
Resumo 

 

O presente relatório, descreve as tarefas desenvolvidas ao longo do projecto de 

conclusão de curso realizado na I2S Informática – Sistemas e Serviços, S.A. O estudo 

da plataforma Rational Software Architect (RSA), para abordagens Model Driven 

Development (MDD), foi o principal objectivo deste projecto. Consequentemente, são 

abordados diferentes aspectos de MDD, provas de conceito relativas ao 

desenvolvimento de plug-ins de transformação usando a terminologia MDD/MDA, bem 

como o uso do RSA como ferramenta de aplicação do conceito MDD. 

No decorrer do projecto, foram desenvolvidas três provas de conceito de plug-ins de 

transformação. O primeiro tem como objectivo, obter um modelo lógico de dados a 

partir do modelo físico existente. Entende-se por modelo físico, a estrutura das tabelas 

de acordo com a sintaxe e tipos de dados definidos por um sistema gestor de base de 

dados específico (ex. SQL Server, DB2). O modelo lógico é uma representação 

tecnologicamente agnóstica da estrutura de uma tabela, para que possa ser 

transformada em modelos físicos de sistemas gestores de base de dados específicos. 

Neste caso, o modelo lógico é representado por objectos UML. 

O segundo plug-in de transformação, tem como objectivo gerar um script SQL, para 

posteriormente criar uma ou várias tabelas num determinado sistema gestor de base de 

dados, tendo como entrada um modelo lógico de dados. 

O terceiro plug-in de transformação destina-se a gerar uma classe Java de acesso a 

dados, seguindo o padrão “active record”, a partir de um modelo lógico de dados 

(classe UML com meta-informação de uma tabela de um sistema gestor de base de 

dados). Com o auxílio desta classe, as modificações aos registos de uma tabela serão 

facilitadas, não implicando qualquer conhecimento sobre a linguagem SQL. 

Conclui-se que os objectivos propostos foram atingidos com sucesso, tornando-se este 

estágio uma experiência rica em aprendizagem, quer de diferentes tecnologias quer de 

metodologias de trabalho. 

 

 

 



Abstract 

 

The present report describes the tasks performed during the project to obtain an 

Informatics engineering degree, and it was promoted and realized at I2S Informática – 

Sistemas e Serviços SA. The main objective for this project was the intense study of the 

Rational Software Architect (RSA) platform to accomplish Model Driven Development 

(MDD) approaches. Consequently, several aspects of MDD are approached, proofs of 

concept related to the development of plug-ins for transformations using the MDD/MA 

terminology, as well as the use of RSA as a tool for application of the MDD concept. 

During the execution of this project, three proof of concept concerning the plug-ins 

transformations were developed. The first one has the objective of obtaining the logic 

data model from the existent physical model In this context, physical model denotes the 

structure of tables according to the syntax and types of data defined by a specific 

database management system (ex. SQL Server, DB2); Logic model is a technologically 

agnostic representation of the structure of a table so that it can be transformed in a 

physical model by specific database management systems. In this particular case the 

logic model is represented by UML objects. 

The second transformation plug-in has as objective generate an SQL script, to 

subsequently create one or more tables in a determined database management system, 

having as input a logic data model. 

The third transformation has as objective the generation of a data access Java class, 

following the “active record” pattern, having as input a logic data model (UML class with 

meta-information of a table of a database management system). With the help of this 

class, the modification of a table registries are facilitated, and do not imply any SQL 

knowledge. 

We can conclude that the initially proposed objectives were fulfilled with success, 

making this internship a rich and valuable experience, allowing me to learn new 

technologies and new work methodologies. 


