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Resumo 

 

 

 

As Domain-Specific Languages (DSLs), pequenas linguagens criadas para 

atacar problemas em um domínio específico, podem ter a complexidade de 

desenvolvimento e integração como obstáculos para sua utilização na indústria. Por 

exemplo, analisando a utilização de DSLs dentro de um ambiente de 

desenvolvimento como o Visual Studio, a falta de code completion ou syntax coloring 

para as pequenas linguagens, que não são nativas da IDE, são problemas na 

criação das mesmas.  

Assim, este trabalho se propõe a fazer um estudo sobre a utilização e 

desenvolvimento de DSLs sobre a plataforma .NET e no Microsoft Visual Studio. O 

suporte fornecido aos conceitos de domain languagens dentro do ambiente, além 

disso são apresentadas a características implementadas no ambiente que permitem 

minimizar os problemas de integração das novas linguagens com a IDE. Por fim, é 

realizado um estudo de caso sobre o desenvolvimento de domain-specific 

languagens através da definição de uma nova linguagem utilizando o Visual Studio. 

 

 

Palavras-chave: domain-specific languages, .NET, Visual Studio, language 

workbench 
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1 Introdução 

 

O desenvolvimento de software torna-se cada vez mais complexo. Tal 

complexidade é até certo ponto justificada pelo fato do mercado demandar software 

com prazos cada vez mais curtos, alta qualidade além de custos reduzidos. Na 

prática é comum que as restrições impostas impliquem num desenvolvimento de 

software com baixa qualidade levando projetos de software a falharem [Gro01].  

Nesse contexto surgiram as novas plataformas de software, que têm como 

promessa o aumento da produtividade e qualidade, agregando grande valor para as 

empresas com a redução de tempo e custo. Como exemplo temos as plataformas 

Java [Suna], Microsoft .Net [Mica] e Ruby [Ruba], que adquiriram nos últimos anos 

uma grande popularidade dentro da indústria devido ao foco em produtividade e 

qualidade das soluções desenvolvidas.   

Entre elas destaca-se a plataforma Microsoft .NET, que é a plataforma da 

Microsoft para o desenvolvimento de aplicações. Apesar de possuir pouco mais de 

três anos, a plataforma já apresenta um grau de maturidade elevado, visto que seu 

desenvolvimento foi amplamente focado na junção de boas características presentes 

em plataformas mais maduras. A nova plataforma da Microsoft é um exemplo de 

uma tendência do mercado de linguagens de programação: soluções de caráter 

genérico. 

Juntamente com o conceito de plataforma como meio de aumentar 

produtividade e facilidade, ao final da década de 1990, a utilização de Integrated 

Development Environments (IDEs) como o Visual Studio .NET, da Microsoft, também 

se tornou um dos pilares do conceito de Rapid Application Development (RAD).  

Mesmo com o aparecimento das novas plataformas, freqüentemente 

encontramos problemas onde a solução final é difícil e complicada quando usamos 

uma linguagem de propósito geral. Muitas vezes uma linguagem mais específica e 

simples produz uma solução mais eficiente. Um exemplo conhecido é a SQL 

(Structured Query Language), linguagem voltada para a manipulação de dados mais 

popular no mundo. Portanto, linguagens pequenas, específicas e simples consistem 
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em excelentes abordagens para muitas classes de problemas comuns na 

computação. 

As Domain-Specific Languages (DSLs) [DKV98] são linguagens que oferecem, 

através de notações e abstrações adequadas, um poder de expressão focado em (e 

geralmente restrito a) um domínio particular. O uso de tal abordagem tem crescido 

como uma alternativa à utilização de frameworks ou bibliotecas de software. Além 

das vantagens como simplicidade e facilidade de entendimento as DSLs podem 

trazer muitos outros benefícios como, por exemplo, a separação explícita de um 

aspecto da aplicação do restante do código e a possibilidade de ser entendida e até 

utilizada pelo conhecedor do domínio. 

Em contra partida, DSLs também implicam em custos adicionais, que muitas 

vezes, tornam sua utilização inviável. A complexidade de seu desenvolvimento e 

integração são os principais fatores da impopularidade das DSLs. Além disso, ao 

final do desenvolvimento, surgem os problemas de utilização da linguagem dentro 

das IDEs,que não estão preparadas para a nova linguagem. Por exemplo, quando 

se trata do uso das DSLs dentro de um ambiente de desenvolvimento como o Visual 

Studio, a falta de suporte como code completion ou syntax coloring para as 

linguagens é um problema.  

A solução para esses problemas está embutida no conceito dos chamados 

Language Workbenches [Fow05], que são ferramentas que têm como objetivo 

facilitar e agilizar o desenvolvimento e ciclo de vida de uma DSL, tornando DSLs 

alternativas mais viáveis e interessantes dentro do desenvolvimento de software 

comercial. Seguindo esta tendência, a Microsoft está desenvolvendo um novo 

produto chamado de DSL Tools [Micb], que possibilitará o desenvolvimento de 

linguagens específicas de domínio utilizando o Visual Studio.  

Acreditamos que a utilização de DSLs no ambiente de desenvolvimento 

Microsoft .Net pode trazer benefícios na produtividade e qualidade final das 

aplicações, assim como, a redução dos custos atrelados à resolução de problemas 

de domínios específicos e complexos. Este trabalho tem como objetivo a difusão dos 

conceitos associados às linguagens específicas de domínio, além de apresentar a 

nova alternativa de suporte ferramental  desenvolvida pela Microsoft para auxiliar no 

ciclo de vida e manutenção das linguagens. 
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1.1 Organização do Trabalho 

O capítulo 2 aborda conceitos que são importantes para o entendimento deste 

trabalho, como as domain-specific languages, a plataforma Microsoft .NET e o Visual 

Studio. 

O capítulo 3 trata do projeto de DSLs através do uso da ferramenta DSL Tools 

dentro do Visual Studio. A ferramenta é apresentada, e são mostrados exemplos 

como ela pode ser utilizada no projeto e implementação das linguagens. 

O capítulo 4 trata-se da apresentação de informações e conhecimento obtidos 

através de um estudo de caso do trabalho, seu contexto e seus elementos. 

O capítulo 5 expõe uma série de conclusões e resultados sobre o estudo de 

utilização da plataforma .NET realizados no trabalho. 
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2 Domain-Specific Languages 

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo prover uma visão geral das chamadas Domain-

Specific Languages a fim de facilitar a compreensão do estudo realizado sobre seu 

suporte na plataforma .NET apresentado nos capítulos posteriores. Parte do 

conteúdo deste capítulo foi baseado na documentação disponibilizado por Martin 

Fowler em sua página [Fow05]. 

 

2.1 Linguagens Específicas de Domínio e Linguagens Genéricas 

O conceito de específico versus genérico para soluções é algo muito comum 

em todos os ramos da ciência. Um exemplo atual de conflito entre os conceitos está 

na física, onde, atualmente, existem várias teorias específicas para explicar seus 

diversos campos (física quântica, física mecânica, etc). Porém muitos físicos 

trabalham em cima de uma nova teoria genérica capaz de reunir todos os campos (a 

mais conhecida chama-se teoria das cordas).  Com essa nova teoria genérica todos 

os problemas da física poderiam ser resolvidos de maneira uniforme, sem a 

necessidades de outras teorias.  

A princípio, a idéia de reunir as diversas pequenas e específicas soluções em 

uma grande solução genérica e poderosa parece ser o caminho mais adequado a se 

seguir. Porém, como diz a clássica frase de [Bro87], não existe bala de prata, ou 

seja, embora a abordagem genérica forneça uma solução geral para muitos 

problemas em certos domínios, esta solução pode ser sub-ótima.  

Uma abordagem específica geralmente proporciona soluções melhores para 

um conjunto pequeno de problemas, que devem ser combinadas para constituírem 

uma solução completa para um problema maior. Este tipo de abordagem é, na 

verdade, mais comum do que pode se imaginar a princípio, os exemplos estão em 

todos os lugares: artistas que possuem diversos tipos de pincéis, ou até mesmo 

cozinheiros que usam diferentes tipos de facas na realização de um mesmo prato.  
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No campo da computação essa dicotomia está fortemente presente do campo 

das linguagens: Linguagens de propósito geral versus Linguagens específicas de 

domínio. 

 

2.2 Linguagens Específicas de Domínio 

Linguagens específicas de domínio constituem uma abordagem, no campo 

das linguagens computacionais, para a resolução de problemas através de soluções 

pequenas e específicas a um domínio. Uma DSL foi formalmente definida por 

[DKV98] como uma linguagem de programação ou uma linguagem de especificação 

executável que oferece, através de notações e abstrações apropriadas, poder 

expressivo focado em, e usualmente focado a, um problema de domínio específico.  

Em resumo, elas são linguagens de programação desenhadas para um 

conjunto de tarefas específicas, em contraste com linguagens de propósito geral, 

como Java e C#. Exemplos de DSLs estão presentes em diversas aplicações atuais, 

estas incluem macros de planilhas usadas no Microsoft Excel; SQL a linguagem 

mais popular para manipulação de dados em banco de dados; e o YACC para 

parsers e compiladores. 

Tomando como exemplo as macros utilizadas no Microsoft Excel (figura 2.1) 

notamos que as DSLs não apenas tornam o processo de programação mais intuitivo, 

mas também proporcionam um tipo de experiência de desenvolvimento muito 

aspirado na engenharia de software: End-User Programming. Linguagens de 

domínio tendem a ser tão intuitivas para usuários do domínio, que os mesmos são 

capazes de realizar tarefas de programação, com uma curva de aprendizado 

possivelmente menor que a de alguns programadores. 
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Figura 2.1  Fórmulas em planilhas 

 

Linguagens que são classificadas como DSLs compartilham um conjunto de 

características em comum, por exemplo, elas são, geralmente, declarativas. 

Conseqüentemente elas podem ser vistas também como linguagens de 

especificação. Também são pequenas e oferecem um conjunto restrito de 

abstrações e elementos de notação, daí o fato de serem freqüentemente chamadas 

de little languages [Ben86]. 

O desenvolvimento baseado em “pequenas linguagens” não é nada novo, sua 

discussão começou com a evolução das linguagens de programação na década de 

50 e continuou ao longo dos anos. As linguagens mais antigas (Cobol, Fortran, Lisp) 

surgiram dedicadas à resolução de problemas relacionados a certas áreas 

(processamento de negócio, computação numérica e processamento simbólico, 

respectivamente). Durante sua evolução, elas passaram cada vez a adquirir caráter 

genérico, à medida que novas características eram incorporadas, e posteriormente 

elas foram substituídas por novas linguagens ainda mais genéricas (C, C++).  

Basicamente, o que tem acontecido ao longo dos anos é uma busca por 

linguagens cada vez mais independentes de domínios. A ilustração abaixo (Figura 

2.2) exemplifica a relação das linguagens e seus domínios ao longo do tempo: 
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Figura 2.2  Evolução das Linguagens de Programação 

 

À medida que as linguagens adquiriram caráter mais genérico, aumentou a 

necessidade de suporte de software para resolver problemas específicos de domínio. 

O emprego de soluções de software dentro dos processos de negócio de todo o 

mundo ficou cada vez mais comum e importante, chamando atenção para a 

necessidade de aumento do reuso de conhecimento e da facilidade de programação 

utilizando conceitos do domínio. 

Para atender a tal necessidade, sem perder todos os benefícios e ferramentas 

já construídas para linguagens genéricas, foram criadas soluções para facilitar o 

desenvolvimento soluções para problemas de domínio específico sobre essas 

plataformas: 

• Bibliotecas de subrotinas 

Método clássico para fazer reuso de conhecimentos de domínio. Uma 

biblioteca é um conjunto de subrotinas que realizam as tarefas relacionadas ao 

domínio como, por exemplo, equações, gráficos, interfaces com usuário e banco 

de dados. 
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• Frameworks Orientados a Objetos 

Frameworks constituem, na verdade, uma extensão da idéia de bibliotecas 

reusáveis. Enquanto bibliotecas são entidades de estrutura e fluxo achadatos, 

onde uma função é invocada pela aplicação, e após executar alguma tarefa o 

controle de volta para aplicação; frameworks se caracterizam por controlar o fluxo 

da aplicação e prover mecanismos bem definidos para que o código específico 

da aplicação seja executado [Fay97]. 

• Linguagens Específicas de Domínio 

Por fim, estão as DSLs, que são linguagens pequenas e usualmente 

declarativas que oferecem um poder de expressão focado em um problema 

particular. No contexto de soluções genéricas de software, programas em DSLs 

resultam em código com chamadas de funções à uma biblioteca genérica, ou 

seja, são mecanismos para esconder a complexidade de uma biblioteca genérica 

proporcionando uma visão de ponto de vista de um domínio em particular.  

 

Tanto as bibliotecas quanto os frameworks são soluções bastante difundidas 

em ambientes de desenvolvimento de software. Porém, apesar de promissora e 

poderosa, a abordagem que faz uso de DSLs é pouco comum no mercado. 

 

2.3 Implementação de DSLs 

O processo de desenvolvimento de linguagens computacionais é bem 

conhecido e estudado pela área de compiladores e processamento de linguagens. 

Porém, linguagens específicas de domínio têm características especiais que devem 

ser estudadas com atenção. 
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Figura 2.3  Fluxo do Processo de Compilação Tradicional 

 

Sabemos que o desenvolvimento tradicional é composto basicamente de três 

etapas principais: análise sintática, análise semântica e geração de código. O fluxo 

de compilação, exemplificado na figura 2.3, consiste primeiro em uma análise das 

estruturas sintáticas do programa. A seguir é realizado um novo processamento, 

desta vez, uma análise semântica, que é a conhecida checagem de tipos e 

checagem da semântica estática.  

A semântica estática de uma linguagem é um conjunto de regras de estado e 

relacionamento das entidades. Por exemplo, apesar de ser bem tipada e bem 

formada sintaticamente a construção da tabela 2.1 não é um programa válido na 

linguagem C# pois, segundo as regras de semântica estática da mesma, uma classe 

não pode estender a si mesma. 

 

public class Conta : Conta 

{ ... } 

Tabela 2.1 

 

Por fim, é realizada a geração de código que, no caso das linguagens 

genéricas, geralmente é direcionado para linguagem de código objeto. 
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As DSLs, geralmente, são dependentes de uma linguagem de propósito geral, 

chamada de linguagem principal, que serve como base estrutural e semântica para 

que as funcionalidades descritas pelas DSLs sejam transformadas em código de 

uma aplicação. Ou seja, ao contrário das linguagens tradicionais, as DSLs, dentro do 

desenvolvimento de software, não têm como objetivo final a geração de código 

objeto, mas sim a geração de código para uma linguagem de propósito geral que 

constitui a plataforma de software da solução completa. Na literatura é comum 

encontrar compiladores de DSLs referenciados como geradores de aplicações 

[Cle88]. Devido a essas diferenças de comportamento, o fluxo de compilação da 

linguagem ocorre de uma maneira um pouco diferente: 

 

 
Figura 2.4  Processo de compilação de uma Aplicação utilizando DSLs 

 

O passo que mais se destaca no fluxo apresentado na figura 2.4 é a geração 

de código. Discordâncias entre a DSL e a linguagem principal, podem fazer com que 

construções do domínio não sejam diretamente representáveis pela linguagem 

destino. Um exemplo comum é a existência de uma DSL com suporte a herança 

múltipla que gera código para uma linguagem que não suporta tal característica, 

como Java ou C#.  

Devido ao custo associado ao desenvolvimento de novas linguagens que 

satisfaçam esse novo modelo de desenvolvimento, a implementação de uma DSL 

tradicional pode ser feita de duas formas: externa ou interna. 
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2.3.1 Externas 

Classificamos uma DSL como externa quando a mesma é escrita em uma 

linguagem diferente da linguagem principal da aplicação. Exemplos bastantes 

comuns são os arquivos de configuração XML, ou as little languages do Unix e 

qualquer outra DSL com sintaxe exclusiva. 

Para entender melhor basta analisar a seguinte pergunta proposta por 

[Fow05]: Arquivos XML são DSLs? A resposta para está pergunta é sim.  Existe uma 

distinção entre sintaxes que ajuda a entender essa questão. Uma sintaxe pode ser 

classificada em concreta ou abstrata nos conceitos de linguagens de programação.  

Enquanto a sintaxe concreta, que é a representação vista visualmente, pode 

nos induzir a acreditar que um arquivo XML não pode ser específico, o conceito de 

sintaxe abstrata estabelece apenas um estrutura conceitual. Portanto, apesar de 

serem sintaticamente semelhantes, arquivos XML com diferentes esquemas definem 

estruturas diferentes, com regras e semântica diferentes. Apesar de XML ser uma 

linguagem de propósito geral ela proporciona a criação de novas linguagens a partir 

de seu poderoso mecanismo de esquemas. 

A vantagem chave de uma DSL externa é a flexibilidade de utilizar qualquer 

notação que se achar necessária para expressar o domínio, resultando em 

linguagens muito mais fáceis de ler e modificar. Porém, tal flexibilidade esbarra na 

principal desvantagem deste tipo de abordagem, a necessidade de construir um 

tradutor que seja capaz de transformar a descrição para a linguagem principal.  

Um dos maiores motivos para a não utilização de DSLs externas em projetos 

é o custo associado ao desenvolvimento da linguagem, visto que tal linguagem 

demandará um parser, uma análise de tipos e um gerador de código. Alternativas 

como bibliotecas de funções acabam sendo mais viáveis, mesmo não sendo as mais 

adequadas. O problema é a falta de suporte específico para DSLs. Por exemplo, 

considere que queremos renomear uma entidade descrita com nossa DSL. Através 

de uma IDE moderna, como o Visual Studio ou Eclipse, isso é uma tarefa bastante 

simples. Porém, tais tarefas não serão suportadas para a DSL, pois existe uma 

barreira simbólica entra as linguagens. Este problema se estende às várias 

funcionalidades como syntax colloring e code completion. A falta de integração ao 

ambiente de desenvolvimento degrada potencialmente a praticidade da DSL – Como 
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editar o código? Texto plano? IDEs atuais são muito mais refinadas, mas para 

disponibilizar as funcionalidades avançadas elas precisam conhecer as linguagens. 

Uma solução é que as IDEs dêem suporte para o desenvolvimento (definição 

da sintaxe, semântica e geração de código) e utilização nativos. A evolução das 

ferramentas tanto de desenvolvimento quanto de suporte à utilização de DSLs 

possibilitará um crescimento de um conceito de desenvolvimento chamado de 

language oriented programming. Definido por [Fow05] Language Oriented 

Programming é o estilo de desenvolvimento que opera sobre a idéia de construir 

software ao redor de um conjunto de domain specific languages.  

 

2.3.2 Internas 

Uma DSLs interna é, pragmaticamente, um subconjunto da linguagem 

principal que representa a sintaxe abstrata da DSL. A idéia é similar ao princípio da 

utilização de XML, porém sem a possibilidade de restrição sintática e semântica 

possível quando usamos XML. Por exemplo, é comum que em um framework 

existam trechos de códigos que devem ser implementados de forma a configurar o 

funcionamento. Veja um exemplo: 

 

private ReaderStrategy ConfigureUsage() { 

  ReaderStrategy r = new ReaderStrategy("U",typeof (Usage)); 

  r.AddFieldExtractor(4, 8, "CustomerID"); 

  r.AddFieldExtractor(9, 22, "CustomerName"); 

  return r; 

} 

Tabela 2.2  Configuração de frameworks utilizando uma DSL Interna 

 

O framework define que este método deve existir, o que resulta em um código 

simples e direto, com estrutura e semântica própria. Trata-se de uma DSL interna. 

Os problemas com relação às barreiras simbólicas com a linguagem principal são 

eliminados, pois agora estamos utilizando a sintaxe da própria linguagem principal. 
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Além disso, todas as funcionalidades disponíveis na IDE estão disponíveis para a 

pequena linguagem.  

Linguagens específicas de domínio internas são limitadas a sintaxe e 

estrutura da linguagem principal, portanto, quanto mais dinâmica a linguagem menos 

sofrerá a DSL definida. Nos últimos anos linguagens de script, têm sido as grandes 

“mães” das DSL internas. Um exemplo de grande sucesso é a linguagem Ruby 

[Ruba] que têm diversas DSL internas definidas dentro de seu framework Ruby On 

Rails [Rubb]. Apesar de estarem limitadas ao poder expressivo da linguagem 

principal, as DSLs internas têm um custo muito menor associado, pois não existe a 

necessidade de implementar a linguagem, mas apenas definir a sintaxe abstrata e a 

semântica.  

 

2.4 Language Workbench 

Como já mencionado anteriormente, a utilização de DSLs  em muitas 

situações esbarra em seu custo de desenvolvimento quando as comparamos com 

outras alternativas já difundidas. Naturalmente surgiram algumas ferramentas que 

têm como objetivo automatizar e agilizar vários aspectos do desenvolvimento das 

linguagens, tornando o custo de soluções baseadas em orientação a linguagens 

mais compatível com as necessidades do mercado.  

As pequenas ferramentas que surgiram inicialmente foram se desenvolvendo 

e amadurecendo para as necessidades particulares do processo de construção de 

DSLs, transformando-se em IDEs inteiras, voltadas para o language oriented 

programming. Atualmente, a utilização destas ferramentas constitui uma grande 

promessa para a infiltração das DSLs em projetos comerciais.  

O termo Language Workbench foi concretizado por [Fow05] como uma forma 

genérica de descrever esta nova geração de ferramentas. Embora cada ferramenta 

possua duas próprias características, todas as ferramentas utilizadas para o 

desenvolvimento de DSL possuem conceitos comuns.  

Uma das principais qualidades dos languages workbenches é que eles 

alteram o processo de edição do programa, adaptando-o para uma utilização mais 

poderosa das DSLs. Em uma linguagem de programação tradicional os programas 
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são editados utilizando os arquivos fonte e um editor de texto. Ao final o compilador 

é executado para produzir o código objeto (figura 2.4). 

 

 
Figura 2.5  Edição de Programas em uma IDE 

 

Considere o exemplo ilustrado pela figura 2.5, onde existe um programa em 

C#. A primeira representação do programa é a editável através do código fonte 

(foo.cs), quando o programa é submetido ao processo de compilação, o código fonte 

sofre um parsing e é transformado em uma representação abstrata interna do 

compilador, a chamada AST (Abstract Syntax Tree). Depois de realizar o processo 

de checagem semântica utilizando a AST o compilador inicia a geração do assembly 

(arquivo executável). 

Portanto, um programa possui diversos tipos de representações, e o 

compilador é o responsável por traduzir um tipo de representação em outro. O 

arquivo fonte é a representação editável, ou seja, a representação que é manipulada 

quando o programa é modificado. O compilador converte a representação editável 

na abstrata (AST) e o gerador de código converte a segunda na representação 

executável. 

A representação abstrata é diferente, pois é transiente, ou seja, ela existe 

apenas enquanto o compilador está executando. O fato de esta representação ser 

transiente é o motivo da integração entre uma linguagem principal e uma DSL 
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externa ser tão difícil. O compilador de cada linguagem tem sua própria 

representação interna abstrata o que inviabiliza que um compilador de uma DSL 

gere código diretamente para integração com a AST. Com isso, as DSL externas 

perdem muito do seu poder expressivo, pois a geração de código fonte da DSL para 

o formato de armazenamento da linguagem principal oferece menor poder 

expressivo. Tal limitação pode dificultar bastante o processo de geração de código 

para a DSL, pois nem sempre o mapeamento dos conceitos das DSL para a 

linguagem principal é fácil, enquanto o mapeamento dos conceitos para uma 

linguagem um pouco mais abstrata como a AST pode tornar o processo muito mais 

simples. 

 As IDEs mais sofisticadas como por exemplo o Visual Studio ou o Eclipse 

trazem um mudança à esse modelo. Quando a IDE carrega um arquivo, ela cria um 

representação interna na forma de um AST para que funcionalidades importantes, 

como o code completion e os refactorings, possam ser realizadas com maior grau de 

eficiência e informação para o usuário. De fato, esse tipo de tendência é influência 

dos conceitos do language oriented programming, que gradualmente estão sendo 

incorporados como ferramentas para agilizar a utilização das linguagens genéricas 

em domínios específicos (interface com usuário, refactorings, diagrama de entidades, 

etc). 

 As IDEs estão, cada vez mais, aproximando-se das funcionalidades que um 

language workbench deve possuir. Se analisarmos os casos em que ASTs são 

utilizadas pela IDE para a geração de código, é possível classificar a “linguagem” do 

editor, mesmo que visual, como uma DSL. Os editores visuais de interface gráfica 

geram o código a partir de uma descrição visual e intuitiva, que é nada mais, 

pragmaticamente falando, que uma representação abstrata (AST) do código. A 

diferença é que em um language workbench alguns papéis são invertidos. A DSL 

constitui uma representação abstrata que surge primeiro e dá origem a uma 

representação de armazenamento da linguagem principal, além de também não ser 

transiente. A figura abaixo representa o processo: 
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Figura 2.6 Representações de um Programa dentro de um Language Workbench 

  

Um programa escrito com uma DSL é uma representação abstrata (abstract 

representation) do domínio. Quando um programa em determinada DSL é aberto por 

um language workbench, o mesmo cria uma projeção editável do modelo de domínio 

onde as alterações realizadas são concretizadas na representação abstrata. Uma 

projeção editável do modelo é nada mais que o modelo sendo representado de 

forma mais fácil e intuitiva de ser modificado, como por exemplo, a edição através de 

designers visuais de modelos. Quando a edição da AST acaba, é necessário que o 

programa seja salvo, daí a importância da representação de persistência do modelo. 

Ao contrário do modelo tradicional de compilação e geração de programas a 

representação de persistência não é utilizada como representação de edição dentro 

de language workbenches. Meios de representação de persistência não provêm 

graus de abstração e flexibilidade tão práticos quanto formas abstratas de dados.  

Os arquivos de persistência se tornam uma serialização da representação 

abstrata. Arquivos XML são a maneira mais utilizada para tornar formatos mais 

interoperáveis, o problema é o fato de XML não ser amigável para leitura humana, 

dificultando sua utilização como meio de representação nas ferramentas baseadas 

em edição de código como representação editável e persistente. Contudo, através 

do modelo de separação de representações apresentado é possível fazer uso 
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extenso de XML como meio de persistência sem qualquer transtorno para usuários, 

que manipulam agora elementos abstratos.  

Por fim, a geração da representação executável que, no caso dos language 

workbenches, têm um significado muito mais amplo: a geração de qualquer artefato 

de software, seja ele código objeto, código fonte (em qualquer linguagem) ou até 

mesmo documentação. 

O fato da representação editável ser apenas uma projeção da representação 

abstrata, e não o contrário, traz consigo um série de características úteis. Uma 

projeção não é necessariamente uma representação completa do objeto em questão. 

Assim, alguns aspectos da representação abstrata que não são importantes para o 

propósito de determinada representação editável podem ser omitidos durante a 

geração da representação. Além disto, é possível a existência de várias 

representações para o mesmo modelo, cada um ressaltando características e 

detalhes do modelo importantes para as diversas tarefas e alterações que podem 

ser realizadas. Todo esse aparato de funcionalidades e geração de representações 

pode parecer difícil de ser gerenciado, mas todo esse trabalho é feito de forma 

automática, pois as representações editáveis estão contidas dentro do language 

workbench o que torna as representações muito mais ativas do que representações 

baseadas em arquivos de texto.  

 

2.4.1 Estado da Arte 

A definição do que significa language workbench é um pouco abstrata, 

portanto, classificar as ferramentas existentes como workbenches pode ser uma 

tarefa bastante complexa e polêmica. Porém Fowler [Fow05], em seu artigo sobre 

tais ferramentas, levanta um conjunto de características que devem estar presentes 

nas ferramentas: 

• Usuários podem definir livremente novas linguagens que se integram 

mutuamente; 

• A principal fonte de informação é uma representação abstrata persistente em 

algum formato; 

• Os designers de linguagens definem uma DSL em três grandes partes: 

esquemas, editor(es) e geradores. 
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• Usuários da linguagem manipulam a DSL através de um editor projecional; 

• O language workbench pode persistir informação incompleta ou contraditória 

em sua representação abstrata. 

 

A partir destas características é possível listar um conjunto de ferramentas 

que se encaixam no perfil. Muitas das ferramentas disponíveis ainda estão em 

estágios de desenvolvimento precoces e, portanto, ainda possuem algumas 

características ainda implementadas de forma incompleta ou instável.  

 

Intentional Software 

 Esta foi a iniciativa pioneira no desenvolvimento de ferramentas baseadas no 

modelo de ferramentas de manipulação de ASTs mostrado na seção anterior, que 

nesta tese são chamadas de language workbenches. Este projeto teve início dentro 

da Microsoft sobre o nome de Intentional Programming, que tinha como objetivo 

permitir que programas possam ser escritos e visualizados em uma variedade de 

notações específicas, assim como permitir uma integração suave entre aplicações 

específicas de domínio e aplicações que utilizam uma linguagem de propósito geral. 

 O Intentional Programming [Roea] foi originalmente desenvolvido por Charles 

Simonyi da Microsoft Research. Há alguns anos Simonyi saiu da Microsoft e criou 

sua própria companhia para desenvolver o Intentional Programming 

independentemente através do estabelecimento de um acordo de licença conjunta. 

Por ser uma ferramenta em estágio inicial de desenvolvimento a Intentional 

Software não dispõe de muitas informações. Existem planos para que a ferramenta 

seja aberta para a comunidade no ano de 2006. 

 

Meta-Programming System 

 A JetBrains é uma empresa de bastante reputação na área de ferramentas de 

desenvolvimento, autora de produtos como o InteliJ e o ReShaper. Quando a 

Intentional Software tornou público o desenvolvimento de sua ferramenta e seus 

conceitos, a JetBrains deu início ao desenvolvimento de uma ferramenta baseada no 

conceito de language oriented programming. 

 O Meta Programming System [Meta] (MPS) é um ambiente de programação 

que torna o processo de definição de linguagens personalizadas muito mais fácil. As 
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linguagens que são criadas através do MPS possuem suporte completo da IDE 

(IntelliJ IDEA).  

 Embora tenha menos tempo de desenvolvimento que o projeto da Intentional, 

a JetBrains possui um modelo de desenvolvimento aberto, que disponibiliza o MPS 

para download ainda em sua versão inacabada. 

 

Software Factories 

 Está é uma iniciativa da Microsoft que visa a criação de uma abordagem mais 

rápida, barata e confiável para o desenvolvimento de aplicações. O aumento do grau 

de automação disponível e a utilização de linguagens visuais para a montagem e 

configuração de frameworks são os conceitos básicos defendidos pelo Software 

Factories [Micc]. 

  Software Factories eleva o conceito dos modelos de simples artefatos de 

documentação, para linguagens de programação visuais.  DSLs altamente 

customizadas e XML são utilizados como artefatos para armazenar os meta-dados 

necessários, realizar as transformações no modelo e  gerar de código, além de 

outras formas de automação. 

 Para implementar os conceitos do Software Factories dentro de sua 

plataforma, a Microsoft está desenvolvendo uma ferramenta, o DSL Tools, que 

estende as capacidades do ambiente de desenvolvimento da Microsoft, auxiliando 

na criação de DSLs e designers visuais de linguagens. Assim como, as outras 

ferramentas apresentadas aqui, o DSL Tools ainda está no estágio de 

desenvolvimento, e devido a esse fato, muitas das funcionalidades que constituirão 

o produto final ainda não estão disponíveis para análise. 
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3 Microsoft DSL Tools 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos a ferramenta da Microsoft para desenvolvimento 

de DSLs dentro do Visual Studio Team System. Além de entender como funciona o 

processo de desenvolvimento de uma DSL, serão apresentadas as funcionalidades 

básicas da ferramenta e sua utilização básica. O conteúdo deste capítulo foi 

baseado na única documentação disponível, até o presente momento, sobre a 

ferramenta ([Dsla], [Dslb], [Dslc], [Dsld] e [Dsle]). 

 

3.1 DSL Tools e o Software Factories 

O Microsoft Tools for Domain-Specific Languages (DLS Tools) é um pacote 

de ferramentas para criar, editar, visualizar e usar modelos de domínio específico 

para automatizar o processo de desenvolvimento de software. Essas ferramentas 

são partes da realização da chamada visão de software factories da Microsoft. 

Segundo a visão da Microsoft [Micd], o amadurecimento das tecnologias e o 

aumento de demanda do mercado de software levarão a indústria de software a 

evoluir. O Processo de produção passará de artesanal, onde as soluções são 

construídas do começo através do trabalho manual de uma equipe, para um 

processo de produção baseado na manufatura, onde uma grande quantidade de 

variantes de um produto é produzida a partir da montagem de componentes 

reusáveis.  

Depois de desenvolver um número de sistemas dentro de um domínio de 

problema, é comum que um conjunto de abstrações reusáveis sobre o domínio 

sejam identificadas e implementadas na forma de frameworks. Isso permite que 

sistemas nesse domínio possam ser desenvolvidos apenas instanciando, adaptando, 

configurando e montando componentes. O passo seguinte no processo de evolução 

do software, segundo o Software Factories, seria a criação de uma linguagem para o 

domínio, além de construir ferramentas de suporte, como editores, compiladores e 
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debuggers, com o objetivo de automatizar o processo de montagem das soluções e 

garantir resposta rápida para a constante mudança dos requisitos. 

A elevação do nível de abstração, onde os desenvolvedores utilizam 

linguagens de alto nível como linguagens de modelagem é um dos pontos chave da 

visão. O papel das domain specific languages neste processo de automação é 

fundamental. Ferramentas baseadas em DSLs podem ajudar desenvolvedores a 

definirem e montar componentes. Os modelos baseados em DSLs são os artefatos 

de primeira classe no desenvolvimento, e não apenas artefatos de documentação. 

 

O pacote de ferramentas (DSL Tools) torna a definição de modelos de 

domínios e a construção de designers gráficos no Visual Studio para os modelos 

uma tarefa muito mais fácil. O pacote consiste de: 

• Um novo assistente para a criação de soluções (grupos de projetos no visual 

studio) completamente configuradas onde pode ser definido o modelo de 

domínio, além de seu editor gráfico e o gerador de artefatos textuais.  

• Um designer gráfico para definir e editar modelos de domínio. 

• Um esquema de XML para criar definições de designers, a partir do qual 

código implementando os designers é gerado. 

• Um conjunto de geradores de código que recebem uma definição de modelo 

e uma definição de designer como entrada, e produzem código que 

implementam ambos os componentes na saída. Os geradores também 

validam o modelo de domínio e a definição do designer e geram erros e 

avisos sobre possíveis problemas. 

• Um framework para definir geradores de artefatos de texto baseados em 

templates, que recebem modelos em conformidade com uma definição de 

modelo de domínio como entrada e retorna texto baseado no template. Os 

parâmetros existentes no template são substituídos usando os resultados da 

execução de um script C# embarcado no template. 

 

Pragmaticamente, através da ferramenta definimos o modelo de um 

determinado domínio, um editor visual que manipula abstrações do modelo de 

domínio definido e finalmente um conjunto de templates para a geração de artefatos 
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textuais a partir dos modelos. O DSL Tools se integra ao Visual Studio para a 

criação dos novos designers, utilizando a infra-estrutura de modelagem visual de 

componentes disponível no Visual Studio como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 3.1  DSL Tools e o Visual Studio 

  

Durante este capítulo cada aspecto do DSL Tools importante no processo de 

definição de uma DSL será explicado e exemplificado. Assim como cada tipo de 

projeto e artefato produzido para a elaboração da solução. 

 

3.2 Processo de Definição de um DSL 

As DSLs, apesar de não serem tão populares como as abordagens de 

construção de bibliotecas ou frameworks, são poderosas e flexíveis. Essas 

pequenas linguagens podem apresentar, na prática, diferentes padrões de uso, 

como por exemplo: 

• Uma DSL externa, que é explicitamente utilizada pelo usuário. 

• DSLs são implementadas utilizando sistemas de macro para linguagens 

genéricas. Fazendo que as construções sejam convertidas diretamente para a 

linguagem genérica. 

• DSLs são invocadas em tempo de execução por programas escritos em 

linguagens genéricas. Tais programas são invocados para realizarem tarefas 
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especificas e retornar o resultado para a aplicação. Geralmente são 

implementados através de interpretadores. 

• DSLs internas, que são nada mais que formas bem definidas de executar 

código escrito na linguagem de propósito geral. 

 

  Devido as fato das DSLs se apresentarem de formas tão variadas é difícil 

formalizar um processo padrão para criação das mesmas. Este trabalho, foca na 

abordagem mais poderosa de definição de DSLs, porém que implica em mais 

custos: As DSLs externas, como já apresentado, possuem um processo de criação 

muito semelhante ao processo tradicional das linguagens de programação, com 

pequenas diferenças principalmente na geração de código. Porém, através da 

utilização dos language workbenches como ferramentas básicas em um processo de 

desenvolvimento baseado em language programming o fluxo de criação de novas 

linguagens toma um outro caminho, muito mais poderoso, flexível e automático.  

A introdução dos language workbenches não muda apenas o modo como as 

ferramentas de desenvolvimento auxiliam no desenvolvimento de uma linguagem, 

mas sim, a maneira como linguagens são utilizadas pelos programadores e como os 

programas são representados em seus diversos estados (representação de 

armazenamento, edição e abstrata). 

 O novo processo de desenvolvimento de uma DSL a partir de language 

workbenches é constituído de três grandes passos. 

• Definição da sintaxe abstrata. 

Consiste na definição da representação abstrata da linguagem através de 

abstrações e relacionamentos entre entidades. Dentro da terminologia das DSLs 

a sintaxe abstrata é mais freqüentemente chamada de modelo de domínio. 

Também é necessário que um modelo construído que utilize a sintaxe abstrata 

seja persistido de forma de possa ser recuperado e transformado de volta para o 

modelo. Apesar de parecer uma tarefa complexa, atualmente, a utilização de 

XML para representar diretamente as entidades elimina a necessidade de 

elaboração de tal serialização. 

• Definição de um editor 
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Para que a representação abstrata possa ser editada ela tem que possuir pelo 

menos um editor para qual a o modelo será projetado de acordo com as 

necessidades de utilização. 

• Definição de um gerador de código 

O gerador descreve como transformar uma representação abstrata (modelo 

de domínio) em um artefato textual ou binário. Geradores de texto podem gerar 

todo tipo de artefato, a forma executável do programa em si, fazendo o papel de 

um compilador, ou a geração de artefato documentação. 

 

Esses são os três elementos básicos de uma DSL. Podem existir vários 

editores para uma representação abstrata. Apesar de não ser um pratica comum, 

múltiplos editores constituem uma evolução no processo de programação. 

Diferentes programadores, executando diferentes tarefas necessitam de 

experiências de edição diferentes. 

Com relação aos múltiplos geradores de código, vários benefícios estão 

associados a eles. Se for necessária a geração de código para diferentes 

frameworks, geradores diferentes resolvem o problema. A existência de frameworks 

com versões em duas plataformas esta se tornando cada vez mais comum (C# e 

Java, por exemplo). 

Dentro do Microsoft DSL Tools todas as tarefas necessárias para a 

construção da DSL são agrupadas dentro de uma solução. Dentro de uma solução 

temos os projetos do modelo de domínio e do designer para o modelo. O resultado 

da solução é a possibilidade de criar diagramas da nova linguagem, além de 

geradores de código que recebem o modelo como entrada.  

 

3.3 Modelos de Domínio 

O DSL Tools proporciona a definição do modelo de domínio através de um 

editor visual. A figura abaixo mostra uma visão geral do ambiente para a definição 

do modelo de domínio. 
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Figura 3.2  Visão Geral da Definição do Modelo de Domínio 

 

A primeira funcionalidade importante do DSL Tools sobre modelos de domínio 

é a criação de um novo tipo de arquivo dentro do Visual Studio. O arquivo de modelo 

de domínio (.dsldm) permite que o modelo possa ser carregado automaticamente no 

designer do Visual Studio. Finalmente, quando o modelo de domínio é compilado 

são geradas várias classes em C# implementando todos os conceitos definidos no 

diagrama. 

Utilizando um conceito similar a linguagens de modelagem visual como UML 

[Omga], os digramas são construídos arrastando-se os conceitos desejados. 

Existem cinco elementos da interface do Visual Studio  que são relevantes para o 

processo (os mesmo podem ser identificados na figura 3.2): a barra de ferramentas 

(Toolbox) à esquerda, o modelo de domínio (Domain Model) ao centro, o explorador 

de domínio (Domain Explorer) à direita-superior, a janela de Propriedades 

(Properties window) à direita inferior e, finalmente, o designer de enumerações 

(Enumeration Designer). 

Os modelos de domínio definem as entidades que fazem parte do domínio 

modelado, assim como, as características e interações que as mesmas podem ter. O 
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editor visual de modelos de domínio utiliza uma DSL, criada pela Microsoft, para a 

modelagem de domínios. A linguagem é bastante simples e possui apenas cinco 

conceitos: 

• Classes (Class) 

• Propiedades Valoradas (Value Property) 

• Relacionamento Embarcado (Embedding) 

• Relacionamento de Referência (Reference) 

• Relacionamento de Herança (Inheritance)  

 

A criação da DSL depende apenas do entendimento de utilização dos 

elementos de domínio. A seguir iremos definir e exemplificar cada elemento da 

linguagem de construção de modelos de domínio. 

 

3.3.1 Classes e Propriedades Valoradas 

Classes são abstrações de conceitos de domínio. Qualquer entidade no 

modelo de domínio deve ser representada através de uma classe. Classes têm 

propriedades valoradas e participam de relacionamentos. 

Quando um modelo de domínio é transformado em código, as classes são 

implementadas como Classes C#. Essas classes implementam uma interface em 

comum, que permite que todas as classes sejam tratadas de maneira uniforme por 

propriedades, relacionamentos, e etc.  

Propriedades Valoradas são entidades que possibilitam que tipos básicos 

(strings, números, enumerações, etc) sejam associados a uma classe, tornando-os 

parte do estado da classe. Este conceito é semelhante aos tipos de dados básicos 

de dentro de classes em linguagens de programação como Java ou C#. 

O modelo ilustrado na figura 3.3 mostra uma parte de uma ontologia para 

modelar personagens de jogos de computador. A ontologia integra este trabalho de 

graduação  e foi construída para o estudo de caso do DSL Tools. Neste modelo 

existem quatro classes (Element, Equipment, Weapon e Item). A classe Element 

representa uma classe abstrata, ou seja, ela não poderá ser instanciada em um 

modelo, mas sim, classes concretas que podem utilizá-la como base. Element define 

uma propriedade valorada chamada Description que é do tipo String. 
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Figura 3.3  Classes e Propriedades Valoradas em um Modelo de Domínio 

 

Ainda no modelo da figura 3.3 existe um caso (na classe Item) em que 

propriedades valoradas não são de um tipo pré-definido, mas sim enumerações. O 

DSL Tools provê suporte à criação de Enumerações através do Enumeration 

Designer (abaixo na figura). Uma enumeração não é nada mais que um nome com 

um conjunto de literais associados. Por exemplo, a enumeração ItemTypes 

representa os tipos de itens em um jogo, um item pode ser Normal, Rare (raro) ou 

Quest (de missão).  

 

3.3.2 Relacionamentos 

Possibilitam que conceitos caracterizados como classes no modelo possam 

se relacionar. O Domain-Specific Language Tools suporta apenas relacionamentos 

binários, o que não representa uma restrição, pois relacionamentos de multiplicidade 



 

 

37 

maior que dois, podem ser construídos através da composição de classes e 

associações. A composição é possível já que relacionamentos podem ser tratados 

como classes com propriedades valoradas, as quais podem, conseqüentemente, 

participar de outros relacionamentos. 

Relacionamentos são representados através de uma linha marrom no 

diagrama ligando as duas classes participantes. Um relacionamento sempre é 

composto por dois papéis (Roles), um para cada classe. Papéis são entidades que 

definem o comportamento da classe dentro do relacionamento como, por exemplo, a 

multiplicidade, o nome que a outra classe deve usar para “navegar” para o destino, 

entre outros.  

 

 
Figura 3.4  Relacionamentos entre Classe no Modelo de Domínio 

 

A figura acima exemplifica a utilização de relacionamentos em modelos de 

domínio. Neste modelo existe a classe Character que representa um personagem 

de jogo.e a classe Ability, uma habilidade de personagem. No domínio de jogos 

um personagem pode ter várias habilidades, assim como uma habilidade pode 

pertencer a vários personagens (ex.: pular).  A relação entre personagens e 

habilidades é representada através de um relacionamento (relacionamento 
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Ability), e os papéis pela seta e pelo retângulo no meio da associação. A seta 

representa o papel da habilidade, e o retângulo o papel do personagem.   

Os caracteres dentro dos símbolos dos papéis são as restrições de 

cardinalidade. A cardinalidade pode ser ‘1’, ‘0’, ‘+’ e ‘*’.  Usando o exemplo, o 

caractere ‘0’ (na seta) significa que um personagem poderia ter no máximo uma 

habilidade, ‘1’ exatamente uma habilidade, ‘+’ uma ou mais, e ‘*’ implica em zero, um 

ou várias habilidades. 

 

Relacionamento embarcado versus Relacionamento de Referência 

 Existem dois tipos de relacionamentos entre classes no modelo: 

relacionamento embarcado e relacionamento de referência, sumarizados na tabela 

3.1.  

 O relacionamento embarcado faz com que a entidade de origem possua a 

entidade destino, ou seja, ela é responsável pela criação e vida de entidades da 

classe de destino. Quando uma entidade é destino de um relacionamento 

embarcado ela só pode pertencer a uma única entidade de origem. Por exemplo, na 

figura 3.4 um personagem tem um conjunto de atributos (CharacterAttribute) 

que são únicos e exclusivos do personagem, outro personagem não pode 

compartilhar o mesmo atributo. Relacionamentos embarcados são representados 

pela linha contínua. 

 O relacionamento de referência é um tipo de relacionamento mais fraco. 

Nenhuma das entidades possui a outra, o que acontece é que uma entidade 

referencia a outra, possibilitando que uma mesma entidade seja referenciada por 

diferentes elementos simultaneamente. Por exemplo, um personagem pode usar 

vários elementos (ex.: espada), mas o fato de um personagem poder utilizar um 

elemento não impede que outro personagem também possa utilizar este elemento, 

caracterizando, assim, um relacionamento de referência. 

  

Um relacionamento embarcado entra as classes A e B significa que: 

• A tem B 

• A consiste de B 
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• B é parte de A 

 

Um relacionamento de referencia é mais fraco e significa que: 

• A sabe sobre B 

• A usa B 

Tabela 3.1  Relacionametos 

 

Para um mesmo modelo, existem várias formas de utilizar os diferentes tipos 

de relacionamento. A escolha depende do comportamento desejado, e um 

relacionamento pode passar de um tipo para outro durante o ciclo de vida de um 

modelo. Devido a este fato o DSL Tools tornou fácil a transformação de um 

relacionamento embarcado em de referência e vice-versa. Basta selecionar um 

relacionamento de um tipo que a opção de transformá-lo no outro será exibida. 

 

Quando uma classe é excluída, dois comportamentos podem ser esperados 

para as classes ligadas a ela por relacionamento: a classe destino é mantida, ou 

ambas as classes são excluídas. O DSL Tools define um comportamento padrão 

para cada tipo de relacionamento criado. Um relacionamento embarcado sugere que 

B é muito dependente de A, e irá ser removido quando A for removido, enquanto que 

em um relacionamento de referência B é independente de A e normalmente continua 

a existir quando A é deletado. 

Apesar das definições acima serem bastante coerentes, muitas vezes o 

comportamento obedece a muitas regras especiais ou exceções, o que degradaria a 

experiência da linguagem. Para os casos em que o comportamento de remoção 

necessita de customização é possível definir para qualquer entidade as regras de 

remoção das entidades em seus relacionamentos. Para customizar como classes e 

relacionamentos são deletados utiliza-se o Domain Model Delete Behavior pane. O 

tipo de relacionamento define um comportamento padrão que pode ser alterado 

visualmente. 
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3.3.3 Herança 

Um dos conceitos mais importantes na orientação a objetos, a herança 

também faz parte da DSL de modelagem de domínio. A herança na modelagem de 

domínios é importante, por exemplo, para representar entidades que apresentam 

taxonomias. Também auxilia na legibilidade e tamanho dos modelos, pois 

subclasses herdam os relacionamentos e propriedades valoradas da superclasse. 

 Diferentemente de algumas linguagens orientadas a objetos, não é permitida 

herança múltipla. Com isso a geração de código para C# fica mais direta, já que a 

mesma também não suporta herança múltipla.  

 A herança é representada por uma linha contínua com uma seta não 

preenchida apontando para a superclasse da relação. A figura abaixo exemplifica 

um caso de herança: 

 
Figura 3.5  Herança em Modelos de Domínio 

  

Neste exemplo (figura 3.5), Mágica (Magic) e Técnica especial (Special 

Skill) são subclasses de Habilidade (Ability). Um personagem pode ter várias 

habilidades, de qualquer tipo. Por que não representar todos os conceitos como 

apenas uma classe? Porque conceitos têm suas próprias particularidades: Mágicas 

têm um gasto de poder associado que técnicas não possuem. 

 

Esta seção teve como objetivo mostrar paradigma de definição de modelos de 

domínio de DSLs dentro do Domain Specific Languages Tools, além de mostrar com 

detalhes os elementos, o conceitos e funcionalidades, dos elementos de um modelo 

de domínio. 
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3.4 Designers 

Como explicado no capítulo anterior, Após a criação de um modelo de 

domínio no language workbench, é necessário que, para a utilização do modelo 

como linguagem, seja definida pelo menos uma projeção do modelo para uma 

representação editável. O DSL Tools suporta apenas a criação de linguagens visuais 

(utilizando o designer do Visual Studio).  

Dentro do DSL Tools toda e qualquer DSL definida têm que ser visual, pois a 

única maneira de se definir uma projeção do modelo de domínio é a criação de um 

projeto de designer. Porém, a criação de um designer para uma IDE complexa como 

o Visual Studio não é uma tarefa nada fácil. 

Para solucionar este problema, o DSL Tools cria um conjunto de geradores de 

código junto com o projeto do designer. Estes geradores de código se baseiam no 

modelo de domínio e em um arquivo único definido pelo usuário para gerar todo o 

código necessário para a criação do designer. Portanto, ao invés de implementar um 

designer para a IDE, o usuário apenas cria um arquivo de definições do designer 

contendo as informações da projeção desejada, que o DSL Tools se encarrega de 

criação de todo o designer. A estrutura do projeto de um designer está exemplificada 

na figura 3.6. 

Como mostra a figura, o projeto de um designer é bastante grande e 

complexo. Existem muitas pastas e arquivos necessários para a implementação de 

um designer completo. Porém ao invés de deixar a responsabilidade de 

implementação para o usuário, foi criado um arquivo do tipo dsldd. Este arquivo é 

processado por um gerador de código especial que o transforma em arquivos C# 

para o designer. Um arquivo do tipo dsldd é nada mais que uma definição que serve 

como entrada para um gerador de código. Estes arquivos definem que código deve 

ser gerado (ex.: Conectores, Formas, Diagramas, etc) e de onde as definições 

devem ser retiradas. 
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Figura 3.6  Estrutura do Projeto de um Designer para um Modelo de Domínio 

 

3.4.1 Definições do Designer 

Através de todo o suporte de geração de código provido pelo DSL Tools para 

o modelador da linguagem, a definição de um designer fica reduzida a um arquivo 

de definições. Este arquivo contém nada mais que informações de projeção do 

modelo de domínio, ou seja, as definições, basicamente, referem-se a entidades do 

modelo de domínio e de que forma elas devem ser apresentadas dentro do designer. 

As definições são descritas através de um arquivo XML. Nas versões futuras, 

existem planos para que este arquivo possa ser manipulado através de um editor 

visual, porém devido ao estágio ainda prematuro do projeto da ferramenta esta 

funcionalidade ainda não está disponível. A estrutura do arquivo é mostrada na 

figura 3.7. 
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Figura 3.7  Estrutura básica do arquivo dsldd 

 

Praticamente toda a definição do designer está dentro de uma seção do 

arquivo chamada Notation. Dentro de notation existem duas subseções: diagrams e 

diagramMap. A primeira define as entidades visuais que poderão ser usadas no 

diagrama que esta sendo definido, enquanto a segunda associa as entidades do 

modelo de domínio a uma entidade definida na primeira seção. 

 

Diagrams  

Na seção de diagramas são definidos os símbolos que podem ser usados em 

um diagrama, e uma barra de ferramenta para a criação dessas entidades pelo 

usuário. Os elementos visuais definidos nesta porção do arquivo não têm ligação 

alguma com o modelo de domínio, esta ligação é feita através de outra seção do 

arquivo. 

 Símbolos podem ser de dois tipos:  

• Formas (Shapes) 

São as “caixas” de um diagrama. Sempre estão associadas a uma classe do 

modelo de domínio. Formas podem ser definidas como formas geométricas 

(círculos, quadrados, etc) ou como figuras.  

Assim como a forma é possível definir para cada forma um conjunto de 

decoradores sobre ela. Por exemplo, é possível exibir algumas propriedades da 

classe diretamente na sua representação (ex.: Nome) 

• Conectores (Connectors) 

Modelos de domínios não são formados apenas de entidades e suas 

características. Um elemento básico para que o modelo de domínio seja 
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representado pelo designer é a presença de um componente que represente de 

forma clara os relacionamentos entre as Classes de domínio. 

Um relacionamento é representado por uma linha que conecta as duas 

entidades que são relacionadas. Esta linha tem um conjunto de características 

como a cor e o estilo de linha. Além disso, em um relacionamento precisamos 

definir o que será colocado nos papéis de cada classe no relacionamento, por 

exemplo, um elemento bastante comum é a presença de uma seta no papel do 

destino da associação. 

 

DiagramMap 

Esta seção do arquivo define como os símbolos (definidos em Diagrams) são 

mapeados para as entidades do modelo de domínio. O designer gerado pelo DSL 

Tools utiliza as Formas para representar as Classes de um domínio, e os conectores 

para representar os relacionamentos. Portanto, é necessário associar uma forma a 

um elemento do modelo de domínio existem duas opções: associar uma forma a 

uma classe ou associar um conector a um relacionamento. 

 Para isso existem depois tipo de mapeamento dentro do DiagramMap: 

• Mapeamento de Forma (shape map) 

Define a forma, classe e os possíveis decoradores presentes na forma. Por 

exemplo, é possível definir que o nome da classe seja exibido na centro da forma 

definida (comum em diagramas). 

• Mapeamento de Conector (conector map) 

Define o relacionamento, o conector, e que role é a fonte (source) do 

relacionamento e qual é o destino (target). 

 

Através das seções Diagrams e DiagramMap toda as informações 

necessárias para que o modelo de domínio possa ser projetado de forma adequada 

pelo designer são fornecidas. Ao término da edição do arquivo XML do designer 

basta dar o comando para que o DSL Tools transforme suas definições de designer 

em código que irá se integrar ao Visual Studio. 

Existe uma outra seção importante para a definição do designer: o menu de 

ToolBox. Quando definimos o designer para um modelo de forma adequada através 

do Diagrams e do DiagramMap garantimos que o designer será capaz de 
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representar e manipular as forma de um modelo de domínio de forma correta e 

consistente, porém existe a necessidade não só de exibir e manipular os diagramas, 

mas também de criar elementos novos no diagrama. Para que novos elementos 

sejam criados dentro o Visual Studio é necessário que eles estejam disponíveis na 

barra de ferramentas (ToolBox). 

O DSL Tools permite descrever quais formas e conectores estão disponíveis 

na ToolBox através de uma porção especial na seção Diagrams chamada de 

ToolBox. 

 

3.4.2 DM -> DD 

Quando criamos uma Domain Specific Language através do Microsoft DSL 

Tools, iniciamos com um modelo de domínio e um designer vazios. Quando o 

trabalho de desenvolvimento da linguagem começa, primeiro alteramos o modelo de 

domínio: 

• Criamos novas entidades e relacionamentos 

• Alteramos nomes ou estrutura das entidades existentes 

• Nome dos relacionamentos e dos papéis 

 

Quando finalmente acabamos de alterar o modelo de domínio, é bem 

provável que as definições do designer estejam incoerentes com o modelo, então se 

faz necessário a alteração do arquivo Designer Definition (.dsldd ) para que o 

mesmo volte a estar coerente com o arquivo Domain Model Definition (.dsldm ). 

Porém, exitem muitos lugares que necessitam ser alterados dentro do .dsldd: 

Diagrams, DiagramMaps, ToolBox, etc. Devido ao fato do designer de 

arquivos .dsldd ainda não estar presente na ferramenta da Microsoft, o trabalho para 

manter um arquivo de designer pode ser enorme.   

Para ajudar na manutenção dos arquivos de definições de designer a 

Modelisoft [Moda], empresa que trabalha na área de ferramentas integradas ao 

Visual Studio, desenvolveu uma ferramenta que permite editar o arquivo de definição 

do editor de forma visual. 
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Figura 3.8  DSL Dm -> Dd 

 

 Além de facilitar a criação de elementos novos, o "DSL Dm -> Dd" é bastante 

útil na sincronização entre o modelo de domínio e o designer. Como mostrado na 

figura 3.8, ele mantém uma correspondência entre os elementos de forma que a 

partir de uma alteração no modelo sabemos exatamente o impacto no designer, 

além da possibilidade de correção nos diversos lugares através da execução de 

wizards.  

Esta seção teve como objetivo mostrar o processo e entidades envolvidas na 

definição de designers para modelos de domínio dentro do DSLs dentro do Domain 

Specific Languages Tools, além de mostrar com detalhes os elementos, o conceitos 

e funcionalidades, foi mostrada uma ferramenta de suporte para atividade. 
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3.5 Geração de Código 

Dentro do conceito de DSLs e Software Factories as DSL são utilizadas como 

artefatos de documentação, mas sim como artefatos ativos na construção da 

aplicação em si. Portanto, quando um modelo é construído dentro de uma DSL 

queremos que algum processo de geração de artefatos ocorra utilizado o programa 

o modelo. Segundo o Software Factories, os artefatos podem ser não só código, 

mas também documentação ou qualquer elemento que seja útil para o 

desenvolvimento. 

Por se tratar do último passo no processo de desenvolvimento, o gerador de 

código é o componente que possui menos funcionalidades implementadas e 

definidas no DSL Tools. Atualmente existe apenas o suporte básico para a geração 

de artefatos de texto (código, documentos, etc) baseados em templates de texto. 

Um template de texto (text template) é uma base para a geração de um 

arquivo de texto. Ele contém a estrutura básica do arquivo a ser gerado, juntamente 

com código embarcado (neste caso, código C#) que extrai informação do modelo e a 

injeta na estrutura básica do arquivo, para construir o arquivo final. Um exemplo de 

arquivo de template para a geração de html segue abaixo: 

 

<body style="line-height: 0pt"> 

<p>Characters</p>  

<table width="300"> 

<# 

foreach (Character c in this.ModelRoot.Characters )  

{ 

#> 

  <tr> 

    <td><a href="#<#=c.Name#>"><#=c.Name#></a></td> 

  </tr> 

<# 
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} 

#> 

</table> 

Tabela 3.2  Template para Geração de Texto 

 

Neste exemplo, é criada uma tabela em html, e para cada personagem dentro 

do modelo é impressa uma linha na tabela com seu nome. Como podemos 

demonstrar no exemplo, existem duas formas de se embutir código: trechos de 

códigos, delimitados por <# e #>, para obter informações do modelo e atribuir 

valores a variáveis; e expressões de strings, delimitadas por <#= e #>, para injetar 

texto no template. 

Se executarmos a geração de código do template anterior sobre um modelo 

com apenas dois personagens: Character 1 e Character 2, teríamos como 

resultado a seguinte trecho de código: 

 

<body style="line-height: 0pt"> 

<p>Characters</p>  

<table width="300"> 

  <tr> 

    <td><a href="#Character 1">Character 1</a></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td><a href="#Character 2">Character 2</a></td> 

  </tr> 

</table> 

Tabela 3.3  Artefato gerado pelo Template de Texto 

 

Este é o sistema básico, porém poderoso, de geração de código a partir de 

um modelo. O mais importante é que este modelo dá total flexibilidade sobre a 

geração de código, pois o gerador pode acessar qualquer informação do modelo 

necessária para a geração.  
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Com a geração de código completamos a três grandes partes que um 

language workbench deve prover para uma DSL: esquemas, isto é, os modelos de 

domínio; os editores, que são os designers do Visual Studio; e finalmente a geração 

de código, que é baseada em templates de texto. 
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4 Estudo de Caso 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos uma linguagem específica de domínio para a 

modelagem de personagens e itens em jogos de RPG [Rpga] (Role Playing Game), 

e mostramos como o DSL Tools fui utilizado para sua construção. Além de 

demonstrar as funcionalidade na prática, este pequeno estudo de caso é importante 

para demonstrar como podemos tratar alguns problemas comuns de construção de 

DSLs dentro do modelo de construção proposto pela ferramenta da Microsoft.  

 

4.1 GameDsl – Uma linguagem para jogos RPG 

GameDsl trata-se da nossa linguagem que trata de ontologia de personagens 

de jogos de RPG, assim como itens, armas e habilidades que cada personagem têm 

capacidade de se relacionar. Tal linguagem é fruto de um levantamento da ontologia 

envolvida nos jogos de RPG existentes no mercado, através da ajuda de algumas 

pessoas experientes no assunto. A ontologia apresentada aqui não é uma referência 

final, ou mesmo completa, mas sim um subconjunto bastante coincidente entre os 

jogos e que por si só já apresenta um grau de complexidade razoavelmente grande 

para efeito de estudo de caso. 

Uma característica importante desta DSL é que a mesma não se propõe a ser 

uma linguagem universal ou completa até mesmo dentro de seu domínio. O objetivo 

foi começar com um modelo de domínio pequeno, porém coerente, para que a 

modelo e a linguagem fossem definidos de forma conjunta e incremental. O foco é 

mantido sempre no negócio e nos objetivos finais da construção do modelo, que 

pode ser a geração de código para um engine de jogos ou a geração de 

documentação completa sobre os elementos do modelo, no caso deste trabalho 

apenas a geração de documentação html foi contemplada devido a limitações de 

tempo. 
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Nesta seção exploraremos os elementos presentes na ontologia e 

discutiremos detalhes de implementação relevantes para o entendimento do 

processo. A ontologia seque abaixo (Figura 4.1).  As caixas azuis representam as 

classes do modelo de domínio (Ability, Character, etc), as caixas marrons 

representam relacionamentos que possuem propriedades valoradas. As setas com 

ponta vazia representam relacionamentos de herança e as linhas sólidas 

representam relacionamentos embarcados e as linha tracejadas representam 

relacionamentos de referência. 

O modelo de domínio nesta figura é representado pela classe ModelRoot 

que apresenta uma letra “x” como decorador. De acordo com a figura um modelo 

contém um conjunto de Habilidades através do relacionamento Abilities, 

Personagens através do relacionamento Characters, Elementos através de 

Elements. Dentro do diagrama Element é uma classe abstrata, ou seja, a 

associação Elements relaciona as classes Equiqment e Item ao modelo. 
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Figura 4.1  Modelo de Domínio da GameDsl 
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Apesar de estar presentes no modelo tanto os elementos da classe Ability 

quando os elementos da classe Element possuem uma estrutura bastante simples, 

sua principal função é compor relacionamentos que a classe Character possui. A 

classe Character representa um personagem do jogo, está classe é o foco do 

diagrama, nela estão as construções mais interessantes e complexas do modelo. A 

imagem abaixo mostra a classe em detalhes: 

 

 
Figura 4.2  A classe Character 

 

 A classe Character tem uma propriedade valorada chamada Description 

que é uma string contendo a descrição do personagem. Um personagem tem um 

conjunto de atributos que são representados pela classe CharacterAttribute no 

diagrama, é fato importate é que a relação entre as entidades é embarcada, ou seja, 

um atributo pertence apenas a um personagem, essa decisão vem da possibilidade 

de tornar atributos como sub-entidades de personagens tratando os atributos de 

maneira mais natural dentro do modelo, como será mostrado mais adiante. 

 

Um dos relacionamentos, dentro do modelo de domínio, chama a atenção 

devido a uma característica especial, o relacionamento ComesFrom. Como podemos 

notar ele representa uma associação de Character para Character, ou seja, ele 
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liga entidades da mesma classe. Mas, que tipo de complicações isto pode trazer? A 

princípio nenhuma dificuldade é encontrada, porém, este relacionamento tem uma 

restrição de negócio: um personagem não pode evoluir de si mesmo, seja direta ou 

indiretamente. Este problema parece sem solução direta, pois não temos controle 

sobre o código gerado pelo DSL Tools para a classe Character de modo de 

possamos inserir regras customizadas de negocio. Contudo o DSL Tools da suporte 

a chamada validação de modelos. Validação permite que o usuário cheque a 

corretude semântica além do que pode ser expresso na sintaxe da linguagem do 

modelo de domínio. O framework de validação ajuda o autor da linguagem se um 

conjunto de restrições é satisfeito pelo modelo, e provê os resultados da validação 

para o usuário do designer (similar a erros de compilação de um compilador). 

Para definir uma restrição como a imposta pela relação ComesFrom, citada 

anteriormente, basta que seja criada uma classe parcial [Msdn] como o mesmo 

nome da classe que sofre a restrição, Character. Dentro destas classes podem ser 

colocados métodos que realizam validação, para que um método seja considerado 

pelo framework de validação basta aplicar o atributo ValidationMethod o mesmo. A 

tabela 4.1 mostra a solução para o caso de ComesFrom. 

 

[ValidationState(ValidationState.Enabled)] 

public partial class Character 

{ 

  [ValidationMethod(ValidationCategory.Open | 

ValidationCategory.Save)] 

  private void ValidateExtension(ValidationContext context) 

  { 

    if (RecursiveExtension(this)) 

    { 

      context.LogError("A Character cannot ComeFrom itself", 

                                        "Caracter ComesFrom", 

this); 

    } 

  } 
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  private bool RecursiveExtension(Character car) 

  { 

    foreach (Character c in car.ComesFrom) 

    { 

      if (c.Equals(this) || RecursiveExtension(c)) 

      { 

        return true; 

      }                 

    }             

    return false; 

  } 

} 

Tabela 4.1  Validação do Relacionamento ComesFrom 

 

A validação pode ser aplicada a partir de três eventos: 

• Menu. Quando habilitada, essa opção permite que o usuário invoque a 

validação através do menu de contexto do diagrama; 

• Save. Esta opção faz com que a validação seja aplicada quando o modelo é 

salvo. Para estar em conformidade com os conceitos comuns ao language 

workbench, um erro de validação não impede que o modelo seja salvo no 

estado inconsistente, apenas aparece na forma de avisos ao usuári; 

• Open, a validação ocorre quando o modelo é aberto do arquivo persistente. 

Os tipos de validação não são mutuamente exclusivos e devem ser especificados no 

atributo ValidationMethod. 

 

4.2 Designer da Linguagem 

A criação de um designer dificilmente apresenta algo de diferente do 

apresentado no capítulo anterior onde vimos que para definir o designer basta definir 

os elementos visuais, seu mapeamento no modelo de domínio e finalmente sua 

presença na ToolBox. 
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Um caso bastante comum, principalmente quando utilizamos relacionamentos 

embarcados, é a necessidade de representar entidades como containeres que 

contém dentro de si as entidades do relacionamento embarcado, como por exemplo, 

a classe Character na figura 4.2, que é um container para os atributos. 

Para implementar uma classe que possui um compartimento basta fazer uso 

de uma tag chamada compartmentMap dentro da definição da forma no arquivo de 

definições do designer. 

Como resultado, diagramas do domínio podem ser construídos através de um 

designer, como mostra a figura 4.3:  

 

 
Figura 4.3  Exemplo de um diagrama da GameDsl 

 

4.3 Gerando artefatos 

Este trabalho se concentrou na geração de artefatos de documentação em 

formato html sobre as entidades descritas no diagrama. Através desta 
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documentação é possível navegar entre as entidades através de links e apontadores 

devidamente identificados e gerados pelo template definido. 

O escopo limitado da geração de código se deve ao estado ainda imaturo do 

sistema gerador de texto da ferramenta, além da complexidade de integrar a 

linguagem de jogos definida a um motor de jogos real, possibilitando a geração de 

código de linguagem de programação. 

Para gerar a documentação a partir do modelo, bastou a construção de um 

template de texto no formato T4 [Gare], que foi definido pela Microsoft e é utilizado 

pelo gerador de código do DSL Tools. Também é possível construir mecanismos de 

geração mais estruturados, baseados em componentes, assim, podem ser definidos 

métodos reusáveis. A estrutura do gerador de código está ilustrada na figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4  Estrutura do Sistemas de Geração do Html 

 

O gerador de código da página html para a GameDsl é chamado de 

FullReport. Objetivando uma melhor estruturação e reuso, o template para o 

relatório contém apenas a estrutura básica do mesmo. A responsabilidade de 

emissão de código de cada entidade é encapsulada dentro de outros componentes 

(Abiliy, Character e Element) que são invocados pelo template principal. 

Os módulos de geração tratam-se apenas de métodos que utilizam o modelo 

de domínio como fonte de informações para construir trechos de código html. A 
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tabela 4.2 apresenta uma das funções que cria código para exibir um personagem e 

suas relações. 

 
public string EmitCharacterProfile() 

{ 

  System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(); 

  foreach (Character c in this.ModelRoot.Characters )  

  { 

    // ... 

         

    // Abilities     

    foreach (Ability a in cAbil) 

    { 

       sb.Append(string.Format("<a href=\"#{0}\">{0}</a>\r\n", a.Name));    

    } 

    // ... 

} 

Tabela 4.2  Geração de código 

 

Como resultado, a invocação da estrutura de templates apresentada (figura 

4.4 e tabelas 4.2) sobre o modelo de exemplo (figura 4.3) produz uma página html 

com as informações de todos os elementos do diagrama com as referências do 

digrama através de links html. A página pode ser vista na figura abaixo (Figura 4.5): 

 
Figura 4.5  Artefato Html Gerado a partir de um Diagrama 
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5 Conclusões 

 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento baseado em linguagens 

específicas de domínio e o Microsoft DSL Tools, ambiente para desenvolvimento de 

DSL sobre a plataforma .Net. Sua principal contribuição foi apresentar como os 

conceitos do language oriented programming podem ser realizados através de 

ferramentas de apoio chamadas de language workbenches utilizando o DSL Tools 

como exemplo. A utilização de DSLs faz com que o desenvolvimento torne-se mais 

fácil e rápido, devido ao tratamento intuitivo dado aos conceitos do domínio na fase 

de construção. Apesar de serem utilizadas há anos, as domain specific languages 

possuem um grande potencial ainda inexplorado: o desenvolvimento de software 

baseado na composição de componentes genéricos (bibliotecas e frameworks).  

Os conceitos apresentados mostraram que as DSLs podem servir como 

interface para utilização de componentes, gerando o código de negócio das 

aplicações utilizando um conjunto de componentes disponíveis. Mas, o requisito 

básico para a viabilidade desta abordagem é a existência de ferramentas que 

automatizem e auxiliem no processo de definição, utilização e integração das DSLs 

as aplicações. A implementação de ferramentas que se baseiam no conceito de 

language workbenches é uma ótima solução para o problema.  

Analisando o DSL Tools da Microsoft nesse contexto, nota-se que os 

conceitos estudados funcionam de fato na prática, e que a visão do language 

oriented programming constitue uma metodologia eficaz para o desenvolvimento de 

software.  

Por tratar-se de uma ferramenta ainda em desenvolvimento, a análise e 

utilização do Microsoft DSL Tools representou a principal dificuldade na elaboração 

deste trabalho. A não existência de documentação completa sobre a mesma, bem 

como a incompletude das funcionalidades disponíveis, foram sobremaneira 

responsáveis por grande parte do esforço despendido durante a elaboração dos 

conteitos da ferramenta (Capítulo 3) e da criação da linguagem no estudo de caso 

(Capítulo 4). 

A elaboração de trabalhos futuros tendo como base este trabalho será 

importante para entender e difundir as DSLs como alternativas para 



 

 

60 

desenvolvimento. Este trabalho poderia ser utilizado como ponto de partida para 

trabalhos que incluiriam: 

• Revisar este trabalho em relação a versão final da ferramenta DSL Tools; 

• Estender a linguagem elaborada no estudo de caso, tornando-a mais 

completa e estruturada; 

• Utilizar a ferramenta estudada para desenvolver DSLs sobre frameworks 

já em utilização; 

• Fazer uma análise comparativa entre a ferramenta da Microsoft e outras 

ferramentas. 
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