
Abstract 
 
The European Space Agency (ESA) has created the Simulation Model Portability 2 

(SMP2) standard with the purpose to provide a design solution for the project of 

Spacecraft Simulators. In object orientation, the distinctive features of an object are 

expressed in interfaces which are used to specify the interactions between objects. 

In these conditions, the planning of the coding activity can be done by describing the 

objects and the business logic they share. If these descriptions are written before any 

programming language specialization, we can call them design artefacts, or design 

models. A different approach to the design of software is the specification of code 

functionalities through test code. Using only test code it is possible to design a piece of 

software before entering the stage of source code development. 

Similarly to design models, test code is a design artefact, but it does not follow a pre-

defined semantic scheme as per design models. Nonetheless, test-driven development 

is a restrained process, carried out in closed loop through source code refactoring. While 

the model-driven design approach is appropriated for the development of component-

based software systems, the technique of test code is well suited for the development of 

software frameworks. The design solution reported in this dissertation aggregates the 

principles of both software architectures. The objective is to invert the top-down strategy 

of model-driven development with the SMP2 standard into a bottom-up development 

process of a SMP2 framework. The proposed solution also considers two development 

lines of two different frameworks: the first is the SMP2 framework that changes 

according to the design models, and the second is a framework destined to support the 

development of reusable behavior implementations. Rather than refining the code 

headers derived from the design models, the behaviour implementations are developed 

separately and without a direct knowledge of the SMP2 framework. Two phases of 

decoupling are foreseen: the first decouples interface descriptions from code headers, 

and the second decouples code headers from behaviour implementations. The 

transformation between design models and code headers is automatized by the model-

driven development environment, but the linking to the behaviour implementations must 

be made manually.  



The code that effectuates this task is designated as mission specific. The articulation of 

both framework and their components is accomplished by the GNU Build System. This 

tool provides modelling languages to specify dependencies between source packages 

and automate the process of makefile generation. Together with mission specific code, 

the possibility to model software dependencies at code level gives the developers the 

chance to combine components of both frameworks easily. 

 

 

Resumo 
 
A Agência Espacial Europeia (ESA) desenvolveu o standard Simulation Model 

Portability 2 (SMP2) com o objectivo de criar uma solução de desenho para o projecto 

de Spacecraft Simulators. No paradigma orientado a objectos, as características que 

distinguem cada objecto são expressas em interfaces, as quais são usadas para 

especificar as interacções entre objectos. O planeamento da fase de desenvolvimento 

pode ser feito através de uma descrição dos objectos e da lógica de negócio por eles 

partilhada. Descrição essa que, se for realizada antes de qualquer especialização ao 

nível da linguagem de programação, pode ser considerada um artefacto de desenho. 

Uma técnica de desenho diferente é a especificação de software através de código de 

teste. Similarmente aos modelos de desenho, o código de teste permite projectar o 

sistema antes da fase de desenvolvimento de código fonte. No entanto, o código de 

teste não segue um esquema pré-determinado como acontece no caso dos modelos de 

desenho, mas não deixa de ser um processo controlado, o qual é levado a cabo por um 

processo de refactoring em malha fechada. Enquanto que a técnica modeldriven é 

apropriada para o desenvolvimento de sistemas baseados num modelo de 

componentes, a técnica test-driven é útil na construção de frameworks. A solução de 

desenho apresentada nesta dissertação agrega os princípios das duas arquitecturas 

referidas. O objectivo é inverter a estratégia top-down dos processos model-driven num 

principio bottom-up característico de uma framework. São especificadas duas linhas de 

desenvolvimento de duas frameworks distintas: a primeira é a Framework SMP2, que 



deriva dos modelos de desenho, e a segunda é a framework de infraestrutura, que 

suporta o desenvolvimento de componentes reutilizáveis. Em vez de refinar os headers 

automaticamente produzidos a partir dos modelos de desenho, a implementação do 

código fonte é feita separadamente da framework SMP2. Duas fases de 

desacoplamento são previstas: a primeira distingue entre a descrição de interfaces e os 

headers correspondentes; a segunda distingue entre os headers e as  implementações 

funcionais. A transformação dos modelos de desenho em headers é automatizada 

pelos processos model-driven, mas o acesso ao código da Framework de infra-estrutura 

tem que ser produzido manualmente e, por isso, é designado de  mission specific. A 

articulação de ambas as frameworks e dos seus componentes é conseguida através do 

GNU Build System. Esta ferramenta fornece um conjunto de linguagens de modelação 

de dependências entre projectos de software que permite automatizar o processo de 

criação de makefiles. Juntamente com o código mission specific, a possibilidade de 

modelar dependências entre software ao nível do código permite aos programadores 

combinar facilmente as duas frameworks. 

 


