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Resumo: O BASS é um arcabouço de software cujo objetivo é auxiliar no desenvolvimento de 
soluções de software para a integração de sistemas de informação. Esta integração é feita através de 
Serviços Web (Web Services), no qual dois sistemas de informação se comunicam entre si e o BASS 
proverá a solução de integração entre estes utilizando tal tecnologia. Um perfil UML é a indicação de 
estereótipos, propriedades e restrições que especializam e configuram a UML para um determinado 
conjunto de aplicações. Durante o período de iniciação cientifica, foi desenvolvido um perfil para o 
BASS e sua implementação como um módulo de uma ferramenta CASE (Computer-Aided Software 
Engineerig).  
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INTRODUÇÃO 
 
A linguagem Unified Modeling Language 
(UML) (RUMBAUGH, 2004) é o padrão de fato 
para a modelagem Orientada a Objeto de 
sistemas de software, sendo utilizada em 
diversas tarefas no desenvolvimento destes 
sistemas. 
A proposta da UML é uma notação 
padronizada que possa ser utilizada na 
modelagem de qualquer tipo de sistema, 
sendo assim uma notação genérica. Como 
conseqüência desta generalidade e do alto 
nível de abstração da linguagem, há a falta de 
especialização em determinadas áreas de 
desenvolvimento. A UML trata desta questão 
através de perfis (RENAUX 2008). 
Um perfil UML (OMG, 2008) é um conjunto de 
estereótipos especializados e respectivas 
propriedades e valores atribuídos associados, 
bem como restrições. Os perfis UML 
especializam e configuram a UML para uma 
aplicação, um método ou uma tecnologia 
especifica, tendo como objetivo acelerar o 
processo de modelagem de sistemas. Neste 
documento serão discutidos os resultados 
obtidos durante o desenvolvimento do perfil 
UML, bem como os de sua utilização.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi identificada à necessidade de dois 
estereótipos para o perfil UML: Negócio e 
Entidade de Negocio. De acordo com 
(COSTA, 2008), o elemento de modelo 
Negócio provê informação sobre as unidades 
de negócio envolvidas na integração, e 
Entidade de Negocio provê informações sobre 
conceitos relevantes para a integração de 

sistemas de informação utilizados pelas 
unidades de negócio.l Uma categoria de 
Negócio pode estar associada a várias 
categorias de Entidade de Negócio, assim 
como uma Entidade de Negócio pode estar 
associada a várias categorias de Negócio. 
Porém, uma instancia de Entidade de Negócio 
pode estar associada a um único  Negócio. 
Para definir tais aspectos no perfil, foram 
criados dois estereótipos de classe, 
<<bussiness unit>> e <<entity proxy>>, que 
são a representação dos metas-conceitos 
Negócio e Entidade de Negócio. 
Durante o desenvolvimento do perfil, também 
foi necessário a criação dos estereótipos para  
operações RLSDU, que são um conjunto 
abstrato de operações para a manipulação 
das entidades de negócio, considerando seu 
estado local e externo (COSTA, 2008). O 
estado externo corresponde à representação 
de uma entidade de negócio junto à unidade 
negócio associada à mesma. Tais operações 
são manipuladas pela classe Session do 
BASS. A sigla é representada pelos termos 
em inglês Retrieve, List, Save, Delete e 
Update, sendo um conjunto de operações 
similar ao conjunto CRUD (Create, Retrieve, 
Update e Delete) (KILOV, 1990). Com base 
nisso, foram  implementados os estereótipos 
<<Save>>,<<Delete>>,<<List>>,<<Retrieve>> 
e <<Update>>. Além disso, também foram 
criados estereótipos do tipo pacote para 
representar os elementos do nível lógico do 
BASS: <<Entity>>, <<Boundary>> e 
<<Control>>. 
Posteriormente, foi definido mais três 
estereótipos para o perfil, a fim de atender a 
necessidade das classes presentes camada 
de controle. Dentre eles estão: 
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<<DefineBusiness>> -  método estático 
responsável por definir expressões OCL 
(bass.ocl.OcExpression) para a classe 
<<Business>>. Pertence a classe 
<<MainController>>; <<Controller>> - classe 
controladora que possuirá um atributo do tipo 
bass.core.Session; <MainController>> - classe 
com as mesmas características que 
<<Controller>>, porém com associação com 
DefaultBusinessCollection. 
Definidos todos os estereótipos necessários 
para o perfil, foi possível a modelagem de 
diagramas UML baseados no aspecto 
tecnológico e de metodologia definidos pelo 
BASS com maior eficiência e agilidade. 
Porém, ainda não foi possível a geração 
automática do código a partir dos diagramas. 
O perfil foi definido como um plugin da 
ferramenta case IBM Rational Modeler e é 
aderente a processos de software da família 
MBASE. 
 

CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que a utilização do perfil UML 
como um módulo (plug-in) de uma ferramenta 
de apoio a modelagem aumenta 
consideravelmente a eficiência e a agilidade 
no processo de modelagem. Como não foi 
obtido a geração automática de código, a 
agilidade na implementação não será tão 
efetiva quanto a que foi conseguida durante a 
modelagem. Contudo, tal módulo de geração 
de automática de código poderá ser 
pesquisado e finalizado em trabalhos futuros. 
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