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Sistemas adaptativos possuem a capacidade de tomar decisões para se ajustar e se reconfigurar quando necessário. 
Neste contexto, o Zanshin (SOUZA, 2012) é uma abordagem que apoia o desenvolvimento e simulação de sistemas
adaptativos utilizando um controlador. O Unagi (BERNABÉ, 2017) é uma ferramenta CASE que implementa um editor
gráfico para modelos de requisitos para sistemas adaptativos usando o formato esperado pelo controlador Zanshin.
No entanto, estas ferramentas encontram-se separadas e exigem conhecimento de sua estrutura interna para serem
combinadas. Este trabalho tem como proposta a junção de ambas ferramentas para facilitar a criação de modelos no
Unagi e, posteriormente, simulação no Zanshin. Além disso, tem como proposta evoluir o Unagi de modo que o mesmo
construa e execute simulações de modelos a partir de uma linguagem específica de domínio (DSL ou Domain-Specific
Language). Para isso, na etapa de junção das ferramentas, utilizaram-se tecnologias como JavaTM e XML, para
desenvolver botões e seus respectivos comandos de controle do Zanshin na barra de ferramentas do Sirius, que compõe
o Unagi, dentro do EclipseTM. Já na etapa de desenvolvimento da DSL, foram utilizadas as tecnologias Xtext e Xtend para
o completo desenvolvimento da linguagem, indo desde a definição da sintaxe até a geração de códigos realizada por ela.
Assim, com esse trabalho, houve a integração dos sistemas Unagi e Zanshin, além da criação da DSL, facilitando a
utilização do Zanshin para os usuários interessados em Engenharia de Requisitos com foco em Sistemas Adaptativos.
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