intermediate models there are only creation 
methods, this means one must release all references to these models when they are no longer 
needed to avoid memeory leaks! All the accesses to models must be done through this factory 
methods!  

 

Field Detail 

METAMODEL_FILE 

public static final java.lang.String METAMODEL_FILE 

the name of the document containing the model metamodel definition  

Constructor Detail 

ModelFactory 

public ModelFactory() 
 

Method Detail 
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setMetamodel 

public static void setMetamodel(MetaModel mtmodel) 

Sets the metamodel on the factory.  

Parameters:  

mtmodel - the metamodel instance. 

 

getMetamodel 

public static MetaModel getMetamodel() 

Gets the metamodel instance.  

Returns:  
the metamodel instance. 

 

getMetamodelUrl 

public static java.net.URL getMetamodelUrl() 

Get the metamodel URL.  

Returns:  
the metamodel's URL. 

 

getBaseModel 

public static BaseModelInterface 
getBaseModel(java.lang.String baseModelName) 

Notice that if the model is not registered yet, a new one is created and registered for 
this name!  

Parameters:  

baseModelName -  

Returns:  
the singleton model with the requested characteristics. 

 

buildUnionModel 

public static ComposedModelInterface 
buildUnionModel(ModelInterface[] models) 
throws ModelException 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 172

Parameters:  

models - the source models composing this union  

Returns:  
a new union with every row belonging to the specified models that pass the filter 
condition.  

Throws:  
ModelException 

 

buildUnionModel 

public static ComposedModelInterface 
buildUnionModel(java.lang.String unionName) 
throws ModelException 

Parameters:  

unionName - as in the metamodel  

Returns:  

a new union based on the metamodel definitions for the unionName.  

Throws:  
ModelException 

 

buildAssociationModel 

public static AssociationModelInterface 
buildAssociationModel(java.lang.String associationName) 
throws ModelException 

Get or build (if not yet registered) an association using the metamodel's definition for 
associationName.  

Parameters:  

associationName - associationName as defined in the metamodel  

Returns:  
the requested anchored intermediate model  

Throws:  

ModelException - if the association name or one of its sources does not correspond to 
a valid model 
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buildAssociationModel 

public static AssociationModelInterface 
buildAssociationModel(ModelInterface[] models, 
AttributesEqualityFilter filter) 
throws ModelException 

Get or build (if not yet registered) an association model which is described by the 
filter and models. WARNING subsequent calls to this method with the same 
models and different filters will lead to the replacement of the registered filter on the 
metamodel for this metamodel generated name entry!!!  

Parameters:  

models - composing the association  

filter - the filter that defines the association condition. Failing to provide one 
implies this model to be the cartesian product of its source models!  

Returns:  
the requested anchored intermediate model  

Throws:  
ModelException  

 

A.2 Documentação da API do módulo de gestão de modelos (classe 
RowObjectFactory) 

pt.efacec.se.aut.frk.model  
Class RowObjectFactory 

java.lang.Object 
  pt.efacec.se.aut.frk.model.RowObjectFactory 

 

public class RowObjectFactory  

extends java.lang.Object 

A singleton factory class responsible for creating instances of RowInterface. Methods defined 
in this class accept a Lamable (typically an event) and return a new instance of the 
RowInterface object corresponding to an object identical to the one that generated the 
lamable.  

In general, makeObject() will return an instance of DefaultBaseRow, which will encapsulate 
the supplied Lamable. However, it is possible to define rules that specify which RowInterface 
implementation object should be created for a given lamable - these rules can be defined in 
SpecializedRowFactoryInterface objects that should be registered under this 
RowObjectFactory - makeObject() checks first if registered specialized factories are able to 
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handle a given lamable and if none is able then a DefaultBaseRow object is craeted and 
returned.  

This factory assumes that all RowInterface implementation classes have a construtor that 
accepts a Lamable  

 

Constructor Detail 

RowObjectFactory 

public RowObjectFactory() 
 

Method Detail 

registerFactory 
public static void registerFactory(SpecializedRowFactoryInterface factory) 

registers supplied factory. Factories registered first take precedence over factories 
registered later - thus, if 2 factories know how to convert the same lam then the firstly 
registered one is used  

Parameters:  

factory -  

 
unregisterFactory 
public static void 
unregisterFactory(SpecializedRowFactoryInterface factory) 

removes supplied factory from the collection of registered factories. Does nothing if 
supplied factory was not previously registered under this class  

Parameters:  

factory -  

 
makeObject 
public static RowInterface makeObject(pt.efacec.se.aut.frk.efa.Lamable lam) 

                               throws ModelException 

Parameters:  

lam -  

Returns:  
a new instance of the object that corresponds to supplied lam  

Throws:  
ModelException 
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encode 
public static java.lang.String encode(RowInterface row) 

Parameters:  

row -  

Returns:  
a stringified encoded version of supplied 'row' 

 

A.3 Documentação da API do módulo de gestão de alterações 
(classe AuditManager) 

pt.efacec.se.aut.frk.model.undo  
Class AuditManager 

java.lang.Object 
  pt.efacec.se.aut.frk.model.undo.AuditManager 

All Implemented Interfaces:  

java.util.EventListener, ModelListener  

 

public class AuditManager  

extends java.lang.Object  

implements ModelListener 

 

Nested Class Summary 

 class AuditManager.ChangedRow  
          Class to be used in the method save to store the row pairs before-after that will 
be sent as a list to the base model. 

 class AuditManager.RedoAction  
          Envelope class for the redo action.  

 class AuditManager.UndoAction  
          Envelope class for the undo action.  
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Constructor Detail 

AuditManager 

public AuditManager() 
 

Method Detail 

instance 
public static AuditManager instance() 

Returns:  
the singleton instance. 

 
getPersistencyListSize 
public int getPersistencyListSize() 

Returns:  
the size of the persistency points list. 

 
clearPersistencyPointsList 
public void clearPersistencyPointsList() 

Clears the persistency points list.  

 
getUndoListSize 
public int getUndoListSize() 

Returns:  

the size of the undo points list. 

 
clearUndoList 
public void clearUndoList() 

Clears the undo points list.  

 
clearListOfActionsForUndoPoint 
public void clearListOfActionsForUndoPoint() 

Clears all the lists of actions for all the existing undo points.  

 
clearListOfActionsForUndoPoint 
public void clearListOfActionsForUndoPoint(int index) 
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Clears the list of actions for the undo point refered by the parameter index.  

Parameters:  

index - the index of the undo point to be cleaned. 

 
rowInserted 
public void rowInserted(ModelEvent event) 

Description copied from interface: ModelListener  

This method will be called when a new row is inserted in a base model. Use 
EventObject.getSource() to access ths base model. Use 
ModelEvent.getSourceRow() to access ths inserted object.  

Specified by:  

rowInserted in interface ModelListener 

Parameters:  

event -  

See Also:  
ModelListener.rowInserted(ModelEvent) 

 
rowDeleted 
public void rowDeleted(ModelEvent event) 

Description copied from interface: ModelListener  

This method will be called when a row is deleted from a base model. Use 
EventObject.getSource() to access ths base model. Use 
ModelEvent.getSourceRow() to access ths removed object.  

Specified by:  

rowDeleted in interface ModelListener 

Parameters:  

event -  

See Also:  
ModelListener.rowDeleted(ModelEvent) 

 
rowWillBeUpdated 
public void rowWillBeUpdated(ModelEvent event) 

Description copied from interface: ModelListener  

This method will be called before a row is changed in the a base model. Use 
EventObject.getSource() to access ths base model. Use 
ModelEvent.getSourceRow() to access ths changed object.  

Specified by:  

rowWillBeUpdated in interface ModelListener 
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Parameters:  

event -  

See Also:  
ModelListener.rowWillBeUpdated(ModelEvent) 

 
rowUpdated 
public void rowUpdated(ModelEvent event) 

Description copied from interface: ModelListener  

This method will be called when a row is changed in the a base model. Use 
EventObject.getSource() to access ths base model. Use 
ModelEvent.getSourceRow() to access ths changed object.  

Specified by:  

rowUpdated in interface ModelListener 

Parameters:  

event -  

See Also:  
ModelListener.rowUpdated(ModelEvent) 

 
getCount 
public int getCount() 

Returns:  
the current undo point position in the list. 

 
setCount 
public void setCount(int count) 

Parameters:  

count - sets the count variable that contains the current undo point position in the list. 

 
getListOfActionsForUndoPoint 
public PartialUndoList getListOfActionsForUndoPoint() 

Returns:  
the list of actions for the current undo point. 

 
setListOfActionsForUndoPoint 
public void 
setListOfActionsForUndoPoint(PartialUndoList listOfActionsForUndoPoint) 

Parameters:  

listOfActionsForUndoPoint - the list of actions to be set in the current undo point. 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 179

 
undo 
public void undo() 

This method actually makes an undo action from a certain undo point to the previous 
defined one.  

 
redo 
public void redo() 

This method actually makes a redo action from a certain undo point to the next defined 
one.  

 
getRedoAction 
public AuditManager.RedoAction getRedoAction() 

Returns:  
the redo action object. 

 
setRedo 
public void setRedo(AuditManager.RedoAction redo) 

Parameters:  

redo - the redo action to set. 

 
getUndoAction 
public AuditManager.UndoAction getUndoAction() 

Returns:  
the undo action object. 

 
setUndo 
public void setUndo(AuditManager.UndoAction undo) 

Parameters:  

undo - the undo action to set. 

 
getListOfUndos 
public UndoPointsList getListOfUndos() 

Returns:  
the list of undo points. 
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setListOfUndos 
public void setListOfUndos(UndoPointsList listOfUndos) 

Parameters:  

listOfUndos - the list of undos to set. 

 
getMAX_UNDOS_POINTS 
public static short getMAX_UNDOS_POINTS() 

Returns:  
the MAX_UNDOS_POINTS constant. 

 
isSnoozeMode 
public boolean isSnoozeMode() 

Returns:  
a boolean that allows the user to know if we are currently in snoozeMode (The 
AuditManager isn't a model listener) or not. 

 
setSnoozeMode 
public void setSnoozeMode(boolean snoozeMode) 

Parameters:  

snoozeMode - boolean that allows the user to set the snoozeMode of the 
AuditManager. 

 
setCountActions 
public void setCountActions(int countActions) 

Parameters:  

countActions - sets the countActions variable of the AuditManager to this value. 

 
isRowChanged 
public boolean isRowChanged() 

Returns:  
Returns the rowChanged. 

 
addUndoPointToPersistencyPoint 
public void addUndoPointToPersistencyPoint() 

Adds an undo point to the persistency point that is currently being defined.  
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setPersistencyPoint 
public void setPersistencyPoint() 

Sets a new persistency Point.  

 
save 
public void save() 

Check the base Models that have been changed since the last persistency point and 
issues a save command to all of them that have a loading behaviour different of 
EXTERNAL.  

 
getPersistencyPointsCounter 
public int getPersistencyPointsCounter() 

Returns:  
Returns the persistencyPointsCounter. 

 
setPersistencyPointsCounter 
public void setPersistencyPointsCounter(int persistencyPointsCounter) 

Parameters:  

persistencyPointsCounter - The persistencyPointsCounter to set. 

 
getListOfPersistencyPoints 
public java.util.List getListOfPersistencyPoints() 

Returns:  
Returns the listOfPersistencyPoints. 

 
setListOfPersistencyPoints 
public void 
setListOfPersistencyPoints(java.util.List listOfPersistencyPoints) 

Parameters:  

listOfPersistencyPoints - The listOfPersistencyPoints to set. 

 
modelStatus 
public void modelStatus(ModelStatusEvent event) 

Description copied from interface: ModelListener  

This method will be called on a model's interested listeners, whenever the model 
becomes complete. A later invocation to ModelInterface.getStatus() must return 
ModelStatus.MODEL_COMPLETE  

Specified by:  
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modelStatus in interface ModelListener 

Parameters:  

event - the event with the newly complete model instance. 

 

A.4 Documentação da API do módulo de gestão de acesso a dados 
(classe DataSourceManager) 

pt.efacec.se.aut.frk.drivers  
Class DataSourceManager 

java.lang.Object 
  pt.efacec.se.aut.frk.drivers.DataSourceManager 

All Implemented Interfaces:  

pt.efacec.se.aut.frk.Logger  

 

public class DataSourceManager  

extends java.lang.Object  

implements pt.efacec.se.aut.frk.Logger 

This class receives the requests from the GUI, reads the configuration file to get the data 
source associated to the Base/Intermediate Model of the request and forwards the request to 
the respective Driver.  

 

Field Detail 

METAMODEL_FILE 

public static final java.lang.String METAMODEL_FILE 

the name of the document containing the data access metamodel definition  

See Also:  

Constant Field Values 

Constructor Detail 
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DataSourceManager 

public DataSourceManager() 

Default Constructor  

Method Detail 

instance 
public static DataSourceManager instance() 

Returns:  
the singleton instance. 

 
setMetamodel 
public void setMetamodel(DOMDataAccessConfiguration dataaccessMetamodel) 

Parameters:  

dataaccessMetamodel -  

 
getMetamodel 
public DOMDataAccessConfiguration getMetamodel() 

Returns:  
Returns the data access metamodel 

 
getMetamodelUrl 
public static java.net.URL getMetamodelUrl() 

Returns:  
the url of the data access metamodel 

 
getDataSourceDriver 
public DataSourceDriverInterface 
getDataSourceDriver(java.lang.String className, 

                                                     
java.lang.String prefix) 

Parameters:  

className -  

prefix -  

Returns:  
Returns the data source driver associated with the given class name and prefix (if it 
exists) 
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log 
public void log(java.lang.String str) 

Parameters:  

str -  

 
log 
public void log(java.lang.String msg, 

                java.io.PrintStream writer) 

Specified by:  

log in interface pt.efacec.se.aut.frk.Logger 

 
getDrivers 
public java.util.Map getDrivers() 

Returns:  
the drivers map 

 

A.5 Documentação da API do módulo de gestão de acesso a dados 
(classe FileTools) 

pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver  
Class FileTools 

java.lang.Object 
  pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileTools 

 

public class FileTools  

extends java.lang.Object 

 

Constructor Detail 

FileTools 

public FileTools() 

Default Constructor  
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Method Detail 

openFile 
public static LightModelInterface 
openFile(java.lang.String diagramsMetaModelName, 

                                           RowInterface row) 

Parameters:  

diagramsMetaModelName - the name of the model to be created.  

row - the row that is used as an anchor for the openFile method. Based on the row it's 
possible to get the fileName of the diagram to be passed as a parameter to the method 
that actually opens the file and creates the new intermediate model.  

Returns:  
the intermediate model created. 

 
openFile 
public static LightModelInterface 
openFile(java.lang.String diagramsMetaModelName, 

                                           java.lang.String fileName, 

                                           RowInterface keyObject) 

Method that opens a file (diagram) based on the file named fileName that contains all 
the needed information. The base models are then populated with the obtained info.  

Parameters:  

diagramsMetaModelName - the name of the model to be created.  

fileName - the name of the file to open.  

keyObject - the anchor to be used in the creation of the intermediate model.  

Returns:  
the intermediate model interface. 

 
openFile 
public static void openFile(java.lang.String fileName) 

This method opens any file and populates the base models with the information 
obtained from the file.  

Parameters:  

fileName -  

 
openAllFilesFromDirectory 
public static void openAllFilesFromDirectory(java.lang.String dirPath) 

Opens all the files contained in the directory specified by the dirPath parameter.  

Parameters:  
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dirPath - the path of the directory that contains the files to be opened. 

 
saveFile 
public static void saveFile(java.lang.String fileName, 

                            LightModelInterface intermediateModel) 

Method that handles the save file action. This means updating the file with the actual 
info contained in the base models. This method can be used in a save as... action, since 
it receives a file name as parameter which means that for a diagram, it can be saved 
into a different file other than the corresponding file as defined in the diagrams table.  

Parameters:  

fileName - the name of the file to be saved.  

intermediateModel - the intermediate model to be saved. 

 
saveFile 
public static void saveFile(LightModelInterface intermediateModel) 

Method that handles the save file action. This means updating the file with the actual 
info contained in the base models.  

Parameters:  

intermediateModel - the intermediate model to be saved. 

 
saveAllFiles 
public static void saveAllFiles() 

This method saves all the diagrams, even if they are not opened. It reads the list of 
diagrams from the corresponding base model and issues the order to save each 
diagram to the file name specified in the respective column of the base model.  

 
copyFile 
public static void copyFile(java.lang.String oldFile, 

                            java.lang.String newFile) 

This method copies the contents of the file oldFile to the file newFile.  

Parameters:  

oldFile - the name of the file to be copied.  

newFile - the name of the new file. 

 
closeFile 
public static void closeFile(java.lang.String fileName) 

Method that makes all the processing needed before closing a file and then closes it.  

Parameters:  
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fileName - the name of the file to close. 

 
reloadFile 
public static void reloadFile(java.lang.String fileName) 

Reloads the diagram identified by the file name received  

Parameters:  

fileName - the name of the file to reload. 

 
getMapOfIntermediateModels 
public static java.util.Map getMapOfIntermediateModels() 

Returns:  
the map of all the opened intermediate models. 

 

A.6 Documentação da API do módulo de gestão de acesso a dados 
(classe BusDriver) 

pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver  
Class BusDriver 

java.lang.Object 
  pt.efacec.se.aut.frk.drivers.AbstractDataSourceDriver 
      pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver.BusDriver 

All Implemented Interfaces:  

DataSourceDriverInterface  

 

public class BusDriver  

extends AbstractDataSourceDriver 

 

Constructor Detail 

BusDriver 

public BusDriver() 

Constructor  
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Method Detail 

openSource 
public void openSource(ModelInterface model) 

Description copied from interface: DataSourceDriverInterface  

Loads info from the data source to the base models.  

Specified by:  

openSource in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

openSource in class AbstractDataSourceDriver 

 
openSource 
public void openSource(ModelInterface model, 

                       
pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue keyValue) 

Specified by:  

openSource in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

openSource in class AbstractDataSourceDriver 

 
delete 
public void delete(ModelInterface model) 

Specified by:  

delete in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

delete in class AbstractDataSourceDriver 

 
delete 
public void delete(ModelInterface model, 

                   RowInterface row, 

                   ModelRequestToken token) 

Specified by:  

delete in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

delete in class AbstractDataSourceDriver 
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delete 
public void delete(ModelInterface model, 

                   
pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue keyValue) 

Specified by:  

delete in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

delete in class AbstractDataSourceDriver 

 
update 
public void update(ModelInterface model) 

Specified by:  

update in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

update in class AbstractDataSourceDriver 

 
update 
public void update(ModelInterface model, 

                   RowInterface row, 

                   ModelRequestToken token) 

Specified by:  

update in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

update in class AbstractDataSourceDriver 

 
update 
public void update(ModelInterface model, 

                   
pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue keyValue) 

Specified by:  

update in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

update in class AbstractDataSourceDriver 

 
insert 
public void insert(ModelInterface model) 

Specified by:  

insert in interface DataSourceDriverInterface  
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Overrides:  

insert in class AbstractDataSourceDriver 

See Also:  
AbstractDataSourceDriver.insert(pt.efacec.se.aut.frk.model.ModelInter
face) 

 
insert 
public void insert(ModelInterface model, 

                   RowInterface row, 

                   ModelRequestToken token) 

Specified by:  

insert in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

insert in class AbstractDataSourceDriver 

See Also:  
AbstractDataSourceDriver.insert(pt.efacec.se.aut.frk.model.ModelInter
face, pt.efacec.se.aut.frk.model.RowInterface, 
pt.efacec.se.aut.frk.model.ModelRequestToken) 

 
insert 
public void insert(ModelInterface model, 

                   
pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue keyValue) 

Specified by:  

insert in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

insert in class AbstractDataSourceDriver 

See Also:  
AbstractDataSourceDriver.insert(pt.efacec.se.aut.frk.model.ModelInter
face, pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue) 

 
insertOrUpdate 
public void insertOrUpdate(ModelInterface model) 

Specified by:  

insertOrUpdate in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

insertOrUpdate in class AbstractDataSourceDriver 

See Also:  
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AbstractDataSourceDriver.insertOrUpdate(pt.efacec.se.aut.frk.model.Mo
delInterface) 

 
insertOrUpdate 
public void insertOrUpdate(ModelInterface model, 

                           RowInterface row, 

                           ModelRequestToken token) 

Specified by:  

insertOrUpdate in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

insertOrUpdate in class AbstractDataSourceDriver 

See Also:  
AbstractDataSourceDriver.insertOrUpdate(pt.efacec.se.aut.frk.model.Mo
delInterface, pt.efacec.se.aut.frk.model.RowInterface, 
pt.efacec.se.aut.frk.model.ModelRequestToken) 

 
insertOrUpdate 
public void insertOrUpdate(ModelInterface model, 

                           
pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue keyValue) 

Specified by:  

insertOrUpdate in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

insertOrUpdate in class AbstractDataSourceDriver 

 
save 
public void save(ModelInterface model, 

                 java.util.List changedRows) 

Specified by:  

save in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  

save in class AbstractDataSourceDriver 

 
save 
public void save(ModelInterface model, 

                 pt.efacec.se.aut.frk.efa.types.EFAAttributeValue keyValue) 

Specified by:  

save in interface DataSourceDriverInterface  

Overrides:  
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save in class AbstractDataSourceDriver 

 
getRowsWhere 
public void getRowsWhere(ModelFilter condition, 

                         ModelInterface model) 

Parameters:  

condition -  

model -  

 
getBusDriverCmp 
public BusDriverCmp getBusDriverCmp() 

Returns:  
the Bus Driver component 
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ANEXO B: Exemplos de ficheiros de dados e de 
configuração 
 

B.1 Ficheiro de dados relativo ao diagrama AUT_DESU60_ANTAS 

[PolyLine=[Points=[740][560][0][560][0][10][740][10]][LineStyle=solid][Line
Width=1][Filled=1][Closed=1][Foreground=(255,255,255)][Background=(213,213,
213)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[20][210][10][200][10][550][500][550][490][540][20][540][
20][210]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foreground=(170
,170,170)][Background=(170,170,170)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[20][540][490][540][490][210][20][210]][LineStyle=solid][
LineWidth=1][Filled=0][Closed=1][Foreground=(213,213,213)][Background=][Wor
ldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[500][550][500][550][499.5][200.5][10][200][20][210][489.
5][210.5][490][540]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Fore
ground=(255,255,255)][Background=(255,255,255)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[20][30][10][20][9.5][190.5][370][190][360][180][19.5][18
0.5][20][30]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foreground=
(170,170,170)][Background=(170,170,170)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[18.5][180][360][180][360][30][18.5][30]][LineStyle=solid
][LineWidth=1][Filled=0][Closed=1][Foreground=(213,213,213)][Background=][W
orldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[370][190][370][190][369.5][20.5][10][20][20][30][359.5][
30.5][360][180]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foregrou
nd=(255,255,255)][Background=(255,255,255)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[390][30][380][20][380][190][600][190][590][180][390][180
][390][30]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foreground=(1
70,170,170)][Background=(170,170,170)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[390][180][590][180][590][30][390][30]][LineStyle=solid][
LineWidth=1][Filled=0][Closed=1][Foreground=(213,213,213)][Background=][Wor
ldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[590][180][600][190][600][20][380][20][390][30][590][30][
590][180]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foreground=(25
5,255,255)][Background=(255,255,255)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[520][210][510][200][510][550.5][730][550][720][540.5][52
0][540.5][520][210]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Fore
ground=(170,170,170)][Background=(170,170,170)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[620][210][610][200][610][200][510][200][520][210][609][2
10][609][210]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foreground
=(255,255,255)][Background=(255,255,255)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[720][540][730][550][729.5][170.375][610][170][620][180][
720][180][720][534]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Fore
ground=(255,255,255)][Background=(255,255,255)][WorldId=(1234,646)]] 

[PolyLine=[Points=[620][180][610][170][610][200][620][210][620][210][620][2
10.5][620][180]][LineStyle=solid][LineWidth=1][Filled=1][Closed=0][Foregrou
nd=(170,170,170)][Background=(170,170,170)][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=BARRAS 
2][X=373][Y=489][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,255)][Font=%time
s new roman-14-
b][W=86][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=TEMPO DE 
PASSAGEM][X=400][Y=170][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,255)][Fon
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t=%times new roman-14-
b][W=175][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=CONF. FALTA 
TENSÃO][X=530][Y=530][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,255)][Font=
%times new roman-14-
b][W=172][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=BARRAS 
1][X=231][Y=490][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,255)][Font=%time
s new roman-14-
b][W=86][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=CONFIRMAÇÃO APARECIMENTO 
TENSÃO][X=30][Y=170][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,255)][Font=%
times new roman-14-
b][W=312][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=DESLASTRE DE TENSÃO 
AT][X=30][Y=530][W=208][H=22][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,255
)][Font=%times new roman-14-
b][Valign=C][Halign=L][GuiName=][Sigla=][Invisible=0][Look3D=1][WorldId=(12
34,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=4 - 25 
s][X=110][Y=100][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=3 - 20 
s][X=110][Y=130][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=5 - 3,5 
s][X=530][Y=340][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=7 - 4,5 
s][X=530][Y=280][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=9 - 5,5 
s][X=630][Y=490][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=11 - 6,5 
s][X=630][Y=430][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=14 - 8,0 
s][X=630][Y=340][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=17 - 9,5 
s][X=630][Y=250][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=5 - 10 
s][X=497][Y=84][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=84][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=6 - 20 
s][X=497][Y=57][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=84][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=5 - 30 
s][X=110][Y=70][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
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new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=10 - 55 
s][X=270][Y=100][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=73][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=11 - 60 
s][X=270][Y=70][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=73][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=CONF. APAR. 
TENSÃO][X=30][Y=290][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%he
lvetica-14-
b][W=183][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=13 - 7,5 
s][X=630][Y=370][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=16 - 9,0 
s][X=630][Y=280][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=15 - 8,5 
s][X=630][Y=310][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=18 - 10,0 
s][X=623][Y=220][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=85][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=TEMPO DE 
PASSAGEM][X=30][Y=250][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%
helvetica-14-
b][W=187][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=6 - 4,0 
s][X=530][Y=310][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=6 - 35 
s][X=190][Y=130][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=7 - 40 
s][X=190][Y=100][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=8 - 45 
s][X=190][Y=70][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=9 - 50 
s][X=270][Y=130][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=8 - 5,0 
s][X=530][Y=250][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=10 - 6,0 
s][X=630][Y=460][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 
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[GeometryText=[Angle=0][Text=12 - 7,0 
s][X=630][Y=400][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=77][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=0 - 1,0 
s][X=398][Y=143][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=1 - 2,0 
s][X=398][Y=113][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=2 - 3,0 
s][X=398][Y=83][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=1 - 1,5 
s][X=530][Y=460][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=3 - 2,5 
s][X=530][Y=400][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=2 - 15 
s][X=30][Y=70][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=1 - 10 
s][X=30][Y=100][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=65][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=0 - 5 
s][X=30][Y=130][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=57][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=4 - 5,0 
s][X=496][Y=114][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=3 - 4,0 
s][X=498][Y=143][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=4 - 3,0 
s][X=530][Y=370][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=2 - 2,0 
s][X=530][Y=430][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=0 - 1,0 
s][X=530][Y=490][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%times 
new roman-14-
b][W=69][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=CONF. FALTA 
TENSÃO][X=30][Y=330][Background=(213,213,213)][Foreground=(0,0,0)][Font=%he
lvetica-14-
b][W=188][H=22][Valign=C][Filled=1][Halign=L][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=211][Y=370][W=101][H=20][Halign=C][GuiName
=NSANT-5BR1-DVDUP][Sigla=NSANT-5BR1-DVDUP][Symbol=alfa_w646_2_DUP/C/ 
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DESL+REP][Concepts[*1]=[DUP/C/ 
DESL+REP]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]][Look3D=1][Uid=(1007,63611)][WorldId
=(1234,646)][PopupStructure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL.TENS 
S/PROG][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR1-
DTP00][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL
.TENS D][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR1-
DTP01][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL
.TENS D+RP][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-
5BR1-DTP02][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=250][Y=450][W=35][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR1-DTES-][Sigla=NSANT-5BR1-DTES-][Symbol=alfa_w646_1_ES-/EM 
SERVICO][Concepts[*1]=[ES-/EM 
SERVICO]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]][Look3D=1][Uid=(1007,63610)][WorldId=
(1234,646)][PopupStructure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL.TENS     
E/S][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR1-
DTES-
][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL.TENS     
F/S][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR1-
DTFS-][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=358][Y=370][W=101][H=20][Halign=C][GuiName
=NSANT-5BR2-DVDUP][Sigla=NSANT-5BR2-DVDUP][Symbol=alfa_w646_2_DUP/C/ 
DESL+REP][Concepts[*1]=[DUP/C/ 
DESL+REP]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]][Look3D=1][Uid=(1007,63615)][WorldId
=(1234,646)][PopupStructure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL.TENS 
S/PROG][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR2-
DTP00][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL
.TENS D][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR2-
DTP01][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL
.TENS D+RP][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-
5BR2-DTP02][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=397][Y=332][W=28][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR2-DTTFT][Sigla=NSANT-5BR2-
DTTFT][Symbol=scada_numerico_QM][Look3D=1][Uid=(1007,63614)][Concepts[*2]=[
TFT][%2.0f]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,646)][Popup
Structure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=TEMPO CONF.FALTA 
TENSAO][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=SETPOINT][SxTag=NSANT-5BR2-
DTTFT][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=250][Y=292][W=28][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR1-DTTAT][Sigla=NSANT-5BR1-
DTTAT][Symbol=scada_numerico_QM][Look3D=1][Uid=(1007,63610)][Concepts[*2]=[
TAT][%2.0f]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,646)][Popup
Structure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=TEMPO CONF.APAR. 
TENSAO][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=SETPOINT][SxTag=NSANT-5BR1-
DTTAT][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=250][Y=252][W=28][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR1-DTTPA][Sigla=NSANT-5BR1-
DTTPA][Symbol=scada_numerico_QM][Look3D=1][Uid=(1007,63610)][Concepts[*2]=[
TPA][%2.0f]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,646)][Popup
Structure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=TEMPO 
PASSAGEM][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=SETPOINT][SxTag=NSANT-
5BR1-DTTPA][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=250][Y=332][W=28][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR1-DTTFT][Sigla=NSANT-5BR1-
DTTFT][Symbol=scada_numerico_QM][Look3D=1][Uid=(1007,63610)][Concepts[*2]=[
TFT][%2.0f]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,646)][Popup
Structure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=TEMPO CONF.FALTA 
TENSAO][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=SETPOINT][SxTag=NSANT-5BR1-
DTTFT][EquipmentUid=(1007,63610)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=397][Y=292][W=28][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR2-DTTAT][Sigla=NSANT-5BR2-
DTTAT][Symbol=scada_numerico_QM][Look3D=1][Uid=(1007,63614)][Concepts[*2]=[
TAT][%2.0f]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,646)][Popup
Structure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=TEMPO CONF.APAR. 
TENSAO][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=SETPOINT][SxTag=NSANT-5BR2-
DTTAT][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]]]] 
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[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=397][Y=252][W=28][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR2-DTTPA][Sigla=NSANT-5BR2-
DTTPA][Symbol=scada_numerico_QM][Look3D=1][Uid=(1007,63614)][Concepts[*2]=[
TPA][%2.0f]][MappedConcepts[*2]=[GSTYPE][FORMAT]][WorldId=(1234,646)][Popup
Structure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=TEMPO 
PASSAGEM][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=SETPOINT][SxTag=NSANT-
5BR2-DTTPA][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=393][Y=450][W=35][H=22][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR2-DTES-][Sigla=NSANT-5BR2-DTES-][Symbol=alfa_w646_1_ES-/EM 
SERVICO][Concepts[*1]=[ES-/EM 
SERVICO]][MappedConcepts[*1]=[GSTYPE]][Look3D=1][Uid=(1007,63614)][WorldId=
(1234,646)][PopupStructure=[[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL.TENS     
E/S][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR2-
DTES-
][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]][[PopupEntry=[PrivateScope=0][Name=DSL.TENS     
F/S][Action=[ApplyTagCommandRequest=[Command=GENERIC][SxTag=NSANT-5BR2-
DTFS-][EquipmentUid=(1007,63614)]]]]]]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=370][Y=410][W=80][H=20][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR2-DTCIC][Sigla=NSANT-5BR2-
DTCIC][Symbol=alfa_w646_3_CIC/ACTUADA][Concepts[*1]=[CIC/ACTUADA]][MappedCo
ncepts[*1]=[GSTYPE]][Uid=(1007,63614)][WorldId=(1234,646)]] 

[GeometryText=[Angle=0][Text=][X=226][Y=410][W=80][H=20][Halign=C][GuiName=
NSANT-5BR1-DTCIC][Sigla=NSANT-5BR1-
DTCIC][Symbol=alfa_w646_3_CIC/ACTUADA][Concepts[*1]=[CIC/ACTUADA]][MappedCo
ncepts[*1]=[GSTYPE]][Uid=(1007,63610)][WorldId=(1234,646)]] 

 

B.2 Extracto do ficheiro java/config/metamodel.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<metamodel> 

<topic name="Alarms"> 

 <event name="AcceptAlarms"> 

  <attribute name="Id" type="EFALongArrayValue"/> 

 </event> 

 <event name="DeleteAlarm"> 

  <attribute name="Area" type="EFALongArrayValue"/> 

  <attribute name="HierL0Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Number" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Priority" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="ReceptionTime" type="EFALongValue"/> 

 </event> 

 <event name="Alarm"> 

  <attribute name="Area" type="EFALongArrayValue"/> 

  <attribute name="Description" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL0" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL0Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL0Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL1" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL1Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL1Tag" type="EFAStringValue"/> 
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  <attribute name="HierL2" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL2Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL2Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL3" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL3Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL3Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Id" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Istate" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Number" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Priority" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="ReceptionTime" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="ReceptionTimeMS" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Status" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Terminal" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="TimeQualifier" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="VarType" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="UpdateAlarm"> 

  <attribute name="HierL3Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Priority" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="ReceptionTime" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="VarType" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Id" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL1" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Area" type="EFALongArrayValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="HierL0" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL2Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL1Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="ReceptionTimeMS" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL2" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL3" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Terminal" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Description" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL1Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Status" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="HierL0Desc" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL3Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="HierL2Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="TimeQualifier" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Number" type="EFALongValue"/> 
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  <attribute name="HierL0Tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Istate" type="EFALongValue"/> 

 </event> 

 <event name="ConfigAlarmList"> 

  <attribute name="Size" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="StandardPriority" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="UrgentPriority" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

</topic> 

<topic name="GeometryConstruction"> 

 <event name="DefaultGraphicRowProperties"> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Closed" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Angle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Look3D" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Border" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Font" type="EFAFontValue"/> 

  <attribute name="Valign" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Halign" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="StartAngle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="EndAngle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Radius" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="Diagram"> 

  <attribute name="Id" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="DiagramName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="FileName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="GeoArea" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="EInstallation"> 

  <attribute name="tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="uidL" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="tagUp" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="uidUp" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="depth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="description" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="typeL" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="subTypeL" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="networkLevel" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="chopSoi" type="EFALongValue"/> 
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  <attribute name="kidX" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="area" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cSinopTag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cViewName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cOprName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="path" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="catalogue" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="EPanel"> 

  <attribute name="tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="uidL" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="tagUp" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="uidUp" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="depth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="description" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="typeL" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="subTypeL" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="networkLevel" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="chopSoi" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="kidX" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="area" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cSinopTag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cViewName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cOprName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="path" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="catalogue" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="EEquipment"> 

  <attribute name="tag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="uidL" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="tagUp" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="uidUp" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="depth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="description" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="typeL" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="subTypeL" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="networkLevel" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="chopSoi" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="kidX" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="area" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cSinopTag" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cViewName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="cOprName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="path" type="EFAStringValue"/> 
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  <attribute name="catalogue" type="EFAStringValue"/>  

 </event> 

 <event name="InternalDiagram"> 

  <attribute name="Id" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="DiagramName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="FileName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="GeoArea" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LastModificationDate" type="EFADateValue"/> 

  <attribute name="Dirty" type="EFABoolValue"/> 

 </event> 

 <event name="Symbol"> 

  <attribute name="Id" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="SymbolName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="GeometryType" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="TerminalsLocation" 
type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="BoxLocation" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="CAMSymbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="DefaultCAMAttribute" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="CAMSymbolTestValues"> 

  <attribute name="Id" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="Expression"> 

  <attribute name="Id" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Expression" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="AffectedProperties" 
type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="AffectedGraphics" type="EFAUidArrayValue"/> 

 </event> 

 <event name="DoublePoint"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Xa" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Xb" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Ya" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Yb" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Concepts" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="MappedConcepts" type="EFAStringArrayValue"/> 
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  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="ConnectivityEquipment"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Points" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="LinkingGraphic"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Points" type="EFADoubleArrayValue"/> 

 </event> 

 <event name="ConnectivityNodeGraphic"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="Gauge"> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="H" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="MaxValue" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="MinValue" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 
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  <attribute name="W" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="EndGeometryConstruction"> 

  <attribute name="AlternativeName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="ChangeName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="User" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="Spline"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="ControlPoints" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="VisPoints" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="Telemetry"> 

  <attribute name="Aerial" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Closed" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="ConnectedEquipmentUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 
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  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="OwnerUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Points" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="SiglaPath" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Units" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorkingVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="StartGeometryConstruction"> 

  <attribute name="AlternativeName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="ChangeName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="User" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldName" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="GeometryText"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Angle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Invisible" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Border" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Font" type="EFAFontValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Halign" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Look3D" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Text" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Valign" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 
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  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="W" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="H" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Concepts" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="MappedConcepts" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="Geometry"> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="Raster"> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Data" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="H" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 
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  <attribute name="W" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="Aggregation"> 

  <attribute name="Angle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Code" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="EquipmentName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="InternalsId" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="SinglePoint"> 

  <attribute name="Angle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 
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  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="Elipse"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="H" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="EquipmentUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="W" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="Rectangle"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="H" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="EquipmentUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="W" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="SymbolTerminal"> 

  <!--  SymbolTerminal is the class  that represents a terminal 
of a symbol - currently it doesnt need to have persistence, but we still 
need it to be defined in the model--> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 
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  <attribute name="X" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Y" type="EFADoubleValue"/> 

 </event> 

 <event name="DynamicArea"> 

  <attribute name="PopupName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="GuiName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="NominalVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Aerial" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Closed" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="ModelClass" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Symbol" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="WorkingVoltage" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Type" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Representation" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="PopupStructure" type="EFAStringArrayValue"/> 

  <attribute name="NormalPosition" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="Points" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="ConnectedEquipmentUid" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="PolyLine"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="Closed" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Points" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="EquipmentUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="Arc"> 

  <attribute name="GeometryUid" type="EFAUidValue"/> 
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  <attribute name="Background" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="EndAngle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Filled" type="EFABoolValue"/> 

  <attribute name="Foreground" type="EFAColorValue"/> 

  <attribute name="LineStyle" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="LineWidth" type="EFALongValue"/> 

  <attribute name="Radius" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="Sigla" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="StartAngle" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="EquipmentUid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="XCenter" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="YCenter" type="EFADoubleValue"/> 

  <attribute name="OwnerSymbol" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="Rule" type="EFAStringValue"/> 

 </event> 

 <event name="CreateNewBaseAlternative"> 

 </event> 

 <event name="GetGeometryConstruction"> 

  <attribute name="AlternativeName" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="BaseAlternative" type="EFAStringValue"/> 

  <attribute name="EquipmentList" type="EFAUidArrayValue"/> 

  <attribute name="Rectangles" type="EFADoubleArrayValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

 <event name="RemoveGeometry"> 

  <attribute name="Uid" type="EFAUidValue"/> 

  <attribute name="WorldId" type="EFAUidValue"/> 

 </event> 

</topic> 

 

B.3 Ficheiro java/config/model_metamodel.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<model_metamodel> 

 

 <base_model name="Arc" key="GeometryUid"> 

  <!--   <candidate_key name="Sigla"/> --> 

  <attribute_editor attribute="LineStyle" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.LineStyleEdi
tor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="BoxPlacement" key="GeometryUid" 
event="GeometryText">  
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   <candidate_key name="Sigla"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="Ellipse" key="GeometryUid" event="Elipse"> 

  <attribute_editor attribute="LineStyle" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.LineStyleEdi
tor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="Rectangle" key="GeometryUid"> 

  <attribute_editor attribute="LineStyle" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.LineStyleEdi
tor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="ExportedSynopticSpecialPlacement" key="GeometryUid" 
event="GeometryText">  

  <candidate_key name="Sigla"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="Polyline" key="GeometryUid" event="PolyLine"> 

  <!--   <candidate_key name="Sigla"/>  --> 

  <attribute_editor attribute="LineStyle" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.LineStyleEdi
tor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="TerminalsPlacement" key="GeometryUid" 
event="DoublePoint">  

  <candidate_key name="Sigla"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="Text" key="GeometryUid" event="GeometryText">    
<!--  Note that Text is not defined in the event metamodel - but 
GeometryText is--> 

  <attribute_editor attribute="LineStyle" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.LineStyleEdi
tor"/> 

  <attribute_editor attribute="Halign" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.HorizontalDi
rectionEditor"/> 

  <attribute_editor attribute="Valign" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.VerticalDire
ctionEditor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="BUS" key="GeometryUid" 
event="ConnectivityEquipment"> 

 </base_model> 

 <base_model name="LinkingEquipment" key="GeometryUid" 
event="ConnectivityEquipment"> 

 </base_model> 

 <base_model name="LinkingGraphic" key="GeometryUid"> 

 </base_model> 

 <base_model name="ConnectivityNodeGraphic" key="GeometryUid"> 

 </base_model> 

  

 <base_model name="Diagram" key="Id"> 
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  <candidate_key name="DiagramName"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="Symbol" key="Id"> 

  <candidate_key name="SymbolName"/> 

  <attribute_editor attribute="GeometryType" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.symbol.property_editors.Symbo
lGeometryTypeEditor"/> 

  <attribute_editor attribute="CAMSymbol" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.symbol.property_editors.CAMSy
mbolEditor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="SymbolBox" key="GeometryUid" event="Rectangle"> 

  <!--  SymbolBox is the class  that represents the box of a 
symbol - currently it doesnt need to have persistence, but we still need it 
to be defined in the model--> 

 </base_model> 

 <base_model name="SymbolTerminal" key="GeometryUid" 
event="SymbolTerminal"> 

  <!--  SymbolTerminal is the class  that represents a terminal 
of a symbol - currently it doesnt need to have persistence, but we still 
need it to be defined in the model--> 

 </base_model> 

 <base_model name="DefaultGraphicRowProperties" key="Closed">  <!-- 
key is dummy--> 

  <attribute_editor attribute="LineStyle" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.LineStyleEdi
tor"/> 

  <attribute_editor attribute="Halign" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.HorizontalDi
rectionEditor"/> 

  <attribute_editor attribute="Valign" 
editor="pt.efacec.se.aut.tools.diagram_editor.property_editors.VerticalDire
ctionEditor"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="CAMSymbolTestValues" key="Id"> 

 </base_model> 

  

 <!-- tree --> 

 <base_model name="ROOT" key="Name"/> 

 

 <base_model name="EInstallation" key="uidL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="EPanel" key="uidL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="EEquipment" key="uidL"> 

 </base_model> 

 

 <base_model name="CAMSymbol" key="Name" event="CreateCAMSymbol"> 

 </base_model> 

 <base_model name="CAMAttribute" key="Id" event="CreateCAMAttribute"> 
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 </base_model> 

  

 <base_model name="Expression" key="Id" > 

 </base_model> 

 

 <base_model name="InternalDiagram" key="Id"> 

  <candidate_key name="DiagramName"/> 

 </base_model> 

 

 <base_model name="DbmsSxMappedEntities" key="EquipmentUid"> 

 </base_model> 

 <base_model name="DbmsMotors4Digitals" key="SxTag"> 

 </base_model> 

 <base_model name="DbmsDigitalMotors" key="EngineId"> 

 </base_model> 

 

 

 <union   name="Placements" order_attribute="GeometryUid"> 

  <source_model name="BoxPlacement"/> 

  <source_model name="ExportedSynopticSpecialPlacement"/> 

  <source_model name="TerminalsPlacement"/> 

  <source_model name="LinkingEquipment"/> 

 </union> 

  

 <union   name="Graphics" order_attribute="GeometryUid"> 

  <source_model name="Polyline"/> 

  <source_model name="Arc"/> 

  <source_model name="Text"/> 

  <source_model name="Ellipse"/> 

  <source_model name="Rectangle"/> 

  <source_model name="Placements"/> 

 </union> 

 

 <association   name="Diagram-Graphics" 
filter="Diagram.Id=Graphics.WorldId"> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="Graphics"/> 

 </association> 

 <association   name="Symbol-Graphics" 
filter="Symbol.Id=Graphics.OwnerSymbol"> 

  <source_model name="Symbol"/> 

  <source_model name="Graphics"/> 

 </association> 

 <association   name="Symbol-CAMSymbolTestValues" 
filter="Symbol.Id=CAMSymbolTestValues.Symbol"> 

  <source_model name="Symbol"/> 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 215

  <source_model name="CAMSymbolTestValues"/> 

 </association> 

 

 <association name="ROOT-Diagrams" filter="" order_attribute=""> 

  <source_model name="ROOT"/> 

  <source_model name="Diagram"/> 

 </association> 

 <association name="Diagrams-TerminalsPlacement" 
filter="Diagram.Id=TerminalsPlacement.WorldId" order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="TerminalsPlacement"/> 

 </association> 

 <association name="TerminalsPlacement-Equipments" 
filter="TerminalsPlacement.Uid=EEquipment.uidL" order_attribute=""> 

  <source_model name="TerminalsPlacement"/> 

  <source_model name="EEquipment"/> 

 </association> 

 <association   name="Diagrams-BoxPlacement" 
filter="Diagram.Id=BoxPlacement.WorldId" order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="BoxPlacement"/> 

 </association> 

 <association   name="BoxPlacement-Equipments" 
filter="BoxPlacement.Uid=EEquipment.uidL" order_attribute=""> 

  <source_model name="BoxPlacement"/> 

  <source_model name="EEquipment"/> 

 </association> 

 <association   name="Diagrams-LinkingEquipment" 
filter="Diagram.Id=LinkingEquipment.WorldId" order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="LinkingEquipment"/> 

 </association> 

 <association   name="LinkingEquipment-Equipments" 
filter="LinkingEquipment.Uid=EEquipment.uidL" order_attribute=""> 

  <source_model name="LinkingEquipment"/> 

  <source_model name="EEquipment"/> 

 </association> 

 <association   name="Diagrams-Polyline" 
filter="Diagram.Id=Polyline.WorldId" order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="Polyline"/> 

 </association> 

 <association   name="Diagrams-Ellipse" 
filter="Diagram.Id=Ellipse.WorldId" order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="Ellipse"/> 

 </association> 
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 <association   name="Diagrams-Rectangle" 
filter="Diagram.Id=Rectangle.WorldId" order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="Rectangle"/> 

 </association> 

 <association   name="Diagrams-Arc" filter="Diagram.Id=Arc.WorldId" 
order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="Arc"/> 

 </association> 

 <association   name="Diagrams-Text" filter="Diagram.Id=Text.WorldId" 
order_attribute=""> 

  <source_model name="Diagram"/> 

  <source_model name="Text"/> 

 </association> 

 

 <association name="ROOT-Levels" filter="" order_attribute=""> 

  <source_model name="ROOT"/> 

  <source_model name="EInstallation"/> 

 </association> 

 <association name="Levels-Panels" 
filter="EInstallation.uidL=EPanel.uidUp" order_attribute=""> 

  <source_model name="EInstallation"/> 

  <source_model name="EPanel"/> 

 </association> 

 <association name="Panels-Equipments" 
filter="EPanel.uidL=EEquipment.uidUp" order_attribute=""> 

  <source_model name="EPanel"/> 

  <source_model name="EEquipment"/> 

 </association> 

 <association name="Equipments-Placements" 
filter="EEquipment.uidL=Placements.Uid" order_attribute=""> 

  <source_model name="EEquipment"/> 

  <source_model name="Placements"/> 

 </association> 

 <association name="ROOT-Symbols" filter="" order_attribute=""> 

  <source_model name="ROOT"/> 

  <source_model name="Symbol"/> 

 </association> 

  

 <association name="ROOT-CAM" filter="" order_attribute=""> 

  <source_model name="ROOT"/> 

  <source_model name="CAMSymbol"/> 

 </association> 

 <association name="CAMSymbol-Attributes" 
filter="CAMSymbol.Name=CAMAttribute.Symbol" order_attribute=""> 

  <source_model name="CAMSymbol"/> 
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  <source_model name="CAMAttribute"/> 

 </association> 

  

 <association name="Symbol-Expression" 
filter="Symbol.Id=Expression.Symbol" order_attribute=""> 

  <source_model name="Symbol"/> 

  <source_model name="Expression"/> 

 </association> 

</model_metamodel> 

 

B.4 Ficheiro java/config/dataaccess_metamodel.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<dataAccess> 

    <baseModels> 

 <base_model name="Arc" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="BoxPlacement" loadingBehaviour="EXTERNAL">  

 </base_model> 

 <base_model name="Ellipse" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="Rectangle" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="ExportedSynopticSpecialPlacement" 
loadingBehaviour="EXTERNAL">  

 </base_model> 

 <base_model name="Polyline" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="TerminalsPlacement" loadingBehaviour="EXTERNAL">  

 </base_model> 

 <base_model name="Text" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="BUS" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="LinkingEquipment" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="LinkingGraphic" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="ConnectivityNodeGraphic" 
loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="Diagram" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

  <fx fileName="/dms/editor/diagrams.txt" 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 
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<!--  <bus SelectUrn="SX_EDITOR_SELECT" InsertUrn="SX_EDITOR_INSERT" 
DeleteUrn="SX_EDITOR_DELETE" UpdateUrn="SX_EDITOR_UPDATE" 
CountUrn="SX_EDITOR_COUNT" dmlUrn="SX_EDITOR_DML" Rn="Diagram" Prefix="SX" 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver.BusDriver"/> --> 

 </base_model> 

 <base_model name="Symbol" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

  <fx fileName="/dms/editor/symbols.txt" 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="SymbolBox" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

 </base_model> 

 <base_model name="SymbolTerminal" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

 </base_model> 

 <base_model name="DefaultGraphicRowProperties" 
loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

 </base_model> 

 <base_model name="CAMSymbolTestValues" 
loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

 </base_model> 

  

 <!-- tree --> 

 <base_model name="ROOT"/> 

 

 <base_model name="EInstallation" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

<!--  <bus SelectUrn="SX_EDITOR_SELECT" InsertUrn="SX_EDITOR_INSERT" 
DeleteUrn="SX_EDITOR_DELETE" UpdateUrn="SX_EDITOR_UPDATE" 
CountUrn="SX_EDITOR_COUNT" dmlUrn="SX_EDITOR_DML" Rn="EInstallation" 
Prefix="SX" ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver.BusDriver"/> 
--> 

 </base_model> 

 <base_model name="EPanel" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

<!--  <bus SelectUrn="SX_EDITOR_SELECT" InsertUrn="SX_EDITOR_INSERT" 
DeleteUrn="SX_EDITOR_DELETE" UpdateUrn="SX_EDITOR_UPDATE" 
CountUrn="SX_EDITOR_COUNT" dmlUrn="SX_EDITOR_DML" Rn="EPanel" Prefix="SX" 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver.BusDriver"/> --> 

 </base_model> 

 <base_model name="EEquipment" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

<!--  <bus SelectUrn="SX_EDITOR_SELECT" InsertUrn="SX_EDITOR_INSERT" 
DeleteUrn="SX_EDITOR_DELETE" UpdateUrn="SX_EDITOR_UPDATE" 
CountUrn="SX_EDITOR_COUNT" dmlUrn="SX_EDITOR_DML" Rn="EEquipment" 
Prefix="SX" ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.busdriver.BusDriver"/> 
--> 

 </base_model> 

  

 <base_model name="CAMSymbol" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

  <fx fileName="/dms/editor/CAMSymbol.txt" 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 

 </base_model> 

 <base_model name="CAMAttribute" loadingBehaviour="TOTAL_STARTUP"> 

  <fx fileName="/dms/editor/CAMAttribute.txt" 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 

 </base_model> 
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 <base_model name="Rule" loadingBehaviour="TOTAL_COMPLETE"> 

  <fx 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 

 </base_model> 

 

 <base_model name="Expression" loadingBehaviour="TOTAL_COMPLETE"> 

  <fx 
ClassName="pt.efacec.se.aut.frk.drivers.filedriver.FileDriver"/> 

 </base_model> 

 

 <base_model name="InternalDiagram" loadingBehaviour="PARTIAL"> 

 </base_model> 

 

 <base_model name="DbmsSxMappedEntities" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="DbmsMotors4Digitals" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

 <base_model name="DbmsDigitalMotors" loadingBehaviour="EXTERNAL"> 

 </base_model> 

    </baseModels> 

</dataAccess> 
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ANEXO C: Glossário 
De seguida é apresentada uma tabela com um glossário bastante completo com a descrição 
dos conceitos mais importantes que estão em jogo neste projecto, quer do ponto de vista do 
domínio do problema (como é o caso do conceito de diagrama, por exemplo), quer do ponto 
de vista da própria solução que foi definida e concebida para o problema (como é o caso dos 
conceitos de modelos base e intermédios, por exemplo).  

Chama-se a atenção para o facto de que a tabela mostra os nomes em português e inglês dos 
conceitos, isto porque alguns dos nomes dos conceitos em português após as traduções do 
original em inglês podem não fazer muito sentido, mas não deixa na mesma de ser 
interessante mostrar ambas as possibilidades, pois desse modo evita-se confusões caso sejam 
feitas referências no documento de uma ou de outra forma.  

 

Tabela 4 – Lista de conceitos do domínio do problema 

Português English Significado 

Agregação Aggregation Na hierarquia, qualquer nível em cima dum equipamento, 
que faz agrupamentos de equipamentos ou outras 
agregações. É de notar que as qualidades dos equipamentos 
podem ser sumariadas para dar qualidades a estas 
agregações, por exemplo ‘uma ou mais telemetrias 
falhadas’. 

A informação e qualidades das agregações podem ser 
apresentadas pelo sistema, também as agregações podem ser 
controladas de uma forma limitada. No entanto, a 
informação do sistema controlado e os controlos mandados 
pelo sistema ao sistema controlado pertencem sempre aos 
equipamentos. 

Associação Association Operação de junção (em álgebra relacional) entre dois 
modelos, por exemplo dando o predicado que liga um 
diagrama aos gráficos que compõem o diagrama. Uma 
associação pode ser configurada e identificada por um nome, 
pode ser criada programaticamente ou pode ser um 
associação natural (igualdade de valores de atributos com o 
mesmo nome nos dois modelos). Para distinguir atributos 
com o mesmo nome provenientes de modelos diferentes, 
usa-se a notação modelo.atributo (se necessário, 
recursivamente). 
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Português English Significado 

Associação 
Natural 

Natural Join Para minimizar as definições necessárias de associações no 
Meta-Modelo ou a quantidade de programação, onde um 
atributo existe em dois modelos (base ou intermédio) com o 
mesmo nome é considerado como uma associação natural 
com o nome tabela.tabela.atributo. 

Atributo Attribute Um aspecto valorizável dum equipamento ou duma 
agregação (painel ou instalação), nome, estado por exemplo. 
Os atributos para um equipamento podem ser ‘estáticos’ 
(invariáveis no tempo) ou ‘dinâmicos’ (variáveis no tempo).

Atributo 
Dinâmico 

Dynamic 
Attribute 

Um aspecto dinâmico quantificável / numérico dum 
equipamento. Modelados como ‘medidas’ ou ‘contadores’ 
no ScateX. 

Atributo 
Estático 

Static 
Attribute 

Um aspecto dum equipamento ou duma agregação que 
define o objecto. Serão estes os atributos definidos no 
modelo da rede pelo editor tabular. 

Bem 
Conhecido 

Well  
Known 

O sistema conhece o valor / classe / conceito e reage 
conforme o código do sistema.  Por exemplo um conceito 
bem conhecido pode mudar o estado do modelo dinâmico da 
rede, por exemplo ‘switch aberto’. 

BUS BUS Arquitectura orientada para o desenvolvimento de sistemas 
de software distribuídos. 

Característica Characteristic Uma propriedade gráfica dum símbolo ou uma parte dum 
símbolo, como por exemplo tipo de cores, largura de linha, 
etc. 

Colocação Symbol 
Placement 

Colocação dum símbolo – uma instância dum símbolo num 
diagrama (placement). 

Componente Component No âmbito do BUS, um componente é a unidade lógica de 
processamento fundamental do sistema. 
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Português English Significado 

Conceito Concept Primeira utilização – o padrão. 

Um padrão para os estados dinâmicos dum equipamento. 
Um conceito define exactamente um aspecto dum 
equipamento como uma colecção de estados conhecidos. 
Cada estado pertence a um conceito só, ou seja, os nomes 
dos estados são únicos.  Um conceito pode corresponder a 
ter o valor de um estado só ou pode estar num estado 
desconhecido. 

Conceito  Concept Segunda utilização – a utilização do padrão. 

Um aspecto dinâmico dum equipamento que usa um 
conceito.  No ScateX será monitorizado por uma entidade do 
tipo digital.  No melhor caso, uma digital vai monitorar um 
único conceito e um conceito será monitorizado também por 
uma única digital.  Historicamente, e devido a limitações 
encontradas em sistemas antigos, é necessário aceitar que 
esta condição ideal não é obrigatória. 

Um conceito pode aplicar-se ao equipamento directamente 
ou a um atributo dinâmico.  No último caso o nome do 
conceito efectivamente muda para uma concatenação do 
atributo, a parte final / tipo apenas, e o conceito em si. 

Conectividade Connectivity O modelo estático capturado como as ligações entre os 
equipamentos.33 As ligações são feitas pelos terminais dos 
equipamentos. 

Neste modelo a edição gráfica captura esta conectividade 
baseada nas colocações nos diagramas. Para manter a 
conectividade fielmente, o modelo conhece e guarda a 
conectividade entre colocações e daqui pode derivar a 
conectividade dos terminais dos equipamentos. 

O modelo pode apoiar nós, mas criando / gerindo estes nós 
como um ponto de ligação entre terminais. O utilizador pode 
dar nomes aos terminais dos equipamentos e isto por sua vez 
dará um nome ao nó criado pela existência daquele terminal.

                                                 

33 O modelo proposto apoia apenas um tipo de conectividade, uma rede. Isto pode ser visto como uma restrição. 
Se o mesmo sistema controlado, o mesmo modelo, tem mais do que um tipo de rede pode dar jeito ter modelos 
de conectividade distintos. Se as redes são do mesmo tipo, por exemplo níveis de voltagem diferente e 
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Português English Significado 

Conhecido Known O sistema conhece o valor / classe / conceito e reage 
conforme a configuração do sistema. Por exemplo um 
conceito conhecido pode gerir um tipo de tag dependente do 
estado (conhecido) do conceito. 

Contexto Context No âmbito do BUS, conjunto de componentes com um 
domínio de dados bem definido. 

Diagrama 
sinóptico 

Synoptic 
Diagram34 

Um diagrama sinóptico, ou diagrama de rede, é uma 
representação gráfica de um sistema controlado, por meio da 
utilização de símbolos, imagens e animações. Estas 
características permitem aos operadores encararem o 
diagrama da mesma forma que o fariam com o processo real, 
simplificando a tarefa de gestão do sistema. Um diagrama é 
uma vista sobre um modelo de rede. 

                                                                                                                                                         
transporte e distribuição numa rede de electricidade, uma rede é sempre suficiente. Se no entanto temos uma 
rede de electricidade e uma rede de água, estas redes, como é sabido, não misturam muito bem. No entanto, da 
mesma maneira que podemos controlar as ligações numa rede de diferente voltagens sabendo o nível da rede 
do equipamento, o (tipo de) equipamento pode saber o tipo da rede dele através de um atributo e já não se pode 
ligar um terminal com água e um terminal com electricidade. No limite esta definição pode aplicar-se a cada 
terminal, onde um tipo de equipamento entra nas duas redes, por exemplo electricidade e ferroviária. 

34 Num sinóptico, a alteração do valor de uma entidade traduz-se numa actualização gráfica do seu diagrama, 
reproduzindo a ocorrência física que a originou. Assim, dando um exemplo concreto, a alteração do valor da 
medida de um caldeira (entidade analógica) poderá ser representada pela subida do nível de mercúrio de um 
termómetro gráfico, mimetizando o comportamento de um termómetro físico presente no processo. A 
representação gráfica desta situação tem o benefício de fornecer ao operador dois tipos de informação: a  
ocorrência de uma variação de temperatura (devido ao termómetro) e o seu valor. Se ao diagrama juntarmos 
uma escala que indique os valores máximo e mínimo admissíveis, então o utilizador poderá rapidamente 
aperceber-se se o novo valor de temperatura  está, ou não, dentro dos limites.  

A utilização deste tipo de aplicações possibilita a recolha de informações que, estando indirectamente ligadas 
com os dados recebidos, não fazem contudo parte da alteração ocorrida no processo, mas que proporcionam 
uma percepção mais alargada do estado real do sistema.  Contudo, a visualização do valor de entidades não 
está sempre ligada a estruturas gráficas complexas, podendo, por exemplo, limitar-se à sua apresentação textual 
no diagrama. Mas mesmo nestes casos, é comum a existência de regras que alterem a côr do texto ou do fundo 
em função do valor representado. Uma entidade em alarme, por exemplo, pode ser representada pela 
apresentação do seu valor que pisca  alternadamente entre duas cores.  

Os diagramas sinópticos permitem ainda a visualização das características das entidades ou mesmo dos 
equipamentos presentes no sistema físico, dotando os operadores de informação extremamente útil para as 
várias tarefas de gestão (ex. características eléctricas de equipamentos).  

Outra das suas características é a possibilidade de execução de telecontrolos também com recurso ao mesmo 
tipo de metáforas gráficas. Voltando ao exemplo da temperatura, o diagrama poderá permitir aumentar a 
temperatura de um forno por actuação na válvula de alimentação de combustível (através da execução de um 
setpoint). Graficamente, tal pode ser modelado através de um botão giratório, um botão de progressão, um 
painel para a entrada do valor, etc.  
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Português English Significado 

Disjuntor Switch Um equipamento, qualquer tipo de equipamento, que pode 
estar aberto ou fechado entre dois (ou mais) terminais do 
equipamento, ou seja, um equipamento que liga ou não os 
terminais conforme o estado do equipamento. 

Editor de 
Propriedade 

Property 
Editor 

Um editor gráfico destinado a alterar o valor de uma 
propriedade de um objecto. Este editor deve ser adequado ao 
tipo da propriedade e deve ajudar o utilizador na definição 
do novo valor da propriedade. Pode ser tão simples como 
um text field que permite alterar um nome, ou tão 
complicado como uma janela contendo tabs que permitam 
escolher uma cor por swatches, hsv e rgb. 

Equipamento Equipment Um equipamento ou outro tipo de objecto que está 
monitorizado pelo sistema, que pode ser controlado, que tem
informação que pode ser colocado em diagramas – a unidade 
de entendimento pormenorizado do sistema. 

                                                                                                                                                         

Para sistemas mais complexos (com muitos pontos de medida e actuação), como os sistemas eléctricos de 
energia, é comum existirem facilidades de navegação nos diagramas através da representação de camadas que 
vão aparecendo, ou desaparecendo,  conforme a variação do nível de ampliação (zoom). Paralelamente, e 
devido à dimensão  de alguns diagramas, é normal haver a possibilidade de arrastamento do diagrama de  
modo a posicioná-lo melhor no ecrã (pan).  Estas facilidades permitem a selecção de áreas de visualização 
específicas tanto em  termos posicionais, como em termos de pormenor, facilitando a gestão global do  sistema.   

Ainda nos sistemas eléctricos de energia, é comum basear a representação gráfica dos equipamentos, nos 
diagramas sinópticos, num conjunto substancialmente menor de símbolos que vão sendo repetidos nos vários 
diagramas e que são, muitas vezes, constituídos por figuras simples, à semelhança, aliás, do que acontece com 
os diagramas unifilares de rede disponíveis noutros formatos (papel por exemplo).  

Podemos então resumir as características de uma aplicação deste tipo da seguinte forma:  

• Visualização de valores de entidades com recurso a animações, alternância de  símbolos ou imagens;  

• Existência de regras que condicionam o modo de apresentaçao da informação (côr por exemplo);  

• Visualização de informação complementar;  

• Possibilidade de execução de telecontrolos (botões, painéis, etc);  

• Facilidades de navegação (ampliações, camadas e arrastamento). 
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Português English Significado 

Equipamento 
Composto 

Compound 
Equipment 

Um conjunto de equipamentos que seguem um padrão forte. 
Um exemplo seria uma instalação fabricada e instalada 
numa só peça tipo posto de transformação (PT), gerador 
móvel, etc. 

Estado State O estado dum conceito. Representa um dos valores disjuntos 
possíveis para um conceito, e um conceito só.  Por exemplo, 
o estado ‘aberto’ pode pertencer ao conceito ‘switch’, não 
pode ser usado num outro conceito tipo ‘porta’.  Podemos 
ter o estado ‘porta aberta’ para o conceito ‘estado porta’. 

Os estados e os conceitos podem ser conhecidos e bem 
conhecidos. 

Evento Event No âmbito do BUS, quantidade mínima de informação que 
pode ser trocada entre dois componentes. 

Filtro Filter Um predicado que limita as linhas vistas/devolvidas de um 
dado modelo base ou intermédio. Um filtro pode ser 
configurado e identificado por um nome ou pode ser criado 
programaticamente. 

Hierarquia de 
Rede 

Network 
Hierarchy 

A hierarquia controlada que define os equipamentos, 
agregação de equipamentos em painéis e agregação de 
painéis em instalações, que são o modelo da rede dinâmico 
controlado e monitorizado pelo sistema. 

Histórico de 
eventos 

Events history No âmbito do BUS, repositório dos eventos que são trocados 
em tópicos persistentes. 

HLevel / 
níveis 

HLevel / levels A implementação actual da hierarquia no ScateX.  Modela 
as agregações e os equipamentos, estes últimos sendo 
sempre o nível mais baixo.  

Level_types level_types Os tipos de agrupamento ou equipamento que podem existir 
na hierarquia. 

Linha Row Uma linha duma tabela, a instância (total ou parcial) duma 
entrada numa tabela. 
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Português English Significado 

Linha Base  Base Row  Efectivamente a instância (total ou parcial) duma linha duma 
tabela em memória. As linhas são identificadas por chaves 
únicas numa tabela, preferencialmente por um UID. 
Independente de como estão instanciadas, as linhas base 
ligam-se ao modelo base que as controla. 

Metamodelo 
de Eventos 

Event 
Metamodel 

No âmbito do BUS, meta representação para os eventos, 
tópicos e tipos de data request. 

Meta-Modelo  Meta-Model  Definição de modelos base (estrutura de dados, mapeamento 
para fontes de dados, etc.) e modelos intermédios (estrutura 
de dados, forma de construção), normalmente armazenado 
em ficheiros de configuração em XML. 

Modelo Base Base Model Conjunto de dados em memória que é mapeado para uma 
tabela de uma base de dados relacional ou outra estrutura 
persistente semelhante. Normalmente só uma parte (algumas 
linhas e algumas colunas) da tabela persistente é instanciada 
em memória.  

Chama-se "modelo" porque contém os dados que são 
apresentados ao utilizador (conforme terminologia do padrão 
Model-View-Controller).  

As linhas dos modelos base são identificadas por chaves 
únicas na tabela persistente correspondente, 
preferencialmente por um UID (Universal Identifier). 

O modelo base genérico gere o carregamento das linhas em 
memória. 

Modelo de 
Rede 

Network 
Model 

Uma abstracção sobre uma rede física (ou sistema 
controlado em geral) que captura a informação relevante da 
rede (equipamentos, agregações de equipamentos em painéis 
e instalações, dispositivos e dados de telemetria e 
telecontrolo, etc.). 
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Português English Significado 

Modelo 
Dinâmico da 
Rede 

Dynamic 
Network 
Model 

O(s) modelo(s) dinâmico(s), normalmente carregado(s) em 
memória, gerido(s) para ter o estado actual da rede 
(RealWorld) ou o estado dum estudo.  Numa rede de 
electricidade é conhecida a topologia actual baseada nos 
estados dos switches, a conectividade definida e os conceitos 
aplicados aos equipamentos do tipo “energizado”, “à terra”, 
etc. 

Modelo 
Intermédio 

Intermediate 
Model 

Um modelo do tipo vista sobre um ou dois outros modelos, 
base ou intermédio, que age como uma tabela mas não 
carrega dados ele próprio usando os dados que estão nos 
modelos base.  Um modelo intermédio é construído a partir 
doutros modelos usando as seguintes operações: filtragem 
(selecção em álgebra relacional), associação (junção em 
álgebra relacional) e união (reunião em álgebra relacional).35

Este modelo deve saber o número de linhas total.36 

Dentro dos possíveis uma linha num modelo intermédio age 
como um proxy completo da linha base no modelo base. 

Pad  Pad A visualização do terminal dum equipamento num símbolo 
usado na edição dos diagramas. Não é obrigatório que um 
dado símbolo tenha pads para todos os terminais dum 
equipamento. Estes pads não serão visíveis no visualizador 
de diagramas. A ligação visual entre os pads captura a 
conectividade. 

Pedido de 
Dados 

Data Request Protocolo do tipo pedido/resposta disponível no BUS. 

                                                 

35 Por exemplo para criar um modelo intermédio dos níveis 2 que pertencem a um dado nível 1, usando o objecto 
linha que representa o nível 1 cria um modelo intermédio com a associação ‘HLevel pai filho (H(0).uid = 
H(1).uidUp)” que implica a / resulta na criação dum filtro sobre nível 1 onde uidUp é igual ao uid do nível 0.  
Por sua vez nível 0 e nível 1 são filtros sobre a tabela ‘HLevel’ que têm nível igual a 0 e 1 respectivamente.  É 
assumido que a pesquisa sobre a base de dados junta os dois filtros para devolver apenas os níveis 1 com este 
pai, sem entender que o pai em si basta. 

36 Isto parece um requisito forte de mais, se o modelo tiver uma quantidade muito elevada de linhas. Assim, pode 
ser necessário aceitar que um modelo intermédio sabe que não está totalmente carregado e o numero de linhas 
que actualmente tem. Depois, existirão métodos para pedir o número de linhas total (o que pode demorar 
algum tempo) e para carregar completamente as linhas do modelo. 



Independência de fonte de dados e gestão de alterações em editores de diagramas de redes 

 228

Português English Significado 

Propriedade Property37 Usado no âmbito do editor de um objecto – uma propriedade 
é um atributo conhecido por esse objecto. Pode ser qualquer 
coisa, como por exemplo nome, cor, tensão, largura de linha 
de desenho.  Uma propriedade pode ter (ou não) um valor 
definido num dado objecto. Uma propriedade possui um tipo 
associado. 

Qualidade Quality Efectivamente um atributo dum atributo, dum tipo 
predefinido pelo Meta-Modelo e assim muito bem 
conhecido. Exemplos são ‘imposto’, ‘em alarme’, etc. 

Símbolo Symbol Um padrão definido para mostrar informação graficamente. 

Símbolo 
Composto 

Compound 
Symbol 

Um símbolo que mostra / pode mostrar informação de 
objectos além da informação pertencente ao equipamento da 
colocação. 

Sistema 
Controlado 

Controlled 
System 

O sistema de energia / electricidade (ou outra utilidade / 
outro processo) controlado e monitorizado pelo sistema 
SCADA / DMS em consideração.  

Tabela Table Um modelo base no modelo, nomeado assim porque 
frequentemente, se não sempre, mapeia-se para persistência 
numa tabela de uma base de dados relacional. 

Terminal Terminal Uma ligação na rede dum equipamento. O tipo de 
equipamento pode ter definido um atributo ou atributos que 
controlam a possibilidade de ligações entre terminais, por 
exemplo por nível de voltagem. As ligações entre terminais 
modelam a conectividade da rede do sistema. 

Tópico Topic No âmbito do BUS, canal lógico de dados. 

Topologia Topology O modelo da rede tem a conectividade estática, o modelo 
dinâmico da rede junta esta conectividade com os estados 
dinâmicos dos switches para criar e gerir um modelo que 
sabe as ligações actuais entre equipamentos. Este modelo 
chama-se a topologia da rede, efectivamente o modelo de 
conectividade dinâmica.  

                                                 

37 Podia ter sido usado o nome “Atributo”, mas já tinha sido usado acima num sentido mais restrito. 
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Português English Significado 

União Union Operação de reunião (em álgebra relacional) de dois ou mais 
modelos. Uma união pode ser configurada e identificada por 
um nome ou pode ser criada programaticamente. 
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ANEXO D: Arquitectura geral do editor 
A figura seguinte apresenta a arquitectura geral que serviu de solução ao editor sob a forma de 
um diagrama de pacotes. Nele é possível identificar os pricipais pacotes do projecto editor, ou 
da parte relevante do projecto editor para esta tese de mestrado, e são mostradas as classes 
mais importantes de cada um deles. Isto permite assim ter uma visão geral e estática de todo o 
projecto. 
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ANEXO E: Pacote IEE 
Apesar de estar fora do âmbito deste trabalho, é importante descrever minimamente este 
pacote para se ficar com uma ideia de como são as interfaces gráficas do editor e para 
perceber como é que os modelos intermédios se ligam à camada que existe por cima. 

Assim, a Figura 47 em baixo mostra uma vista geral dos vários componentes do IEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Vista geral dos vários componentes do IEE 

 

O IEE serve de plataforma de integração do ambiente de edição ao utilizador, sobre vistas do 
sistema (editores gráficos, editores tabulares, palettes, etc), providenciando-lhes áreas de 
disposição no IEE (placement areas), um modelo de selecção e focagem, um modelo de 
dados, e acções genéricas de menu. 

O componente IEE advém da necessidade de haver uma plataforma de integração de todos os 
componentes do novo Editor de Sinópticos. Esta plataforma, pela soma das suas partes, ou 
seja, componentes (editores tabulares/gráficos, etc) e funcionalidades, constitui para o 
utilizador final a aplicação Editor de Sinópticos. 

É esperado que o IEE forneça um conjunto de funcionalidades de integração e inter-
relacionamento aos diversos componentes individuais do Editor de Sinópticos. Deverá ser 

Integrated Editing Environment 

General Actions (menus)
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capaz de carregar para memória o modelo de dados inicial, e uma pré-configuração base de 
componentes gráficos, perfazendo o estado inicial do Editor no arranque. 

Adicionalmente é esperado por parte do IEE a capacidade de docking/undocking/detaching, 
com um elevado grau de liberdade, para o reposicionamento gráfico dos componentes nele 
colocados (editores gráficos/tabulares, etc.).  

Do ponto de vista da interface para o utilizador do IEE, as figuras seguintes ajudam a perceber 
alguns pormenores importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Vista geral das secções mais importantes do IEE 
 

Como se pode ver na Figura 48, o IEE é graficamente composto por 4 secções de contextos 
específicos, de configuração dinâmica em runtime. 

 

 

 

Figura 49 – Secção configurável dos menus da aplicação 

 

A primeira secção configurável (Figura 49) compreende todos os menus da aplicação, quer 
sejam gerais, ou particulares por determinadas vistas. 
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Figura 50 – Secção configurável para barras de ferramentas 

 

Uma secção para barras de ferramentas, igualmente configurável em geral ou em particular 
por determinadas vistas (Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Secção configurável de localização de conteúdos 

 

A secção de localização de conteúdos (Figura 51), é onde os componentes a integrar no IEE 
se deverão localizar graficamente. Pré-configuradas existem já um conjunto de áreas, que são 
dinâmicas, e é possível configurar com um elevado grau de liberdade uma qualquer 
distribuição de áreas de localização.  
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Figura 52 – Secção configurável onde são colocadas as vistas  

 

As vistas a integrar no IEE são colocadas, por indicação explícita, numa das áreas de 
localização que foram identificadas em cima (Figura 52). Não existe número limite de vistas, 
sobre uma determinada área, sendo cada uma distinguida através de tabs individuais de 
focagem sobre o conteúdo respectivo. Cada vista pode ainda consistir de uma subsecção, com 
o seu filtro e/ou âncora. 
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