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RESUMO 

 

 

 

 

A utilização da tecnologia de middleware em diversos tipos de sistemas, com a 

finalidade de abstrair detalhes de baixo nível relacionados com a distribuição da lógica 

da aplicação, é cada vez mais frequente. Dentre diversos sistemas que podem ser 

beneficiados com a utilização desses componentes, podemos destacar os sistemas 

distribuídos, onde é necessário viabilizar a comunicação entre componentes de software 

localizados em diferentes máquinas físicas. Uma importante questão relacionada à 

comunicação entre componentes distribuídos é o fornecimento de mecanismos para 

gerenciamento da qualidade de serviço. Este trabalho apresenta um metamodelo para 

modelagem de middlewares baseados em componentes que provêem à aplicação a 

abstração da comunicação entre componentes envolvidos em um fluxo de dados, 

independente da sua localização. Outra característica do metamodelo é a possibilidade 

de auto-adaptação relacionada ao mecanismo de comunicação utilizado, seja através da 

atualização dos valores dos seus parâmetros de configuração, ou através da sua 

substituição por outro mecanismo, caso as restrições de qualidade de serviço 

especificadas não estejam sendo garantidas.  Nesse propósito, é previsto o 

monitoramento do estado da comunicação (aplicações de técnicas do tipo feedback 

control loop), analisando-se métricas de desempenho relacionadas. O paradigma de 

Desenvolvimento Dirigido por Modelos foi utilizado para gerar a implementação de um 

middleware que servirá como prova de conceito do metamodelo, e as políticas de 

configuração e reconfiguração relacionadas com o processo de adaptação dinâmica; 

neste sentido, foi definido o metamodelo associado ao processo de configuração de uma 

comunicação. A aplicação da técnica de MDD corresponde ainda à definição das 

seguintes transformações: do modelo arquitetural do middleware para código em 

linguagem Java, e do modelo de configuração para código XML.  

 

 

Palavras-chaves: Comunicação entre Componentes de Software, Transmissão de Fluxo 

de Dados, Desenvolvimento Dirigido por Modelos, middleware Auto-Adaptativo. 
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ABSTRACT 

 

 
 

 

The use of middleware technology in various types of systems, in order to abstract low-

level details related to the distribution of application logic, is increasingly common. 

Among several systems that can be benefited from using these components, we 

highlight the distributed systems, where it is necessary to allow communications 

between software components located on different physical machines. An important 

issue related to the communication between distributed components is the provision of 

mechanisms for managing the quality of service. This work presents a metamodel for 

modeling middlewares based on components in order to provide to an application the 

abstraction of a communication between components involved in a data stream, 

regardless their location. Another feature of the metamodel is the possibility of self-

adaptation related to the communication mechanism, either by updating the values of its 

configuration parameters, or by its replacement by another mechanism, in case of the 

restrictions of quality of service specified are not being guaranteed. In this respect, it is 

planned the monitoring of the communication state (application of techniques like 

feedback control loop), analyzing performance metrics related. The paradigm of Model 

Driven Development was used to generate the implementation of a middleware that will 

serve as proof of concept of the metamodel, and the configuration and reconfiguration 

policies related to the dynamic adaptation processes. In this sense was defined the 

metamodel associated to the process of a communication configuration. The MDD 

application also corresponds to the definition of the following transformations: the 

architectural model of the middleware in Java code, and the configuration model to 

XML. 

 

 

Keywords: Communication between Software Components, Transmission of Data 

Flow Model Driven Development, Self-adaptive middleware.   
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1. Introdução  

A crescente necessidade de informação, provocada por uma sociedade 

globalizada e altamente competitiva, motivou o surgimento dos sistemas distribuídos. 

Atualmente, com a vasta utilização da Internet, esses sistemas passaram a conectar 

locais ainda mais distantes geograficamente, trazendo complexidades ainda maiores. A 

troca de informações agora necessita ser muito mais ágil e de forma descentralizada, 

tornando-as disponíveis para um grande número de pessoas simultaneamente. Devido 

aos diferentes requisitos relacionados aos inúmeros domínios de aplicação, várias 

pesquisas têm sido desenvolvidas nessa área. Em especial, o domínio das aplicações 

multimídia tem demandado vários esforços relacionados com a necessidade de se 

manipular simultaneamente vários tipos de mídia, como texto, imagem, áudio, vídeo e 

gráficos em plataformas com diferentes capacidades e níveis de QoS (Quality of Service 

- QoS). Novos tipos de aplicações se tornam viáveis com a utilização de novas 

tecnologias, como, por exemplo, videoconferência, ensino à distância, tele-medicina e 

televisão interativa. 

Os sistemas distribuídos, notadamente aqueles que transmitem informações 

multimídia, precisam lidar com problemas como restrições temporais críticas, interações 

em tempo real, sincronização entre as diferentes mídias e QoS. Além dos problemas 

inerentes a esses aspectos, a complexidade desses sistemas está relacionada também 

com a comunicação multiparte, mobilidade e heterogeneidade de plataformas de 

hardware e software. 

Os avanços recentes em equipamentos móveis e comunicação sem fio também 

estão tornando a Internet cada vez mais heterogênea. Os dispositivos variam em relação 

às características de rede (largura de banda, latência, etc.), características de hardware 

(CPU, memória, tamanho da tela) e as características de software (formato de dados, 

protocolos de comunicação). Além disso, a demanda de uso dos recursos varia de forma 

inesperada, adicionando requisitos dinâmicos aos sistemas que utilizam a infra-estrutura 

da Internet. Nesse contexto, para prover um acesso eficiente aos serviços providos, é 

necessário que o sistema se adapte de acordo com as capacidades e os estados atuais dos 

vários recursos envolvidos (Layaïda, 2004). 

Esses fatores são afetados principalmente pelas limitações existentes nas atuais 

tecnologias de comunicação que dão suporte às interações entre componentes. Deve-se 
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observar a dificuldade em implementar interfaces que permitam a negociação de QoS 

com determinadas infra-estruturas de redes. Outra limitação é a dificuldade de 

integração de componentes heterogêneos, requerendo mudanças na arquitetura original. 

É necessário também, analisar com justiça o uso de recursos compartilhados entre 

vários componentes. Cuidados especiais devem ser tomados quanto aos recursos 

distribuídos em um sistema de comunicação, não esquecendo os requisitos de 

transparência perante o desenvolvedor do componente e da aplicação (Want et al. 2003). 

Nesse contexto, as plataformas de execução para esse tipo de aplicação devem 

incorporar conceitos de middleware (Orfali 1998) de maneira a facilitar o tratamento 

dos requisitos relacionados com a distribuição e com aspectos de multimídia de forma 

transparente. Entre outros aspectos, também podem ser citados, por exemplo, o 

gerenciamento de recursos, controle de acesso, confidencialidade, autenticação, controle 

de transações e segurança (Silva et al, 2006). Os requisitos de segurança, por exemplo, 

são bastante complexos devido à necessidade de integrar componentes entre domínios 

administrativos e à mobilidade dos usuários. 

Um middleware, ou mediador, é um importante componente arquitetural que une 

diferentes sistemas, possibilitando a interconexão de diferentes aplicações com, por 

exemplo, redes de computadores e dados armazenados. O middleware também pode 

permitir a interoperabilidade entre aplicações, independente da sua plataforma nativa ou 

do sistema operacional (EBU 2005).  

Uma solução de middleware muito utilizada atualmente é o framework CORBA, 

cujo princípio tem como base a definição e localização de interfaces. No entanto, além 

desse middleware ainda não possuir implementação para todas as plataformas, ele 

apresenta restrições com relação ao desenvolvimento de soluções auto-adaptativas 

(Schmidth, 2003). 

Uma classe específica de aplicações também pode utilizar uma plataforma de 

middleware projetada para prover serviços especializados. Como exemplo, podemos 

citar middlewares com enfoque em sistemas multimídia, computação móvel, 

computação em grade, orientado a transações, etc. 

No contexto dos sistemas distribuídos, a maioria das abordagens apresentadas na 

literatura é focada na comunicação envolvendo apenas componentes distribuídos. 

Entretanto, a interação entre componentes locais de um sistema distribuído também 

precisa ser observada de modo a contribuir com a melhoria da eficiência sem, no 

entanto, dificultar a capacidade de integração. A abordagem deve ser flexível à medida 
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que os componentes podem ou não estar em diferentes nós de processamento e em 

diferentes espaços de endereçamento, dependendo da configuração atual da plataforma 

de execução aonde a aplicação em questão seja executada. 

Neste contexto, este trabalho apresenta uma estratégia para abstrair do nível da 

aplicação a comunicação entre componentes envolvidos em um fluxo de informação, 

independente da localização dos mesmos. A estratégia foi definida para ser incorporada 

na camada de middleware de sistemas distribuídos, sendo considerada, para efeito de 

validação, a troca de dados de fluxo entre componentes através da utilização dos 

mecanismos de memória compartilhada e protocolos de rede, de forma a permitir sua 

utilização em diferentes aplicações, independente do tipo de informação a ser 

transmitida.  

A abordagem, além de abstrair detalhes de comunicação, permite que restrições 

de QoS possam ser especificadas pelo provedor do serviço ou pela aplicação que o 

utiliza. Estas restrições são especificadas através da definição de intervalos de valores 

associados a parâmetros quantitativos de QoS relativos à transmissão, como, por 

exemplo, taxa de perda de pacotes e jitter.  Esses parâmetros poderão ser considerados 

em tempo de execução para negociação de QoS de recursos no contexto de políticas 

adaptativas. Parâmetros qualitativos mais abstratos, referentes a tipos de requisitos mais 

imprecisos como confiabilidade, segurança e disponibilidade (Zhou, 2006) precisam ser 

traduzidos para parâmetros das camadas mais inferiores. 

Se pensarmos em termos de uma exibição de vídeo, parâmetros como taxa de 

frames e profundidade da cor podem ser pensados como medidas de QoS. Em baixo 

nível, a QoS corresponde a parâmetros como jitter, delay, taxa de erro de bit, perda de 

segmentos e ordem de segmentos. É precisamente o valor desses parâmetros que 

determina a taxa de frames de exibição atual de um clipe multimídia, ou o efeito visual 

da sua palette de cor. 

A maioria das implementações dos protocolos de rede analisados não oferecem 

informações sobre o estado da rede de forma nativa em tempo de execução. Nessas 

situações, o middleware deverá obter, mesmo que de forma imprecisa, a taxa 

aproximada de algum dos parâmetros quantitativos. Por exemplo, para obter a taxa 

média de perda de pacotes, deverá ser comparada a taxa de pacotes enviados pelo 

processo produtor com a taxa de pacotes recebidos no processo consumidor. Para isso, é 

necessária a troca de informações entre os dois lados da comunicação. 
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Através do monitoramento e análise dos valores desses parâmetros, o 

middleware deverá detectar, em tempo de execução, quando o estado da rede não 

estiver propício para suportar as condições desejadas para a transmissão e, de acordo 

com políticas pré-definidas, auto-adaptar-se a essa nova condição na tentativa de 

fornecer um nível de transmissão aceitável ao usuário final. 

Para controlar seu comportamento dinamicamente, nossa abordagem de 

middleware utiliza técnicas de feedback control loop (Cheng et al, 2008) e 

desenvolvimento baseado em componentes de software (Councill e Heinaman, 2001).  

Um sistema computacional que utiliza o conceito de feedback control loop deve 

suportar quatro atividades-chave relacionadas à auto-adaptação:  

 Coletar as informações que refletem seu estado atual 

 Analisar essas informações para diagnosticar problemas de performance 

 Decidir como o problema será solucionado 

 Agir para executar a decisão tomada.  

O suporte à realimentação, que é realizado através de laços de controle, é uma 

característica crucial de um sistema auto-adaptativo e deve ser priorizada na sua 

modelagem, projeto, implementação e execução. 

No contexto do middleware apresentado, a decisão relacionada à adaptação pode 

acarretar no ajuste dos parâmetros de transmissão, ou na troca do mecanismo de 

comunicação utilizado. 

A maioria das abordagens atuais de middleware utiliza técnicas de 

desenvolvimento orientadas a objetos. No entanto, essas abordagens apresentam 

deficiências relacionadas ao desenvolvimento de aplicações, dado que nas fases iniciais 

do desenvolvimento as equipes envolvidas ainda não possuem um entendimento 

unificado do problema. Assim, é comum que diferentes equipes tenham diferentes 

visões do sistema, e, por conseguinte, levando a geração de diferentes especificações 

dos componentes envolvidos.  Isto faz com que as organizações gastem muito tempo 

para escrever código para conectar e adaptar o comportamento desses componentes. O 

problema pode ser maior se as equipes não utilizarem a mesma linguagem de 

programação ou o mesmo processo de desenvolvimento. 

Nesse contexto, a técnica de Desenvolvimento Dirigido Por Modelos (Model-

Driven Developmento – MDD) pode ser utilizada como uma boa alternativa para o 

desenvolvimento do middleware, considerando que ela atende aos problemas de 
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desenvolvimento e adaptação supracitados, dando níveis elevados de consistência e 

flexibilidade, principalmente no que se relaciona a heterogeneidade de plataformas e 

definições tardias. Desta forma, o desenvolvimento do presente trabalho busca explorar 

e avaliar a utilização dessa técnica como forma de obter soluções auto-adaptáveis com 

base em análises estáticas e dinâmicas do comportamento da plataforma e dos requisitos 

do sistema. 

Assim, introduzidos os principais aspectos dos problemas levantados, a 

abordagem proposta para desenvolvimento de soluções de comunicação auto-

adaptativas em sistemas distribuídos envolve os seguintes passos, os quais serão 

discutidos ao longo do trabalho: 

1. Definição do metamodelo arquitetural do middleware; 

2. Definição do metamodelo de configuração de uma comunicação; 

3. Definição dos modelos arquiteturais do middleware, sendo um modelo 

independente da plataforma utilizada (PIM) e o outro dependente (PSM), e de um 

modelo de configuração; 

4. Transformação de modelo arquitetural em código Java;  

5. Transformação de um modelo de configuração em código XML e código 

Java.  

1.1. Motivação 

Diversas plataformas de middleware foram desenvolvidas visando abstrair da 

aplicação detalhes de distribuição de componentes. Como exemplo, podemos citar o 

OMG CORBA, que implementa a comunicação entre processos baseada na chamada 

remota de procedimentos (Remote Procedure Call - RPC) de objetos distribuídos. Outro 

exemplo do uso dessa tecnologia é o Java Remote Method Invocation (RMI).  

A idéia básica da RPC é o estabelecimento do relacionamento cliente/servidor 

entre duas entidades. Uma entidade atua como produtora de funcionalidade, e a outra 

como consumidora.  

Implementações tradicionais de RPC utilizam algum dos protocolos tradicionais 

de rede, como o TCP e o UDP, que não suportam QoS de forma adequada por 

introduzirem overhead no suporte a certos mecanismos, como o tratamento de 

erros(Schill 1997).  
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Outras categorias de middleware enfatizam tecnologias de componentes 

corporativos, como Enterprise Java Beans (EJB) ou CORBA Component Model 

(CCM). Nessas tecnologias, os componentes são executados dentro de um container, 

que provê suporte implícito para distribuição em termos de transações, segurança, 

persistência e gerenciamento de recursos (Blair, 2002). Uma das limitações dessa 

abordagem é a impossibilidade dos componentes especificarem requisitos sobre seu 

ambiente, o que significa que não é possível receber qualquer garantia de QoS 

(Amundsen, 2004). 

 O padrão RM-ODP (Reference Model of Open Distributed Processing), 

definido pela ISO/ITU-T, provê um framework para especificação de sistemas 

distribuídos abertos. Pode ser visto como um meta-padrão, a partir do qual padrões 

específicos podem ser derivados. O OMG CORBA, por exemplo, foi inspirado nesse 

padrão.  Os objetos interagem entre si através do uso de interfaces. A interação entre 

objetos, realizada através do uso de interfaces, é possível desde que um binding seja 

estabelecido entre eles. Um binding encapsula a criação, manutenção e uso de um 

caminho de comunicação. Duas formas de binding são definidas: explícito (requer que o 

binding explicitamente seja criado) ou implícito (a comunicação é feita através um 

caminho padrão). 

O TOAST (Toolkit for Open Adaptive Streaming Technologies) (Fitzpatrick 

1999) foi inspirado no RM-ODP, sendo voltado para ambientes multimídia. O conceito 

de open binding é explorado, de maneira a oferecer o suporte a transmissão de fluxos de 

informação e a adaptação dinâmica. No caso dos componentes participantes na troca de 

fluxo de informação estar na mesma máquina física, a comunicação entre eles utiliza o 

protocolo UDP. 

O OpenORB (Blair 2001) é outra plataforma de middleware reflexiva e baseada 

em componentes, sendo flexível em relação à capacidade de adaptação a vários 

requisitos dos sistemas distribuídos,  sistemas embarcados e de tempo real. Interações 

do tipo signal e stream são suportadas, de forma compatível com o RM-ODP. O 

binding entre interfaces é implementado em componentes, dividindo-se em duas 

categorias: binding local e binding distribuído. Esses bindings são compostos por sub-

componentes, que representam vários aspectos da comunicação, como a conexão em 

nível de transporte, filtros de mídia, stubs, etc. Os bindings distribuídos são geralmente 

construídos de forma hierárquica; por exemplo, um binding de vídeo pode ser criado ao 
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encapsular uma configuração consistindo de um multicast IP com o filtro H.263 

(Saikoski, 2001). 

Além do TOAST, podemos citar, dentre os middlewares especialmente 

desenvolvidos para apresentações multimídia, o Presentation Environment for 

Multimedia Objects (PREMO) (DUKE et al, 1999), que além do aspecto da 

distribuição, trata questões como o suporte às codificações existentes e em 

desenvolvimento.  

Já a especificação OMG A/V Streams tem como ponto central da sua abordagem 

a noção de dispositivos multimídia, que encapsulam a manipulação de hardwares, como 

câmera ou microfone, ou uma entidade de software. A interação entre os dispositivos é 

feita através de uma interface stream, similar àquela definida no RM-ODP. A 

comunicação é gerenciada por cada componente. 

Os middlewares citados acima, que oferecem transparência em relação à 

distribuição dos seus componentes e suporte à QoS, não tratam especificamente da 

comunicação entre componentes localizados no mesmo nó físico e em diferentes 

espaços de endereçamento. Nesse caso, utilizam principalmente protocolos de rede para 

permitir a comunicação entre eles. Além disso, todos eles tratam aspectos da 

comunicação específicos da mídia transmitida, o que pode acarretar certa carga 

computacional adicional. 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é a concepção de um metamodelo 

arquitetural para modelagem de middlewares auto-adaptativos que visa abstrair os 

detalhes relacionados à comunicação entre componentes envolvidos em uma 

transmissão de um fluxo de dados, suportando a especificação de políticas de QoS de 

forma a permitir sua reconfiguração de acordo com o estado da transmissão. Para que os 

modelos definidos conforme esse metamodelo possam ser utilizados para gerar o 

código-fonte da aplicação, serão definidas as regras de transformação desses modelos 

para código Java,  plataforma escolhida para testes iniciais.  

Para especificar essas políticas de QoS, será definido um metamodelo para 

configuração de uma comunicação, cujos modelos poderão ser transformados em 

código XML através de regras também definidas neste trabalho. 
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Como prova de conceito, será definido um modelo independente de plataforma a 

ser refinado em um modelo específico de plataforma. Desta forma, será possível gerar a 

implementação parcial de um middleware protótipo a partir da transformação deste 

modelo.  

O middleware será modelado de forma a não restringir sua utilização a um 

domínio específico de aplicações, sendo transmitidos dados no formato de bytes 

primitivos. Alguns dos conceitos utilizados na definição dos middlewares de nova 

geração, como reflexão computacional e desenvolvimento baseado em componentes, 

servirá de base na definição da estrutura do middleware. Para verificar a qualidade do 

serviço, a transmissão será avaliada através do monitoramento dos valores de métricas 

de rede, como perda de pacotes e jitter. Assim, espera-se que, com o foco mais restrito, 

o middleware apresente carga computacional leve em relação a outros middlewares que 

abrangem outros tipos de recursos, como aqueles relacionados ao tipo de mídia 

transmitida. 

Para fins de verificação de desempenho, o middleware será utilizado em uma 

aplicação para transmissão de arquivos e exibição de vídeo no formato JPEG. Serão 

simuladas situações que resultem na reconfiguração relacionada ao mecanismo de 

comunicação utilizado. 

1.3. Contexto 

O presente trabalho está inserido no grupo de pesquisa em Sistemas Distribuídos 

orientado pelo Prof. Dr. Adilson Barboza Lopes, lotado no Departamento Informática e 

Matemática Aplicada (DIMAp) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O principal trabalho do grupo apresenta o Cosmos (Lopes, 2006), um 

framework para confiiguração e gerenciamento de recursos e componentes em sistemas 

multimídia distribuídos abertos. Como prova de conceito, foi desenvolvido o AdapTV, 

um middleware adaptativo para sistemas de televisão digital interativa. O AdapTV 

envolve os principais elementos e modelos definidos pelo Cosmos, mostrando a 

viabilidade de implementação do framework. 

No intuito de tratar algumas limitações do AdapTV, alguns trabalhos vêm sendo 

desenvolvidos desde então. Dentre eles, destacamos Silva et al (2007), que definiu um 

modelo para transmissão de fluxos de informação baseado no uso do mecanismo de 
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memória compartilhada. Em seguida, esse modelo foi incorporado ao AdapTV, 

conforme descrito em Silva et al (2009). 

Outro trabalho que merece ser considerado é apresentado em Pinto et al (2009), 

que definiu um modelo de interconexão de componentes com suporte à seleção e 

reconfiguração dinâmica de mecanismo de comunicação. Esse modelo foi estendido no 

presente trabalho, através da inclusão de novos componentes como, por exemplo, 

aqueles responsáveis pelo processo de feedback control loop. 

Diferentemente desses trabalhos, nossa proposta tem ainda o objetivo de 

explorar e avaliar o processo de desenvolvimento de um middleware através do 

Desenvolvimento Dirigido por Modelos, um novo e promissor paradigma que vem 

conseguindo considerável aceitação inclusive por parte de grandes empresas, como a 

IBM e Oracle. Nesse sentido, tal paradigma será aplicado no contexto das experiências 

anteriores relacionadas com o desenvolvimento do framework Cosmos. Dentre as 

abordagens existentes relacionadas a esse paradigma, utilizaremos a OMG MDA por ser 

aquela que, por utilizar padrões bem estabelecidos, possui várias ferramentas de suporte 

estáveis e em constante evolução.  

 

1.4. Organização do Trabalho 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o 

referencial teórico utilizado como base no desenvolvimento do middleware. Serão 

apresentadas características dos middlewares auto-adaptativos e do Desenvolvimento 

Dirigido por Modelos. O Capítulo 3 apresenta o metamodelo arquitetural de definição 

de middlewares auto-adaptativos voltados para transmissão distribuída, o metamodelo 

de configuração de uma comunicação, as regras de transformação dos modelos 

definidos a partir desses metamodelos, e os processos de configuração e adaptação 

definidos no middleware protótipo. O Capítulo 4 mostra em maiores detalhes a 

implementação desse middleware, comentando, dentre outros aspectos, as interfaces 

definidas e os testes de desempenho realizados. O Capítulo 5 apresenta alguns trabalhos 

relacionados, divididos em duas categorias: frameworks com características adaptativas 

sensíveis a restrições de qualidade de serviço, e modelos para especificação de QoS. 

Encerrando o trabalho, o capítulo 6 apresenta as considerações finais e os trabalhos 

futuros propostos.  
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2. Referencial Teórico 

Nesse capítulo serão apresentados os conceitos básicos utilizados no 

desenvolvimento do middleware, de acordo com as características a serem 

contempladas. Inicialmente será discutido o desenvolvimento de middlewares 

adaptativos, e em seguida o conceito de middlewares auto-adaptativos. Finalizando o 

capítulo, o desenvolvimento dirigido por modelos será introduzido.  

2.1. Desenvolvimento de Middlewares Adaptativos 

As abordagens de middleware tradicionais apresentam deficiências no tocante à 

flexibilidade exigida em aplicações com requisitos dinâmicos, uma vez que as 

características dos ambientes subjacentes podem variar à medida que o grau de 

conectividade de um dispositivo aumenta ou diminui (Costa, 2004). Características 

como o suporte à configurabilidade e engenharia aberta, por exemplo, não são 

atendidas. Desta forma, a filosofia de desenvolvimento “caixa-preta” é adotada.  

É fundamental que as tecnologias de middleware sejam capazes de acompanhar 

tal dinamicidade e variabilidade de requisitos, adaptando seu serviço (estática e 

dinamicamente) de acordo com as necessidades reais das aplicações. Isso não acontece 

em abordagens monolíticas, onde o mesmo nível de qualidade de serviço é oferecido a 

todas as aplicações. 

A necessidade, por parte das aplicações distribuídas, de novas classes de 

serviços de middleware é dirigida por quatro fatores (Tripathi, 2002): 

1. O aumento da importância de integração entre componentes; 

2. Novos paradigmas para computação distribuída baseado em tecnologias 

de agentes móveis; 

3. Desenvolvimento de pequenos ambientes cientes de contexto; e  

4. Interações multimídia em tempo real entre sistemas colaborativos. 

Uma abordagem promissora no contexto de middlewares adaptativos é a de 

utilizar o conceito de reflexividade (Costa, 2004). A principal motivação no 

desenvolvimento de sistemas reflexivos é prover meios de suporte à engenharia aberta. 

Por exemplo, a reflexão pode ser usada para inspecionar o comportamento interno de 

um sistema. Ao expor sua implementação, torna-se simples a inserção de 

comportamentos adicionais. A reflexão pode ser usada ainda para adaptar o 
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comportamento interno ao manipular meta-objetos que descrevem os comportamentos 

dos objetos correspondentes. Como exemplo, podemos citar a substituição do 

mecanismo de transmissão de forma a otimizar a comunicação em uma rede sem fio. Os 

meta-objetos que descrevem os objetos de um sistema reflexivo podem incluir tanto 

aspectos estruturais do sistema, quanto aspectos de seu comportamento (Costa 2004).  

A reflexão orientada a objetos facilita o processo de estruturação da meta-

representação do sistema à medida que permite a distribuição dos mecanismos de 

reflexão em termos de múltiplos objetos e suas interfaces. Com isso, a arquitetura 

reflexiva supera limitações de tecnologias como o OMG Common Object Request 

Broker Architecture (CORBA), que segue a filosofia caixa-preta, permitindo acesso 

controlado aos detalhes internos. 

2.1.1. Componentes de Software 

No contexto do middleware, o uso do conceito de reflexão associado ao de 

componentes de software permite adaptar o sistema de acordo com as necessidades das 

aplicações. Componentes de software são unidades que podem ser desenvolvidas de 

forma independente. São formados por um conjunto de objetos relacionados, contidos 

no mesmo pacote e com um conjunto de interfaces definidas (Mellor et al). Um 

componente permite o reuso em um nível mais alto, porque sua unidade de reuso é 

maior. No entanto, problemas no reuso surgem à medida que a granularidade do 

componente se torna mais grossa. 

O projeto baseado em componentes suporta dois tipos de composição: a estática 

(composição de componentes em tempo de compilação) e dinâmica (componentes 

podem ser adicionados, removidos ou reconfigurados em tempo de execução) 

(McKinley, 2004). 

Ao permitir a interação entre componentes de diferentes desenvolvedores, o 

projeto baseado em componentes promove o reuso de software. Além disso, 

mecanismos de manutenção de componentes são facilitados através de uso de técnicas 

de adaptação composicional. 

Uma configuração de middleware pode então ser adaptada em tempo de 

execução, devendo supor que o ambiente inicial será alterado. Essa abordagem pode ser 

explorada ao definir um conjunto de componentes abertos e extensíveis contendo 

serviços reusáveis, tais como políticas para transmissão e utilização de filtros e 
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protocolos de comunicação. O uso de componentes de granularidade fina também 

auxilia a flexibilidade da abordagem. 

2.1.2. Requisitos Não-Funcionais 

Os requisitos não-funcionais das aplicações distribuídas são relacionados à QoS. 

A noção tradicional de QoS está ligada às métricas de performance, como taxa de 

transferência e latência. Uma visão mais geral da QoS inclui confiabilidade, 

disponibilidade, segurança, suporte à depuração, garantias em tempo real e 

sincronização de fluxos de dados em uma transmissão multimídia. Middlewares que 

implementam políticas complexas relacionadas a esses aspectos de QoS requerem 

mecanismos baseados em reflexão no meta-nível  e alocação de recursos de rede e 

sistema operacional baseada em QoS (Tripathi, 2002). 

As políticas indicam o nível de QoS aceitável para um aspecto em um certo 

conjunto de condições. De forma geral, todos os mecanismos de QoS requerem 

configuração e controle de componentes fim-a-fim, de serviços de middleware, e dos 

recursos de rede e de sistema operacional.  Para prover flexibilidade, os mecanismos de 

implementação de políticas devem ser gerados pelo middleware devendo então se 

comunicar com componentes da aplicação e dos demais serviços do sistema. 

Na abordagem de middleware reflexivo, técnicas de gerenciamento de meta-

informações são empregadas para facilitar a estruturação da meta-representação de uma 

plataforma de middleware (Costa, 2001). O gerenciamento de meta-informações provê 

facilidades para a definição, manutenção e intercâmbio de meta-informações. Esse 

gerenciamento tipicamente se faz com base em técnicas de meta-modelagem, que 

permitem a representação explícita e a manipulação dos modelos que definem as 

categorias de meta-informações existentes. O gerenciamento de meta-informações 

encontra aplicações nas mais diversas áreas, tais como data warehousing, 

gerenciamento de bases de dados e engenharia de software. 

2.2. Middlewares Auto-Adaptativos 

A possibilidade de um sistema poder ajustar seu comportamento em resposta a 

sua percepção do ambiente e do próprio sistema se tornou um importante tópico de 

pesquisa. 
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A realização adequada da auto-adaptação do sistema continua a ser um desafio e 

só recentemente as primeiras tentativas de construção de sistemas auto-adaptativos 

surgiram dentro de domínios de aplicação específicos (Cheng et al, 2008). 

Projetar um sistema com característica auto-adaptativa pode assumir diferentes 

formas dependendo de vários aspectos, tais como, as necessidades do usuário, as 

características do ambiente, e as propriedades do sistema. A compreensão do problema 

e a seleção de uma solução adequada requerem modelos precisos para representar 

aspectos importantes do sistema auto-adaptativo, seus usuários, e seu ambiente.  

Uma revisão preliminar da literatura de engenharia de software atesta a ampla 

gama de sistemas de software que são apresentados como sendo auto-adaptativos. De 

fato, há uma falta de consenso entre os pesquisadores e profissionais sobre os pontos de 

variação entre os sistemas de software. Esses pontos, chamados de dimensões de 

modelagem, são classificados em quatro grupos, sendo associados aos seguintes 

aspectos: 

 Objetivos do sistema: o objetivo pode ser estático, no qual mudanças não são 

esperadas, ou dinâmicas, no qual objetivos podem mudar em tempo de 

execução, incluindo o número de objetivos; 

 Causas da auto-adaptação: O sistema tem que decidir se precisa se adaptar em 

resposta a mudanças no contexto. Atores (entidades que interagem com o 

sistema), o ambiente (a parte do mundo externo com o qual o sistema interage), 

e o próprio sistema podem contribuir com o contexto que pode influenciar o 

comportamento da aplicação. Os seguintes aspectos devem ser considerados ao 

tratar uma adaptação: o local onde a necessidade de adaptação pode ser 

identificada (interna ou externa ao sistema), o tipo da mudança (funcional, não 

funcional ou tecnológica), a frequência (muito ou pouco freqüente) e a 

possibilidade de se prever a necessidade de adaptação; 

 Mecanismos para atingir a auto-adaptabilidade: Este conjunto de dimensões 

capta a reação do sistema em relação a uma mudança. A dimensão associada a 

esse grupo refere-se aos seguintes aspectos: 

o Tipo da auto-adaptação: através de mudança nos parâmetros dos 

componentes do sistema ou na sua estrutura;  

o  Nível de autonomia da auto-adaptação: se a adaptação for autônoma, 

não há influência externa em tempo de execução relacionada à 
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adaptação. Por outro lado, um sistema pode ter interferência externa, seja 

por outro sistema ou por participação humana; e 

o Organização: A adaptação pode estar centralizada em um único 

componente ou distribuída entre diversos componentes;  

 Efeitos da auto-adaptabilidade: refere-se à importância da adaptação, quão 

previsível ela pode ser, quais os custos associadas a ela, e se o sistema é seguro 

em face à mudança. 

A engenharia de requisitos para sistemas auto-adaptativos deve definir quais 

adaptações são possíveis e quais restrições influenciam a realização da adaptação. É 

importante que os requisitos possam ser observados de forma dinâmica, ou seja, durante 

a execução. 

Nos sistemas auto-adaptativos, as decisões de projeto são tipicamente feitas em 

tempo de execução, considerando seu estado e o ambiente que está inserido. Essa 

consideração normalmente envolve processos de feedback control loop, com quatro 

atividades principais, ilustradas na Figura 1. 

 

Figura 1. Atividades do feedback control loop 

 

Sensores coletam dados do sistema em execução e seu estado atual.  Os dados 

coletados devem ser analisados, através da utilização de filtros, para verificar se o 

sistema é afetado. É recomendável que o resultado dessa análise seja armazenado para 

referências futuras. A decisão sobre a necessidade de adaptação deve ser feita para 

alcançar um estado desejável. Para implementar a decisão, o sistema deve agir através 
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de componentes actuators e effectors. Nessa etapa, deve ser considerado o momento 

que a adaptação pode ser executada com segurança. 

O control loop é geralmente internalizado na arquitetura de sistemas auto-

adaptativos. No entanto, o comportamento de feedback, que se realiza com seus control 

loops, é uma característica essencial e, portanto, deve ser elevado a entidade de primeira 

classe na sua modelagem, projeto e implementação. 

As características dos sistemas auto-adaptativos criaram novos desafios para o 

desenvolvimento de sistemas com garantia de alta qualidade. Dentre eles, podemos citar 

a definição de novos métodos de validação e verificação, que são obrigados a fornecer 

certas garantias. 

Para lidar com esses desafios, o Desenvolvimento Dirigido por Modelos deve 

ser considerado (Inverardi e Tivoli, 2008). Modelos permitem a aplicação de métodos 

de verificação e validação durante o processo de desenvolvimento e podem apoiar a 

auto-adaptação em tempo de execução. Os modelos podem suportar estimativa do 

estado do sistema, de modo que o impacto de uma mudança de contexto pode ser 

previsto.  

É possível ainda realizar a análise da adaptação baseada em modelos como uma 

atividade de verificação (Sama et al., 2008). Uma questão-chave nesta abordagem é a de 

manter os modelos de tempo de execução sincronizados com o sistema em mudança. A 

verificação baseada em modelos pressupõe a disponibilidade de algoritmos de 

monitoramento de verificação da mudança que mantém modelos do sistema 

sincronizados com o ambiente em tempo de execução. Determinados atributos do 

modelo podem ser descritos, por exemplo, usando funções de distribuição de 

probabilidade, o intervalo de valor do atributo, ou usando a análise do histórico dos 

valores dos atributos. 

2.3. Desenvolvimento Dirigido por Modelos 

O desenvolvimento de software é frequentemente comparado com o 

desenvolvimento de hardware em termos de maturidade. Enquanto o desenvolvimento 

de hardware vem alcançando muitos progressos, o avanço obtido no desenvolvimento 

de software parece ser mínimo (Kleppe et al, 2003). Alguns críticos, no entanto, 

defendem que o progresso feito no desenvolvimento de software não pode ser 
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mensurado de acordo com os mesmos critérios utilizados no desenvolvimento de 

hardware, como, por exemplo, em termos de velocidade ou custo de desenvolvimento. 

Os desenvolvedores de software sempre buscaram criar abstrações que 

ajudassem na programação em termos de projeto, ao invés do ambiente computacional 

utilizado (CPU, memória, dispositivos de rede, etc.), de forma a evitar preocupações 

ligadas a essa questão. Inicialmente, linguagens de programação, como Assembly e 

Fortran, permitiram que os programadores não tivessem que lidar diretamente com 

código de máquina. Já sistemas operacionais mais antigos abstraíram complexidades de 

programação direta ao hardware. No entanto, essas abstrações ainda estavam ligadas às 

tecnologias de computação, ao invés de abstrair o domínio das aplicações. 

Apesar das linguagens mais utilizadas atualmente oferecerem maiores 

facilidades de programação, a complexidade das plataformas aumentou 

consideravelmente. Por exemplo, plataformas de middleware, como JEE, .NET e 

CORBA, possuem muitas classes com muitas dependências entre si que requerem 

considerável esforço de programação. Além disso, essas plataformas estão em frequente 

evolução, o que provavelmente demandará esforço para portar código para novas 

versões. 

Outro problema surge quando o sistema é modificado ao longo do tempo: a 

distância entre o código e sua documentação (texto e diagramas produzidos) se torna 

cada vez maior. Modificações são feitas geralmente apenas no código, pois não há 

tempo suficiente para atualizar os diagramas. Além disso, o valor adicionado na 

atualização de diagramas e documentos é questionável, já que qualquer nova 

modificação é geralmente iniciada no código. Além disso, os desenvolvedores 

geralmente consideram essa tarefa enfadonha. Escrever código é considerado como 

tarefa produtiva, enquanto que definir modelos ou documentação, não. 

2.3.1. Visão Geral 

O MDD oferece uma promissora abordagem para superar as deficiências 

supracitadas ao diminuir a complexidade ligada às plataformas e expressar conceitos de 

domínio de forma efetiva (Schmidth, 2006). 

A principal motivação do MDD é incrementar a produtividade, através do 

aumento do retorno que uma empresa obtém a partir do esforço no desenvolvimento de 

software. Características como especificação de informações não-redundantes, 

verificação de erros, aplicação de restrições, aumento da legibilidade da representação 
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visual, consistência assegurada entre componentes e geração automática de código são 

vantagens significativas que levam ao ganho de produtividade esperado (Volgyesi e 

Ledeczi, 2002). 

Esse benefício é obtido de duas formas básicas (Atkinson, 2002): 

 Aumento da produtividade de curto prazo (acréscimo no valor de artefatos 

primários de software em termos da funcionalidade provida); 

 Aumento da produtividade de longo prazo (redução da obsolescência dos 

artefatos primários de software). 

Nesse sentido, os seguintes recursos devem ser combinados no MDD: 

 Linguagem específica de domínio: formaliza a estrutura da aplicação, bem 

como seu comportamento e necessidades dentro de certos domínios. 

Linguagens específicas de domínio (Domain-Specific Language - DSL) são 

descritas através de metamodelos, que definem o relacionamento entre 

conceitos em um domínio e especificam precisamente as semânticas e 

restrições associadas com esses conceitos de domínio.  

 Máquinas e geradores de transformações: analisam certos aspectos dos modelos 

para gerarem vários tipos de artefatos, como código fonte, simulações de 

entrada ou representações alternativas do modelo.  

A idéia principal do MDD é o desenvolvimento de sistemas através do 

refinamento de modelos para representar o sistema a ser projetado, do nível mais alto 

até os níveis mais baixos de abstração, até que o código fonte seja gerado de forma 

automatizada. Tal refinamento é implementado através de transformações sobre 

modelos. Assim, os modelos podem ser usados para sintetizar de forma automática as 

aplicações e gerar entradas para analisar ou simular ferramentas. Essa abordagem 

acelera o ciclo de desenvolvimento, facilitando a evolução da aplicação e ajudando a 

manutenção do sistema.  

O princípio básico do paradigma orientado a objetos (“tudo é um objeto”) foi 

bastante útil para direcionar a tecnologia de desenvolvimento de software na direção da 

simplicidade, generalização e poder de integração (embora isso nunca tenha sido 

totalmente alcançado, sendo atualmente tratada como uma tecnologia a ser integrada 

com outras tecnologias, como, por exemplo, a computação orientada por serviços). No 

MDD, o princípio é de que “tudo é um modelo” (Bézivin, 2005). Uma visão particular 

de um sistema pode ser capturada por um modelo e cada modelo é escrito de acordo 
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com a linguagem do seu metamodelo. Essas relações podem ser chamadas 

„representado por‟ e „conforme‟, respectivamente. Uma comparação entre o 

desenvolvimento por modelos e a orientação a objetos é ilustrada na Figura 2 e na 

Figura 3.  

 

 
Figura 2. Noções básicas do paradigma 

orientado a objetos 

 
Figura 3. Noções básicas do MDD 

 

  

É importante frisar que o relacionamento da Figura 2 não pode ser considerado 

no contexto de MDD. Por exemplo, um modelo não pode ser considerado uma instância 

de um metamodelo. 

As ferramentas MDD impõem restrições específicas de domínio e executam 

verificação do modelo que podem detectar e prevenir erros futuros no ciclo de vida do 

sistema. Essas ferramentas não devem ser muito complexas, já que mapeiam em alto 

nível funcionalidades mais complexas em comparação aos sistemas mais antigos. 

Modelos em diferentes níveis de abstração são usados no desenvolvimento de 

sistemas, aumentando assim o nível de abstração na especificação do programa. O 

aumento na automação é alcançado ao usar transformações executáveis de modelos. 

Modelos de alto nível são transformados em modelos de baixo nível até que o modelo 

possa se tornar executável através do uso de gerador de código ou de interpretador de 

modelo. 

O MDD especifica que um modelo deve fazer sentido do ponto de vista do 

usuário, podendo também servir de base para a implementação de sistemas. Os modelos 

são desenvolvidos através da comunicação extensiva entre gerentes de produtos, 

projetistas, e membros da equipe de desenvolvedores. Quando os modelos estão 

concluídos, ou próximos da conclusão, fornecem a estrutura necessária para o 

desenvolvimento de sistemas. 
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Um modelo é especificado em alguma linguagem de modelagem. As linguagens 

de modelagem definidas para certo domínio são chamadas DSL, podendo ser visual ou 

textual.  Um modelo especificado através do uso de uma DSL é chamado de modelo 

específico de domínio (DSM – Domain-Specific Model). Esses modelos possuem 

referências entre si.   

Ferramentas para linguagens de uso abrangente são desenvolvidas com menor 

custo já que são utilizadas por várias comunidades, ao contrário das DSLs, que por isso 

necessitam de maior investimento financeiro no seu desenvolvimento, mesmo 

aumentando a produtividade através de notações especializadas. Essa desvantagem pode 

ser reduzida através da criação de frameworks para o desenvolvimento de DSLs 

(Agrawal et al, 2003). 

Limitações na geração de código forçam os desenvolvedores a iniciar 

manualmente a programação após o projeto. Isso acaba com a idéia de geração de 

código completa e minimiza os benefícios da produtividade. Além disso, se o 

desenvolvedor está focado no código, seus modelos visualizam estruturas estáticas. 

Modelos devem ser formados por elementos representando conceitos que fazem parte 

do domínio, não do código. 

A qualidade de um sistema desenvolvido utilizando-se dos conceitos MDD pode 

ser verificada através de três diferentes técnicas:  

 Validação: Avalia um modelo em relação ao seu metamodelo (semântica 

estática). Restrições podem ser usadas para validar um modelo. A linguagem de 

restrição mais usada é a Object Constraint Language (OCL) (OMG OCL, 2006), 

uma linguagem formal usada para descrever expressões em modelos da Unified 

Modeling Language (UML). 

 Verificação: é uma verificação formal baseada na investigação do estado. Dado 

um sistema de transição de estados e uma propriedade, algoritmos de verificação 

de modelos exploram exaustivamente o espaço do estado para determinar se o 

sistema satisfaz a propriedade. 

 Teste baseado em modelos: verifica o comportamento do sistema em tempo de 

execução com o uso de casos de teste automaticamente gerados a partir de 

modelos. 

Um modelo pode ser visto ainda como uma intersecção de dimensões (Kent, 

2002). Algumas dessas dimensões são: grau de dependência da plataforma, área do 
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sistema sendo tratada e gerenciamento de desenvolvimento (versão, autoria, 

responsáveis envolvidos, dentre outros). 

O MDD utiliza notações visuais declarativas, visando facilitar a expressão de um 

modelo. Técnicas declarativas separam, por exemplo, a especificação de políticas dos 

mecanismos usados para aplicá-las. Desta forma, especificação de políticas é 

geralmente feita em um alto nível de abstração, o que permite também que as mesmas 

sejam modificadas facilmente. 

No contexto de um middleware, o desenvolvimento de DSLs pode ajudar a 

automatizar a análise e geração de vários componentes e descritores de configurações, 

diminuindo a complexidade associada com a criação e troca de metadados entre 

diferentes tecnologias. A definição de uma DSL também é um meio eficaz para capturar 

requisitos implícitos associados às tecnologias de componentes de middleware 

(Balasubramanian et al, 2007). A representação desses requisitos implícitos como 

entidades de primeira classe, faz com que informações essenciais se tornem explícitas 

no nível de modelagem, possibilitando a detecção de problemas em um estágio inicial 

do desenvolvimento. 

Em resumo, os elementos do MDD são: 

 Ferramentas para definir DSLs e especificar e validar o modelo. 

 Uma metodologia que gere um modelo a partir de requisitos funcionais.  

 Uma arquitetura descrevendo o tipo de aplicações fornecidas pela abordagem 

dirigida por modelos. 

 Um modelo executável, especificado através de uma ou mais DSLs. 

 Um gerador que torne o modelo executável. 

2.3.2. Modelos 

Segundo Mellor (2003), um modelo é um conjunto coerente de elementos 

formais que descrevem algo feito para algum propósito passível de uma forma 

particular de análise, tal como: 

 Comunicação de idéias entre pessoas e máquinas 

 Análise das condições de execução 

 Geração de pacotes de testes 

 Viabilidade em termos de indicadores como custo e estimativa 

 Padrões 

 Transformação em uma implementação 
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Cada modelo define um número de assuntos. Quando o assunto de um modelo 

tem um alto grau de abstração, o modelo está mais próximo à linguagem do usuário. 

Assim, um modelo é expresso em uma linguagem que existe em algum nível de 

abstração. 

Um modelo não captura todos os aspectos de um sistema, que é representado por 

um conjunto de diferentes modelos, cada um capturando algum aspecto específico. 

Alguns críticos argumentam que modelos oferecem mais obstáculos do que 

benefícios. Os defensores da programação extrema (Extreme Programming - XP) 

argumentam que um modelo é frequentemente utilizado para designar um rascunho que 

atua como uma interface entre desenvolvedores, e que essa relação apresenta as 

seguintes falhas (Mellor, 2003): 

 O interesse do analista não é o mesmo do programador. Assim, modelos de 

análise são meramente consultivos; 

 A linguagem na qual modeladores constroem os diagramas é geralmente mal 

definida e dificultam a tradução para código; 

 Os diagramas ficam constantemente desatualizados; 

 Modeladores geralmente pretendem prever o imprevisível com os diagramas – 

transformar abstrações em código. 

Esses argumentos são válidos para esclarecer que modelos são transformados ao 

serem „processados‟ pela mente do desenvolvedor. Quando modelos são totalmente 

automatizados ou sucessivamente estendidos, os argumentos acima se tornam menos 

persuasivos (Mellor, 2003). 

Para tornar a automação realidade, modelos precisam ter um significado 

definido. Uma linguagem consiste de sintaxe e semântica. A semântica define o 

significado da sintaxe ao relacionar a sintaxe com a semântica de domínio. Os modelos 

fonte e alvo, envolvidos em transformação, são expressos em alguma linguagem. É 

necessário definir as duas linguagens, e, considerando que modelagem é um formalismo 

apropriado para formalizar conhecimento, é possível definir a sintaxe e semântica de 

uma linguagem de modelagem ao construir um modelo de uma linguagem de 

modelagem, o chamado metamodelo. O metamodelo também é chamado de sintaxe 

abstrata de uma DSL (Gronback, 2009). 

Um modelo pode ser escrito em UML, em um determinado idioma, em uma 

linguagem de programação ou em qualquer outra forma de linguagem. Para tornar 
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possível a transformação automática do modelo, é necessário utilizar uma linguagem 

bem definida, cujo significado pode ser interpretado automaticamente por um 

computador. 

Um metamodelo é uma especificação formal de uma abstração. É possível 

extrair um modelo de um determinado sistema com o auxílio do metamodelo utilizado. 

Um metamodelo atua como um filtro precisamente definido expresso em um dado 

formalismo. 

A relação entre um modelo e seu metamodelo é similar à relação entre um 

programa e a linguagem de programação na qual foi escrito, ou entre um documento 

XML e o XML Schema de definição. 

Um importante benefício obtido através da utilização de metamodelos é a 

possibilidade de adição de novas capacidades a DLSs existentes, como a inclusão de 

restrições e geradores (Balasubramanian, 2007). 

2.3.3. Relação entre MDD e UML 

Com a utilização da UML, a MDD tornou-se muito popular, sendo 

desenvolvidas várias ferramentas de suporte. No entanto, o uso de DSLs é recomendado 

para o desenvolvimento de software dirigido por modelos. Uma aplicação pode ser 

modelada utilizando diferentes DSLs.  

A maioria das abordagens DSL contém uma tradução direta entre DSLs e sua 

execução ao usar a geração de código ou a interpretação direta de DSLs. Já a UML usa 

diretamente conceitos de programação (classes, valores de retorno, etc.) como 

construtores de modelo (Tolvanen, 2004). Assim, o nível de abstração em modelos e 

geração de código é o mesmo. Consequentemente, neste contexto, desenvolvedores 

constroem modelos que descrevem comportamento e funcionalidade facilmente 

traduzida em código. 

Alguns desenvolvedores consideram a UML como uma linguagem de propósito 

geral contemplando diversas linguagens específicas de domínio no escopo de 

desenvolvimento de software. No entanto, no contexto da MDD, a UML é uma 

linguagem de modelagem que é usada para gerar código-fonte na forma de uma 

linguagem de programação de propósito geral (Gronback, 2009).  

Ao criar uma nova DSL, é possível que um desenvolvedor se depare com algo 

próximo à UML. A diferença é que nos modelos de uma DSL, definições de 

transformações e outras facilidades serão direcionadas a uma necessidade exata. 
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Talvez a principal razão de criar um toolkit DSL está relacionada ao 

desenvolvimento de linhas de produto de software, onde cada uma delas possui um 

conjunto de pontos de variação definidos (Gronsback, 2009). O grande esforço 

necessário nesse desenvolvimento proporciona um grande retorno quando uma linha de 

produto é definida.  

2.3.4. MDA (Model-Driven Architecture) 

Dada a evolução de um sistema, a compatibilidade entre suas diferentes versões 

nunca será alcançada ao forçar que todo o desenvolvimento do software seja baseado 

em um único sistema operacional, linguagem de programação, arquitetura, servidor de 

aplicação ou qualquer outra escolha (OMG, 2003). Neste contexto, a OMG define a 

MDA como solução. 

Os três principais objetivos da MDA são: portabilidade, interoperabilidade e 

reusabilidade através da separação de interesses arquiteturais (OMG, 2003). 

A maior diferença entre o ciclo de desenvolvimento MDA, ilustrada na Figura 4, 

em relação aos ciclos mais tradicionais é a natureza dos artefatos criados. No futuro, 

esse ciclo deve ser alterado com a exclusão do artefato código. 

 

 

Figura 4. Ciclo de Desenvolvimento MDA 

 



24 

 

 

A abordagem MDA define esses artefatos em três classes de modelos, bem como 

a forma como esses modelos podem ser definidos e o relacionamento entre eles. As 

classes de modelos são as seguintes:  

1. Computer Independent Model - CIM: especifica, através do modelo do domínio, 

o que é esperado do sistema. É descrito em formato semi-formal não-

computacional, o que o impede de ser usado em transformações de modelos.   

O principal usuário do CIM é o especialista no domínio ou um consultor da 

organização. O usuário de um CIM não tem conhecimento sobre modelos ou 

artefatos usados para construir a aplicação.  

2. Plataform Independent Model - PIM: consiste no modelo do domínio 

formalizado, em formato computacional, independente do ponto de vista da 

plataforma a ser utilizada. Um PIM apresenta um grau específico de 

independência de plataforma, de forma a ser possível sua utilização em 

diferentes plataformas de tipos similares (OMG, 2003). O PIM descreve a 

construção de um sistema em nível de ontologia, ou seja, a construção do 

sistema é especificada sem detalhes de implementação. A sua construção pode 

ser feita através da utilização de uma linguagem de modelagem genérica, ou de 

uma linguagem específica da área na qual o sistema será usado. 

3. Plataform Specific Model - PSM: combina as especificações do PIM com a 

descrição de como um sistema usa um tipo particular de plataforma, ou seja, 

PSM é uma versão detalhada de um PIM, onde elementos específicos de uma 

plataforma são adicionados. Um PIM é transformado em um ou mais PSMs. 

Para cada plataforma um PSM específico é gerado. Muitos sistemas atualmente 

utilizam diversas tecnologias, sendo comum ter muitos PSMs para um único 

PIM. 

O processo de desenvolvimento se inicia com a definição do CIM, feita pelo 

analista do negócio em cooperação com o usuário. O CIM será transformado em PIM 

por um arquiteto de software. Ele adiciona seu conhecimento arquitetural ao CIM sem 

mostrar os detalhes da plataforma usada. O PIM resultante tem que ter uma plataforma 

alvo para completar o processo de desenvolvimento. A transformação de PIM em PSM 

será feita por um especialista da plataforma.  Neste processo, novas informações são 

adicionadas em cada etapa por diferentes profissionais.  
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O principal desafio da MDA é a transformação entre os diferentes modelos. Em 

abordagens tradicionais essas transformações são ineficientes, pois são utilizados 

modelos sem formalização. 

O processo de transformação do CIM até o PSM pode ser complexo, pois um 

modelo pode ter um nível de abstração mais alto que não permita uma transformação 

direta. Desta forma, transformações horizontais entre modelos podem ocorrer dentro de 

uma única camada de abstração. Como exemplo, um PIM pode ser transformado em 

outro PIM mais detalhado por diversas vezes. 

Na MDA os modelos são uma representação exata do código. As alterações no 

sistema serão feitas através de mudanças no PIM e regeneração do PSM e do código. 

Desta forma, a documentação de alto nível estará disponível naturalmente. 

2.3.4.1. Organização Arquitetural 

A organização da arquitetura de quatro níveis da MDA deveria ser chamada de 

arquitetura 3+1, como ilustrado na Figura 5. No nível mais baixo, a camada M0 é o 

sistema. Um modelo representa esse sistema no nível M1. Esse modelo está conforme 

seu metamodelo definido no nível M2 e o metamodelo está conforme o 

metametamodelo no nível M3. O metametamodelo está conforme ele próprio. 

O ponto principal da MDA é o nível M3, que permite a construção coordenada 

entre modelos, baseada em diferentes metamodelos. Um exemplo de tal coordenação é a 

transformação de modelos, embora outras coordenações sejam possíveis.  A utilização 

na MDA do padrão Meta Object Facility (MOF), recomendado no nível M3, permite o 

uso de metamodelos padronizados. Além disso, o MOF permite mapear MDA com 

outros padrões como, por exemplo, XML (através do padrão XMI) ou Java (através do 

padrão JMI). Outra linguagem bastante utilizada é a Ecore (Budinsky, 2003), suportada 

no Eclipse Modeling Framework (EMF) (EMF, 2009).  

A escolha da linguagem de metamodelagem, para definir uma linguagem de 

modelagem, permite que diferentes decisões de projeto sejam tomadas, embora uma 

mesma característica estrutural possa ser representada de diferentes formas nas várias 

linguagens de metamodelagem. 

A camada M2 define, através da linguagem de metamodelagem especificada no 

M3, o metamodelo de uma linguagem.  Quando um metamodelo é construído, é 

definida uma linguagem de modelagem que “escreve” modelos da camada M1. Por 

exemplo, a definição do metamodelo UML no M2 usa o MOF na camada M3. O M1 
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contém modelos específicos definidos a partir do metamodelo da M2. A camada M1 

contém, por exemplo, um modelo UML de um sistema. A M0 define objetos reais de 

um problema em conformidade com modelos em M1 (García-Magariño et al, 2009). A 

relação entre elementos das camadas M0 e M1 é a mesma existente entre os elementos 

das camada M1 e M2, e entre os elementos das camadas M2 e M3. 

 

 

Figura 5. A organização 3+1 da MDA 

 

A princípio, mais níveis poderiam ser adicionados, o que na prática não se 

mostrou muito útil. A OMG definiu que todos os elementos de M3 precisam ser 

definidos como instâncias de conceitos da própria camada M3.  

2.3.4.2. Transformações 

As definições de transformações da MDA são sempre executadas por 

ferramentas, incluindo transformações automatizadas de PIM para PSM. Esse é o maior 

benefício da MDA. A ferramenta de transformação usa a mesma definição de 

transformação para cada transformação de qualquer modelo.  

Uma definição de transformação consiste em uma coleção de regras, que não 

pode ter ambigüidade em relação a como um modelo pode ser usado para criar outro, de 

forma a preservar a relação entre o modelo fonte e alvo. 

As ferramentas atuais não são sofisticadas o suficiente par prover totalmente 

essas transformações. O desenvolvedor precisa alterar manualmente as transformações. 

Apenas as funcionalidades básicas podem ser fornecidas, o que, no entanto, permite que 

o desenvolvedor avalie o PIM em desenvolvimento. 
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Os PSMs gerados do mesmo PIM podem ter relacionamentos, chamados de 

pontes, que transformam conceitos de uma plataforma em conceitos de outra. Isso 

garante a interoperabilidade. 

2.3.4.3. Relação entre MDD e MDA 

MDD é frequentemente confundido com arquitetura dirigida por modelos 

(Model-Driven Architecure - MDA) (OMG, 2008). MDA pode ser visto como a visão 

MDD da OMG. A MDA é focada na variedade técnica do software, ou seja, preocupa-

se na especificação de software independente de plataforma.  

MDD é mais ampla em escopo que MDA. Além da dimensão abstrata/concreta 

especificada na MDA, Kent (2002) define mais duas categorias adicionais necessárias 

ao MDD. A primeira categoria contém várias dimensões de interesse. A primeira 

dimensão de interesse vem da distinção dos modelos em relação à área a qual pertence. 

Diferentes usuários do sistema podem ter diferentes pontos de vista no sistema focando 

em um subconjunto das características do sistema. A segunda dimensão enumera 

aspectos de um sistema. Exemplos de aspectos são: dados, segurança, distribuição, 

tratamento de erros, etc. 

A segunda categoria é menos relacionada com aspectos técnicos do sistema, 

estando ligada a características organizacionais. As dimensões nessa categoria incluem 

autoria, controle de versões e localização (quando o sistema está distribuído em diversos 

sites). 

2.3.4.4. Intregração entre MDA e os Padrões OMG  

Um objetivo claro do MDA é prover um framework que integra os padrões 

OMG existentes (Kent 2002). Esses padrões definem um número de linguagens de 

modelagem apropriadas para escrever PIMs e PSMs. Dentre esses padrões, podemos 

destacar (Kleppe et al, 2003): 

 Meta Object Facility (MOF): linguagem que define as demais linguagens, 

permitindo que diversas ferramentas possam ler e escrever todas as linguagens 

padronizadas pela OMG. Está localizado no nível M3 e, consequentemente, 

serve de base para definição dos metamodelos da camada M2. Como não há 

nível superior, o MOF é definido usando o próprio MOF.  

MOF pode ser então definido como uma metalinguagem usada para 

metamodelagem que dita como modelos MOF podem ser processados no 

formado XML, e como interfaces de repositórios de modelos podem ser 
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derivadas das definições do MOF a partir das linguagens na qual esses modelos 

são expressos.  

Um ponto fraco do MOF é o suporte provido para formação de regras. Embora 

OCL seja recomendada para formalizar a expressão dessas regras, as ferramentas 

MOF tendem a ignorá-las. 

 OCL: linguagem de consulta e expressão para modelos MOF e, 

consequentemente, UML. Assim, através do uso da OCL, modelos mais precisos 

e extensíveis podem ser criados, podendo gerar modelos-alvo bem mais 

completos. É possível definir, por exemplo, regras de derivação para atributos e 

associações, o corpo de operações de consulta, invariantes e pré- e pós-

condições. Uma expressão OCL pode ser traduzida para linguagens de 

programação para especificar como a expressão é executada. A noção de 

diagramação UML é usada juntamente com consultas textuais OCL. 

 QVT (Query, Views and Transformations): foi definida como uma linguagem 

padrão para escrever a definição de transformações entre modelos escritos em 

MOF. Além disso, permite criar views e fazer consultas em um modelo. 

Inicialmente foi definido que os PIMs e PSMs deveriam ser expressos em UML, 

usando seu mecanismo de perfil para especializar e estender a linguagem para diferentes 

contextos. No entanto, com o impacto da MDA cada vez mais forte na produção de 

software, o metamodelo UML não é mais o único metamodelo a ser usado. Novas 

ferramentas surgem, cada uma delas podendo utilizar diferentes metamodelos, com cada 

um deles correspondendo a uma necessidade específica. Desta forma, um metamodelo 

orientado a objetos, por exemplo, pode ser estendido e adaptado para outras situações. 

Existem duas formas na qual a UML pode ser aplicada na MDA. Primeiro, um 

desenvolvedor pode usá-la para criar um modelo do sistema a ser construído. É possível 

também definir transformações entre modelos. Para isso é necessário o entendimento 

detalhado da UML e do seu metamodelo.  

A segunda forma refere-se ao mecanismo de criação de perfis incluído na UML, 

que permite definir linguagens derivadas.  Vários perfis são padronizados pela OMG. 

2.3.5. Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento Dirigido Por Modelos 

Na abordagem dirigida por modelos, modelos são artefatos a serem mantidos 

juntamente com o código. Isso somente acontecerá se o benefício obtido na produção de 
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modelos for priorizado e o esforço para mantê-los em consonância com o código for 

menor comparado com a prática atual. 

Uma boa ferramenta é essencial para maximizar os benefícios de desenvolver 

modelos e para minimizar o esforço necessário para mantê-los. Ferramentas que são 

apenas editores de modelos não são suficientes. Algumas funcionalidades esperadas 

são: 

 Verificar a formação de restrições nos modelos. A UML, por exemplo, não 

suporta essas regras (Kent, 2002). 

 Suporte e validação de modelos. 

 Suporte a mapeamentos entre modelos. Existe também a necessidade de 

ferramentas de coordenação, que seriam responsáveis por coordenar o 

mapeamento entre diferentes modelos, identificando inconsistências e tentando 

corrigi-las automaticamente. Na tradução entre PIMs e PSMs, por exemplo, 

muitos PSMs integram código já existente com novo código, e isso requer que 

algumas partes do sistema sejam codificadas manualmente. Portanto, o PSM 

está sendo editado diretamente e não pode ser completamente gerado. É 

necessário então manter o relacionamento entre PIM e o PSM. 

 Suporte a teste dirigido por modelos. Nesse caso testes em uma plataforma 

específica são derivados de um modelo independente de plataforma e instâncias 

desses modelos. 

 Controle de versões e trabalho distribuído. 

 Gerenciamento do Processo do Software 

Dentre as alternativas open-source, o Eclipse Modeling Framework (EMF) 

apresenta o maior número de ferramentas, dentre as quais várias implementam os 

padrões OMG. É possível ainda a criação de editores gráficos específicos. Por estes 

motivos, o EMF foi escolhido para desenvolvimento do middleware aqui apresentado, 

sendo melhor apresentado na seção seguinte. 

2.3.5.1. Eclipse Modeling Project  

Atualmente o projeto de modelagem do Eclipse (Eclipse, 2009) pode ser visto 

como uma coleção de projetos relacionados à modelagem e tecnologias MDD, tais 

como os padrões OMG. Sua organização lógica é definida em termos do suporte às 

seguintes características: desenvolvimento de sintaxe abstrata e/ou concreta, 

transformação modelo para modelo e transformação modelo para texto. A Figura 6 
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mostra a estrutura do projeto de modelagem e suas áreas funcionais. Como é possível 

observar, o Eclipse Modeling Framework (EMF) está no centro, provendo suporte ao 

desenvolvimento de sintaxes abstratas. 

O EMF permite que quase todo o conjunto de ferramentas DSL seja 

desenvolvido, incluindo a definição de diagramas, definições de transformações, 

templates para geração de código, serialização de modelos e persistência (Gronback, 

2009). Muitas dessas características são desenvolvidas através do uso de modelos EMF. 

Por exemplo, o Graphical Modeling Framework (GMF) usa uma coleção de modelos 

EMF na geração de ambientes de modelagem específicas de domínio. 

 

Figura 6. Eclipse Modeling Project 

 

Os padrões EMF são geralmente comparados aos padrões OMG. Destacamos o 

relacionamento do EMF com os padrões MOF, UML e XML Metadata Interchange 

(XMI).  Dessa forma, o uso deste projeto no contexto da MDA é uma opção a ser 

considerada (Gronback, 2009). Nas características em que não há exigência na adoção 

de padrões, ou quando é necessária um recurso que ainda não existe implementação, o 

projeto provê várias alternativas. O Eclipse contribui significativamente com o sucesso 

da MDA ao prover uma plataforma de código aberto e implementações que servem de 

referência para muitas das especificações MDA. No entanto, isso vem sendo feito sem 

haver colaboração entre a Eclipse Foundation e a OMG. 

2.3.5.1.1. Ecore 

O modelo usado para representar modelos no EMF é chamado Ecore. O Ecore é 

um modelo EMF, e, seu próprio metamodelo (Budinsky et al, 2008) foi projetado para 
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mapear modelos para implementações Java. EMF possibilita também a criação de 

editores e outras aplicações baseados em modelos a serem construídos. Bibliotecas e 

plug-ins são providos para produzir conjuntos de classes Java a partir de metamodelos, 

tornando possível a visualização e edição da linguagem de modelagem correspondente 

(García-Magariño et al, 2009). Assim, é possível afirmar que, em um contexto onde 

uma DSL é um metamodelo, o Ecore é o meta-metamodelo. 

O Ecore é também um pequeno subconjunto da UML. A especificação completa 

da UML suporta modelagens mais complexas como, por exemplo, a modelagem do 

comportamento de uma aplicação 

2.3.5.1.2. Utilização do EMF 

O gerador de código do EMF utiliza um gerador de modelos, que indiretamente 

acessa o modelo Ecore que está sendo gerado. O arquivo com extensão .genmodel, 

produzido pelo gerador de modelos, atua como um decorator para o arquivo .ecore 

correspondente, sendo serializado com referências a este arquivo. O gerador de modelos 

provê acesso a todos os dados necessários à geração, incluindo a parte do Ecore. A 

separação entre o gerador de modelos e o Ecore tem a vantagem de que o atual 

metamodelo Ecore pode permanecer puro e independente de qualquer informação 

relevante apenas à geração de código. 

2.3.5.1.3. Projetos para Definição de Transformações 

Dentro do Modeling Project, o projeto M2M (modelo para modelo) fornece um 

framework para linguagens de transformações de modelo para modelo. Existem dois 

componentes definidos no escopo deste projeto. Cada um deles representa uma 

categoria diferente. São eles (Eclipse M2M Project):  

 Query/View/Transformation (QVT): Definida como um padrão para 

transformações entre modelos cujas linguagens são definidas usando MOF.  

 Atlas Tranformation Language (ATL): linguagem híbrida (mistura de 

construções declarativas e imperativas). Uma transformação é expressa como 

um conjunto de regras. É inspirada na QVT, embora não seja totalmente 

compatível. Sua arquitetura é modular, sendo possível, por exemplo, adicionar 

novas funcionalidades. 

O encadeamento de modelos em uma sequência de transformações é um cenário 

indicado quando múltiplos modelos de entrada e/ou saída estão envolvidos. Modelos 
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intermediários poderão ser necessários para superar certas complexidades ou adaptar 

um modelo para uso em outra transformação pré-definida. 

Em relação às transformações de modelo para texto, existem cinco componentes 

principais dentro do projeto M2T (Eclipse M2T Project):  

 Java Emitter Templates (JET): Mecanismo tradicional de templates baseado no 

Java Server Pages (JSP) (JSP, 2009), usado como padrão pelo próprio EMF. Os 

templates podem ser editados de forma bastante simples para gerar qualquer tipo 

de artefato, como Java, HTML e XML. 

 Xpand: Possibilita representações XML de transformações similares a scripts 

Ant (ANT, 2009), encadeadas em um workflow. Apresenta uma sintaxe própria 

mínima, baseando-se na linguagem Xtend (XTEND 2009) e em expressões de 

outras linguagens para completar sua sintaxe e semântica. Também provê 

extensões para programação orientada a aspectos. 

 Acceleo: implementação do padrão OMG MOF Model To Text Language 

(MTL) (OMG, 2006). 

 M2T Core: framework que permite que clientes chamem soluções M2T 

independentemente da linguagem M2T. 

 M2T Shared: infraestrutura de componentes compartilháveis entre diferentes 

linguagens M2T. 

 

2.3.6. Outras Abordagens MDD 

Dentre outras abordagens MDD, destacamos a iniciativa Model-Integrated 

Computing (MIC), que vem sendo desenvolvida por duas décadas no Institute for 

Software Integration Systemas (ISIS), da Universidade de Vanderbilt, para construção 

de diversos sistemas de software, focando na representação formal, composição, análise 

e manipulação de modelos durante o processo de projeto. A MIC representa elementos 

do sistema e seus relacionamentos, bem como as transformações para artefatos 

específicos de plataforma.  

Ao contrário da MDA, que foca no uso de uma linguagem de modelagem de 

propósito geral como UML, MIC é focada no desenvolvimento de linguagens de 

modelagem que são moldadas para um domínio de interesse específico. 

(Balasubramanian, 2006). As linguagens de modelagem específicas de domínio 



33 

 

 

(Domain-Specific Modeling Languages – DSML) são o principal elemento para 

construção de uma visão do MIC.  

MIC se propõe a refinar e facilitar o desenvolvimento dirigido por modelos ao 

prover três elementos principais: 

• A tecnologia para especificação de uso de DSMLs; 

• Um ambiente metaprogramável totalmente integrado; e  

• Um framework aberto de integração para suportar ferramentas de análise 

formal, técnicas de verificação e transformações de modelos em processos de 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento de sistemas através do framework MIC inclui três 

componentes tecnológicos: 

• Tecnologia para construir, analisar e gerenciar modelos; 

• Tecnologia para transformação de modelos em programas executáveis 

e/ou analisáveis em ferramentas de engenharia de sistemas; e 

• Tecnologia para integrar aplicações em plataformas 

paralelas/distribuídas. 

2.4. Considerações Finais 

O middleware apresentado neste trabalho baseou seu desenvolvimento no 

conceito de auto-adaptação apresentado em Cheng et al (2008). O promissor paradigma 

MDD também foi utilizado, de forma a avaliar sua aplicação nesse contexto. 

No próximo capítulo serão apresentadas todas as atividades executadas no 

desenvolvimento do middleware, iniciando pela definição do metamodelo arquitetural 

até a transformação do modelo em código Java.  
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3. Desenvolvimento do Middleware 

Este capítulo apresenta as características gerais do middleware, bem como todas 

as etapas executadas no seu desenvolvimento. O primeiro passo executado foi a 

definição do metamodelo arquitetural e do metamodelo de configuração da 

comunicação. Em seguida foram criados o PIM e o PSM arquitetural. Finalmente, 

foram definidas as transformações dos modelos para texto. 

3.1. Características Gerais 

 O middleware proposto neste trabalho tem por finalidade prover a abstração da 

transmissão de fluxos de informação entre componentes transmissor e receptor. Para 

isso, o middleware deverá, baseado na configuração definida em nível abstrato para 

realizar a transmissão do fluxo, escolher e utilizar dinamicamente o mecanismo de 

comunicação mais apropriado, considerando o estado corrente da plataforma. 

A utilização do middleware pode ser feita a partir de outro sistema, seja ele um 

outro middleware de mais alto nível de abstração, ou uma aplicação final. Ao longo 

deste trabalho, chamaremos esses sistemas de clientes do middleware.   

Na abordagem proposta no presente trabalho, os dados são enviados em uma 

cadeia de bytes, permitindo assim que o middleware possa ser utilizado para 

transmissão de diversos tipos de conteúdo, como, por exemplo, áudio e vídeo. O cliente, 

em nível de configuração abstrata, fica responsável apenas por gerar o fluxo de 

informações que serão transmitidas e, no lado receptor, utilizar os dados no formato 

adequado. A Figura 7 mostra uma visão de alto nível do funcionamento básico do 

middleware. 

Existem três cenários possíveis em relação à localização dos componentes 

envolvidos em uma transmissão: (i) em diferentes máquinas físicas, (ii) na mesma 

máquina física e (iii) no mesmo espaço de endereçamento ou na mesma máquina e em 

diferentes espaços de endereçamento.  

Dentre esses cenários, o mais comum é aquele onde os componentes estão 

distribuídos em uma rede de computadores, especialmente a Internet. Para suportar a 

conexão nesses ambientes, o middleware permite que diversos protocolos de rede sejam 

utilizados, como aqueles orientados à conexão ou a fluxo de dados. 
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Figura 7. Visão da Execução do middleware em Ambiente Distribuído 

 

Outra característica atendida pelo middleware é a possibilidade de 

reconfiguração em tempo de execução. Desta forma, caso a transmissão não esteja 

garantindo a qualidade de serviço esperada, é possível a troca ou alteração nos valores 

dos parâmetros do mecanismo de comunicação utilizado, de acordo com as 

características da mídia transmitida (por exemplo, a taxa de perda de pacotes permitida) 

e do meio de transmissão utilizado (Internet, Rede Local, Memória Compartilhada, 

etc.). 

Para dar suporte a essa característica, métricas de avaliação do estado corrente 

de transmissão em rede, como atraso e perda de pacotes, são utilizadas para verificar o 

desempenho da comunicação. Caso uma determinada restrição de qualidade de serviço 

não esteja sendo satisfeita, uma reconfiguração, relacionada à mudança nas 

propriedades ou troca do mecanismo de comunicação utilizado, pode ser executada. 

O cliente pode, opcionalmente, configurar o nível de autonomia do middleware 

relacionada à adaptação. É possível ter total controle sobre o monitoramento da 

transmissão e execução da adaptação. O cliente pode, por exemplo, especificar que 

nenhuma adaptação deve ser feita de forma autônoma pelo middleware, mesmo quando 

uma determinada restrição de QoS não está sendo satisfeita. Neste caso, o cliente pode 

ser notificado com os detalhes da adaptação recomendada e do estado atual da 

transmissão. Assim, é possível avaliar a real necessidade na execução da adaptação 

sugerida, e até mesmo especificar outra adaptação. O cliente pode ainda obter 

informações sobre o estado atual da transmissão e decidir, a qualquer momento, que 

uma adaptação deva ser executada. 

O middleware suporta apenas restrições objetivas de QoS. Desta forma, 

restrições subjetivas, relativas ao nível de qualidade percebida pelo usuário, utilizadas 
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especialmente em serviços como telefonia e stream de vídeo, não podem ser 

consideradas. Caso o cliente do middleware permita que restrições desse tipo possam 

ser utilizadas, cabe a ele realizar o mapeamento entre os critérios de QoS objetivos e 

subjetivos.   

Além disso, dentre as restrições objetivas, são consideradas apenas aquelas 

relacionadas à qualidade da transmissão, como, por exemplo, jitter e perda de pacotes. 

A implementação do mecanismo de comunicação em utilização definirá quais dessas 

restrições poderão ser consideradas. Não são tratados parâmetros específicos relativos a 

um determinado tipo de mídia a ser transmitida ou ao domínio da aplicação. Portanto, 

considerando, por exemplo, uma transmissão de vídeo, não são possíveis adaptações 

relacionadas ao codec utilizado, à taxa de frames exibida, dentre outras características 

pertinentes a comunicações desse tipo. Por outro lado, essa característica proporciona 

maior flexibilidade ao middleware em relação à mídia a ser transmitida, já que não há 

nenhuma restrição nesse aspecto. Qualquer mídia que possa ser transmitida no formato 

de sequência de bytes primitivos pode ser utilizada. Também não são considerados 

aspectos da plataforma de execução do cliente do middleware, como utilização de 

memória, cache, threads, etc. 

A configuração do middleware pode ser estática (configurada em tempo de 

desenvolvimento usando descritores de metadados) e dinâmica (modificada em tempo 

de execução). A configuração estática pode ser definida pelo administrador do serviço 

ou pelo cliente, enquanto a reconfiguração dinâmica é feita pelo middleware 

obedecendo aos requisitos descritos pelo seu cliente. Desta forma, pode-se afirmar que 

cabe ao cliente fornecer uma configuração em nível abstrato relacionada com a 

comunicação que será executada e as restrições de qualidade de serviço. Esses 

parâmetros são definidos no modelo de configuração detalhado na seção 3.5. Para que 

haja coerência entre os diferentes níveis de abstração é necessário validar o metadado da 

configuração, permitindo que o middleware esteja sempre em um estado consistente. 

Devido a restrições de tempo, nesta fase do trabalho o middleware está sendo 

definido de forma a suportar apenas uma comunicação fim-a-fim por vez. Desta forma, 

não são permitidas conexões multicast nem conexões simultâneas. Uma nova 

comunicação só poderá ser estabelecida se o middleware estiver sem utilização ou após 

comunicação atual ser interrompida. 
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Devido possuir implementação bastante estável no contexto do EMF, o Ecore foi 

utilizado como meta-metamodelo dos metamodelos definidos neste trabalho, 

comentados a seguir. 

3.2. Metamodelo Arquitetural 

O metamodelo arquitetural do middleware será apresentado a seguir dividido em 

duas subseções, sendo a primeira referente aos componentes que formarão o PIM 

arquitetural, e a segunda à estrutura comum a todos esses componentes. 

3.2.1. Componentes 

A Figura 8 apresenta os componentes que compõem o metamodelo arquitetural 

do middleware e que serão utilizados na sua modelagem. Todos os componentes 

herdam de Component, que possui um único atributo cuja função é identificar se o 

componente será abstrato. Os componentes que formam o metamodelo são: 

 

 

Figura 8. Componentes que compõem o metamodelo arquitetural do middleware 

 

 Manager: Componente que atua como interface com o cliente do middleware. 

Além disso, configura e coordena toda a estrutura interna do middleware, 

tornando possível sua utilização e alteração em tempo de execução.  

 Monitor: Responsável pela atividade de coleta no processo de feedback control 

loop. No middleware aqui apresentado, irá obter os valores atuais das métricas 

de rede suportadas pelo mecanismo de comunicação em utilização.  
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 MonitorTask: Para cada requisito deve ser criado um componente do tipo 

MonitorTask, que deve acompanhar em tempo de execução se a respectiva 

restrição está sendo satisfeita. 

 Parser: O componente Parser é responsável por mapear uma configuração 

descrita em uma determinada linguagem em elementos do modelo de 

configuração da comunicação. 

 MetadataValidator: A validação da configuração da transmissão é função desse 

componente. Como exemplo de item cuja validação é necessária, podemos citar 

as restrições de QoS, considerando os objetivos associados a cada dimensão de 

QoS do cliente do middleware. Restrições podem ser inválidas caso sua 

expressão lógica tenha sido formada incorretamente, ou caso utilize alguma 

métrica de rede não suportada pelo mecanismo de comunicação em utilização, 

ou ainda quando especificar valores incoerentes com os objetivos associados 

àquela dimensão. Uma transmissão só poderá ser iniciada após sua configuração 

ser validada. Qualquer alteração, em tempo de execução, na transmissão, 

solicitada pelo cliente do middleware, também deverá ser validada antes de 

executada. 

 AdaptationControl: O AdaptationControl é responsável por executar uma ou 

mais atividades do processo de feedback control loop que são realizadas após a 

etapa de coleta, a saber: análise, decisão e ação.  

 Resource: Componente que representa a generalização de um recurso da 

transmissão, seja ele transmissor ou receptor.  

 ResourceInheritance: Componente abstrato utilizado no intuito único de indicar 

os componentes que herdarão Resource. 

 Source e Target: Componentes que herdam ResourceInheritance, e, 

consequentemente, poderão herdar Resource no PIM. O Source recebe e 

armazena os bytes enviados pelo cliente do middleware localizado no processo 

produtor e repassa-os para o componente responsável pela transmissão 

propriamente dita. No outro lado, o Target recebe tais informações, que serão 

enviadas para o cliente consumidor.  

 SourceCommunicator e TargetCommunicator: Representam as generalizações 

dos componentes responsáveis por acessar a API de um determinado mecanismo 

de comunicação para envio e recebimento dos dados, respectivamente. 
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 SCImpl e TCImpl : São as implementações do SourceCommunicator e 

TargetCommunicator, respectivamente. 

 MetricUpdateTask: Tarefa responsável por atualizar o valor das métricas 

monitoradas, sendo geralmente localizada no lado produtor. Os valores obtidos 

são mantidos no Monitor para serem consultados pelos MonitorTasks. 

Um dos pontos de variação no metamodelo é a definição dos componentes que 

formarão um middleware. Por exemplo, em uma modelagem mais simples, onde a 

configuração é estática, pode-se omitir o Parser e  MetadataValidator. Outra 

possibilidade é a não utilização do Monitor. Neste caso a adaptação sempre será 

identificada pelo cliente do middleware. 

3.2.2. Estrutura dos Componentes 

A definição da estrutura dos componentes, ilustrada na Figura 9, foi baseada no 

metamodelo UML (OMG, 2007), sendo consideradas algumas modificações de acordo 

com as características específicas da definição do middleware. Os elementos que 

compõem a parte estrutural do metamodelo são descritos a seguir: 

 CommunicationModel: representa um modelo arquitetural do middleware, 

funcionando como um container de componentes. É composto por vários 

pacotes e tipos primitivos de dados. 

 Package: similar ao elemento definido na UML, é usado para agrupar 

elementos. 

 PackageableElement: Elemento abstrato que indica quais elementos podem estar 

contidos em um pacote. O pacote também é um PackageableElement. 

 NamedElement: Elemento abstrato que indica que suas especializações possuem 

nome e visibilidade associados. 

 DataType: Representa a generalização de um tipo de dado, seja ele primitivo ou 

não. Especifica o valor que um elemento pode representar. É um componente 

abstrato.  

 Type: Representa um tipo de dado não-primitivo. É usado no modelo para 

representar tipos definidos externamente, como em uma API, por exemplo. 

Possui um atributo que indica se o tipo deve ser instanciado em uma fábrica, a 

ser gerada durante a transformação para código-fonte, seguindo o padrão de 

projeto Factory Method (Gamma et al, 1994). 

 PrimitiveType: Define tipos de dados primitivos de dados. 



40 

 

 

 

Figura 9. Estrutura dos Componentes 

 Component: Elemento herdado pelos componentes explanados na seção anterior. 

 Property: Representa um atributo privado contido em um Component, 

CustomException ou CustomInterface. Possui os seguintes atributos: 

o  writeSet e writeGet: definem se os seus métodos acessador e 

modificador, repectivamente, devem ser criados durante a transformação; 

o isArray e isCollection: definem se o Property é composto por um vetor 

e/ou uma coleção.  

 Operation: Elemento comportamental que pode estar contido em um 

Component, em um CustomInterface ou em um CustomException. Está 

estruturado de acordo com as seguintes características: possui zero ou vários 

Parameter de entrada, um Parameter de saída e dispara zero ou vários 

Exception. 

 Parameter: Define os argumentos de entrada e saída em uma Operation. O 

parâmetro pode ser um vetor e/ou uma coleção. 
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 Exception: Generalização de uma exceção. No modelo, pode representar uma 

exceção definida externamente. 

 CustomException: Exceção definida no modelo em questão.  

 Interface: Generalização de uma interface. No modelo, pode representar uma 

interface definida externamente. 

 CustomInterface: Interface específica do modelo em questão. Declara operações 

e propriedades que devem ser implementadas em um Component. 

 InterfaceRealization: Representa o relacionamento entre um Component e uma 

Interface. Um Component pode implementar várias Interfaces. Uma 

CustomInterface pode redefinir (herdar) outra Interface. 

 PropertyValue: Indica o valor que uma propriedade pode assumir em um 

determinado momento, como, por exemplo, na sua inicialização. Neste 

metamodelo, uma CustomInterface conterá atributos exclusivamente públicos e 

estáticos. O elemento PropertyValue indica o valor que esse atributo irá 

armazenar. 

 Relationship: Indica o relacionamento entre dois Components. O lado target será 

representado no elemento source através de uma propriedade ou coleção de 

propriedades, de acordo com a cardinalidade do relacionamento. É possível 

definir uma Interface que servirá de fachada de acesso no relacionamento. Neste 

caso, o target será representado no source como do tipo da Interface. 

O relacionamento entre os componentes também se constitui em um possível 

ponto de variação do metamodelo. Uma configuração viável é mostrada a seguir. 

3.3. PIM Arquitetural 

A separação entre especificação e implementação possibilita a evolução 

independente dos pontos de variação especificados em conceitos de domínio. O 

gerenciamento da evolução da variabilidade nos conceitos de domínio e infra-estrutura 

deve ser então movido para a definição das transformações, responsáveis pelo 

mapeamento entre esses conceitos. Aplicações podem ser beneficiadas pela evolução da 

transformação ou da infra-estrutura com uma simples recompilação, ao invés de 

requerer adaptações ao modelo de aplicação (Deelstra et al, 2003). Desta forma, o PIM 

deve especificar variações específicas de plataforma como pontos de variação, que 
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especificam explicitamente onde essas variações são permitidas, de forma a serem 

inseridas no PSM. 

O modelo independente de plataforma utilizado no desenvolvimento do 

middleware foi definido nesse sentido, conforme o metamodelo arquitetural descrito na 

seção anterior.  

O editor padrão de modelos do Ecore foi utilizado na modelagem do PIM. No 

entanto, como esse editor não oferece uma boa visualização do modelo, utilizamos um 

editor UML para gerar uma melhor representação do mesmo, como mostrado na Figura 

10. 

 

Figura 10. Modelo Independente de Plataforma 

 

A utilização dos componentes será detalhada nas subseções a seguir. 

3.3.1. Manager 

Suas principais funcionalidades são: 

 Receber do cliente a configuração de uma transmissão e solicitações de diversos 

tipos, como a execução de uma adaptação, por exemplo.  

 Repassar ao componente AdaptationAnalyser informações sobre uma restrição 

de QoS violada (informada pelo Monitor), ou sobre a solicitação de adaptação 

feita pelo cliente. Dentre essas informações, incluem-se as regras gerais de 

adaptação definidas na configuração e a descrição da reconfiguração a ser 

executada.  
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 Caso solicitado, repassar para o cliente as informações a respeito do estado atual 

da comunicação. Essas informações são obtidas em consulta ao componente 

Monitor. 

 Caso solicitado, informar ao cliente os detalhes de uma adaptação identificada. 

 Instanciar e executar as configurações inicias dos componentes Monitor, 

AdaptationAnalyser e AdaptationActuator. Esses componentes são instanciados 

apenas no processo produtor, e, especificamente,  quando a comunicação não é 

local. 

 Ao receber de um cliente a configuração de uma transmissão, deve transmiti-la 

ao outro lado do fluxo, para, na sequência, acionar o AdaptationAnalyser para 

que o mecanismo a ser utilizado seja definido, e, em seguida configurado nos 

lados source e target pelo AdaptationActuator. Ao final, deve comunicar ao 

middleware remoto que a comunicação será iniciada. 

O middleware deve ser instanciado nos processos dos clientes transmissor e 

receptor. As instâncias do middleware localizadas nos diferentes processos devem 

comunicar-se através dos respectivos componentes Manager para negociar detalhes da 

transmissão, como, por exemplo, a definição do mecanismo de transmissão que será 

utilizado. É importante destacar que somente informações de configuração são trocadas 

pelos componentes Manager. Os dados referentes ao fluxo são transmitidos por 

componentes específicos, descritos na seção 3.3.10.  O processo de comunicação entre 

Managers será detalhada na seção 3.6.1. 

3.3.2. Monitor 

Obtém informações, a partir de consultas ao componente Source, sobre o estado 

da transmissão, para que possam ser avaliadas pelos componentes relacionados ao 

feedback control loop. Os valores obtidos pelo Monitor são então verificados pelos 

componentes MonitoringTask, que caso detectem alguma violação às restrições, devem 

comunicar tal ocorrência ao Monitor, que, em seguida, irá repassar  essa informação ao 

Manager.   

O Monitor é tipicamente utilizado quando os componentes envolvidos no fluxo 

estão localizados em máquinas físicas diferentes, assim como os demais componentes 

cuja funcionalidade está exclusivamente ligada a questões de restrições de QoS e 

adaptação. Isso ocorre já que em comunicações onde não há transmissão de fluxo 

através de uma rede, problemas relacionados à transmissão de dados, como delay e 
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perda de pacotes, são praticamente inexistentes. No entanto, problemas desse tipo, 

embora mais raros, ainda podem ocorrer em transmissão entre componentes localizados 

na mesma máquina física, ainda que possam ser tratados mais facilmente.  Por exemplo, 

em implementações experimentais deste middleware, foram executadas transmissões de 

vídeo entre componentes localizados no mesmo nó de rede e em diferentes processos 

através do uso do protocolo de transmissão não confiável UDP, que, em um dado 

momento, produziu uma quantidade de pacotes maior do que aquela suportada para 

processamento no consumidor. Com isso, alguns pacotes foram perdidos ou recebidos 

desordenadamente, comprometendo a exibição da mídia. No entanto, técnicas com 

atraso na transmissão podem ser facilmente adotadas para contornar esse problema. 

Desta forma, o produtor transmite pacotes em uma taxa suportada pelo consumidor. 

O Monitor também pode informar ao Manager o estado atual da transmissão, 

quando solicitado. 

3.3.3. MonitoringTask 

O Monitor cria uma tarefa de monitoramento para cada dimensão de QoS que 

deva ser verificada, pois cada dimensão pode ter uma  restrição (intervalo de 

monitoramento único).  

Quando um mecanismo de comunicação for substituído por outro, o Monitor 

deve reconfigurar os componentes MonitoringTask para que assim sejam avaliadas as 

restrições especificadas na configuração do novo mecanismo. 

A cada intervalo pré-definido na configuração da comunicação, o 

MonitoringTask consulta o Monitor para obter o valor atualizado das métricas incluídas 

na restrição verificada. Caso uma violação ocorra, o Gerente é comunicado. 

3.3.4. Parser 

Recebe do Manager o identificador do recurso (Uniform Resource Identifier - 

URI), sendo responsável por acessá-lo e mapeá-lo em componente de configuração. 

O Manager obtém a instância do Parser correspondente ao formato do arquivo 

de configuração utilizado através de uma chamada à fábrica de Parsers. 

3.3.5. MetadataValidator 

A configuração da transmissão, após ser mapeada pelo Parser, deve ser enviada 

pelo Manager ao MetadataValidator para validação. Caso não seja válida, a 

configuração é descartada.  
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Diversos tipos de validação podem ser executados; no entanto, devido a 

restrições de tempo, apenas alguns tipos estão sendo tratados. As validações atualmente 

verificadas são relativas aos seguintes aspectos da configuração da comunicação: 

 Expressões lógicas especificadas nas restrições de QoS: essas expressões podem 

ser mal formadas se, por exemplo, forem especificadas duas expressões sem um 

operador lógico relacionando-as. 

 Tipos de mecanismo de comunicação utilizados na comunicação: um 

mecanismo só poderá ser utilizado caso seja aplicável à localização dos 

componentes consumidor e produtor. Por exemplo, um mecanismo que utiliza 

memória compartilhada não poderá ser utilizado se esses componentes estiverem 

em máquinas físicas diferentes. 

A validação também deve ocorrer quando o cliente do Middleware especifica 

que uma determinada adaptação deva ser executada, seja ela através da troca de valor de 

uma propriedade ou da troca do mecanismo de comunicação. Nesse caso, a adaptação 

solicitada deve ser validada antes de executada. No caso de alteração de uma 

propriedade, por exemplo, deve ser verificado se ela é suportada pelo mecanismo em 

utilização. 

Uma configuração válida pode ser recuperada a qualquer momento pelo 

Manager através desse componente, como, por exemplo, em resposta a uma solicitação 

do cliente.  

3.3.6. AdaptationAnalyser 

Toda adaptação deve ser analisada e autorizada por este componente antes de ser 

executada. Uma solicitação de adaptação pode ser provocada por dois componentes: 

 Pelo Manager, originada por uma solicitação do cliente do middleware. O 

cliente pode especificar o tipo de adaptação a ser executada, ou simplesmente 

solicitar ao middleware que execute a próxima adaptação prevista, de acordo 

com a lista de prioridade definida na configuração da comunicação. 

 Pelo Monitor, quando uma violação em uma restrição de QoS é detectada. Nesse 

caso, o AdaptationAnalyser recebe do Monitor os dados referentes à violação.  

Somente restrições já validadas pelo MetadataValidator podem ser consideradas 

pelo AdaptationAnalyser. 
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Quando o mecanismo a ser utilizado é definido, o AdaptationAnalyser deve 

verificar ainda se essa adaptação é realmente viável, o que pode não ocorrer nas 

seguintes situações: 

 O mecanismo de comunicação solicitado não pode ser instanciado.  

 O valor especificado para uma propriedade encontra-se fora da faixa válida, 

definida na configuração. 

 O cliente definiu que nenhuma adaptação deve ser executada de forma autônoma 

pelo middleware.  

Quando o mecanismo de comunicação a ser utilizado não é especificado na 

configuração do mecanismo ou na solicitação de adaptação feita pelo cliente, o próximo 

mecanismo definido na ordem de preferência comum será utilizado. 

A política adotada para analisar se uma adaptação deve ser executada ou não 

pode considerar diversos tipos de técnicas, como a Teoria dos Jogos, histórico de 

comportamento do middleware, dentre outras. Na implementação experimental do 

middleware aqui apresentado, foi utilizada uma técnica simples para autorizar a 

execução de uma adaptação: se uma restrição for violada uma determinada quantidade 

de vezes, a adaptação será autorizada. Assim, sugere-se um estudo mais detalhado deste 

componente em um trabalho futuro. 

Após a adaptação ser autorizada pelo AdaptationAnalyser, o AdaptationActuator 

é chamado para executar a adaptação. 

3.3.7. AdaptationActuator 

Componente que executa uma adaptação. As adaptações são executadas somente 

após autorização do AdaptationAnalyser.  

Caso a adaptação resulte na troca do mecanismo de comunicação utilizado, o 

componente SCImpl, localizado no lado produtor, responsável por acessar a API de 

manipulação de um determinado mecanismo, é instanciado e configurado. Em seguida, 

o middleware localizado no lado receptor é contatado para que o TCImpl seja 

instanciado. Após o mecanismo ser inicializado nos dois lados da transmissão, os dados 

passam a ser transmitidos através desse protocolo.  Quando os buffers referentes ao 

antigo mecanismo estiverem vazios, ele será descartado. O processo de adaptação será 

detalhado na seção 3.7. 
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3.3.8. Resource 

Generalização abstrata de um recurso envolvido em um fluxo de comunicação. 

Através da referência a esse componente o Manager configura os componentes Source 

e o Target no momento em que um novo mecanismo de comunicação deve ser utilizado. 

3.3.9. Source e Target 

São as especializações do componente Resource. Os bytes para transmissão são 

enviados diretamente do cliente para o componente Source através do fluxo de saída do 

middleware. Já o cliente consumidor lê os bytes recebidos pelo Target através do fluxo 

de entrada.  

O componente Source é responsável ainda por fornecer ao Monitor as 

informações relativas à transmissão, obtidas através de consulta ao componente 

SourceCommunicator.  

Dependendo do mecanismo utilizado, é preciso consultar o Target para obter tais 

informações, sendo necessário que o SourceCommunicator solicite que o Middleware 

localizado no lado produtor comunique-se com o Middleware remoto. Como exemplo, 

citamos a situação em que o mecanismo de comunicação utilizado não fornece 

informações sobre o estado da transmissão de forma nativa. Nesse caso, algumas 

informações devem ser trocadas para que seja possível calcular alguns dados referentes 

ao estado aproximado da transmissão. Dentre esses dados, podemos citar: 

 Componente Source: quantidade de bytes e pacotes enviados. 

 Componente Target: quantidade de bytes e pacotes recebidos. 

Desta forma, é possível que o middleware calcule algumas informações relativas 

à transmissão, como por exemplo a quantidade de pacotes perdidos, que pode ser obtida 

através da simples contagem dos pacotes transmitidos, subtraída da quantidade de 

pacotes recebidos. 

Ainda em relação à manipulação dessas informações calculadas, devemos 

considerar que a quantidade de bytes enviados e recebidos é referente apenas aos dados 

da informação que está sendo transmitida, não sendo contabilizados dados de controle 

inseridos pelos mecanismos. 

Esse tipo cálculo é bastante trivial. No entanto, alguns dados da transmissão 

requerem maior complexidade na sua obtenção. Como exemplo, citamos aqueles que 

dependem de informações relativas ao tempo de transporte de um pacote. Existem 
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diversos trabalhos na literatura que podem auxiliar essa tarefa. No entanto, esse 

processo foge ao escopo deste trabalho. 

Quando o Manager sinaliza a execução de uma adaptação, o Source e o Target 

devem ser comunicados para executarem os seguintes procedimentos, de acordo com o 

tipo de reconfiguração a ser executada: 

 Em caso de substituição do mecanismo de comunicação, deve-se efetuar a troca 

dos componentes SourceCommunicator e TargetCommunicator. 

 Se a opção for pela modificação do valor de alguma propriedade do mecanismo, 

o SourceCommunicator e o TargetCommunicator deverão ser devidamente 

notificados. 

3.3.10. SourceCommunicator e TargetCommunicator 

Componentes abstratos cujas especializações devem acessar a API de um 

determinado mecanismo de comunicação. Em uma transmissão remota, a API de um 

protocolo deve ser acessada por esses componentes no lado produtor e consumidor, 

respectivamente. Caso os componentes estejam na mesma máquina e em diferentes 

espaços de endereçamento, a API do sistema operacional utilizado deve ser acessada 

para viabilizar a troca de informações através de memória compartilhada.  

O componente Source, ao receber uma cadeia de bytes do cliente, deve enviá-la 

ao SourceCommunicator que, após armazená-la em um buffer local,  transmitirá os 

dados através da API adequada. As informações são então recebidas no endereço de 

destino através do TargetCommunicator, armazenadas em um buffer local e então 

repassadas ao Target, quando solicitado. 

Ao ser iniciado, o SourceCommunicator deverá criar as tarefas responsáveis por 

solicitar a atualização do valor das métricas de rede, que por sua vez são utilizadas pelo 

Monitor para verificar o estado da transmissão. 

3.3.11. MetricUpdateTask 

A solicitação de atualização dos valores das métricas de desempenho da 

transmissão armazenados no SourceCommunicator, utilizadas no seu monitoramento, é 

tarefa deste componente. Para cada métrica, é criada uma tarefa desse tipo. Uma coleção 

desses elementos é criada pelo SourceCommunicator quando um novo mecanismo de 

comunicação é utilizado. O intervalo de atualização de uma métrica é definido na 

configuração da comunicação, descrito na seção 3.5. 
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3.3.12. DistributedSource e SharedMemorySource 

 Especificações do componente SourceCommunicator responsáveis, no 

lado transmissor, pela comunicação em ambientes distribuídos, e na mesma máquina e 

em diferentes espaços de endereçamento, respectivamente. São representados no 

metamodelo pelo componente SCImpl. 

3.3.13. DistributedTarget e SharedMemoryTarget  

 Especificações do componente TargetCommunicator responsáveis, no 

lado receptor, pela comunicação em ambientes distribuídos, e na mesma máquina e em 

diferentes espaços de endereçamento, respectivamente. São representados no 

metamodelo pelo componente TCImpl. 

3.3.14. LocalCommunicator 

Responsável pela comunicação em ambientes locais, onde os componentes 

produtor e consumidor do fluxo estão localizados no mesmo espaço de endereçamento. 

Desta forma, o LocalCommunicator estende tanto o SourceCommunicator como o 

TargetCommunicator. 

A Figura 11 ilustra como as informações trafegam do cliente produtor até seu 

recebimento no cliente receptor. 

 

 

Figura 11. Fluxo de transmissão de informações entre produtor e consumidor 

3.4. PSM Arquitetural 

O modelo específico de plataforma descreve os detalhes relativos à 

implementação do middleware através da utilização da linguagem Java. A principal 

diferença em relação ao Modelo Independente de Plataforma é a utilização de interfaces 

de acesso aos componentes. Para cada componente, foi definida, no mínimo, uma 

interface de acesso, de acordo com sua funcionalidade. A definição das operações 

contidas nas interfaces serão detalhadas no Capítulo 4. 
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Em adição, as classes MonitoringTask e MetricUpdateTask herdaram da classe 

Thread, da API Java, visando executarem as respectivas tarefas em paralelo. 

Além do Java, outras tecnologias foram utilizadas nos seguintes componentes: 

 Parser: foi implementado um Parser para mapeamento de configurações de 

transmissão escritas em código XML. 

 DistributedSource, DistributedTarget, SharedMemorySource e 

SharedMemoryTarget: foram criadas implementações desses componentes para 

acessar a API dos protocolos de rede TCP e RTP, e a API Win32 do Windows 

XP, visando utilização de memória compartilhada. 

Como a linguagem Java não permite herança múltipla, o componente 

LocalCommunicator herdou de SourceCommunicator e implementou a interface 

ITargetCommunicator, permitindo assim sua utilização tanto como produtor e 

consumidor do fluxo. 

3.5. Metamodelo de Configuração da Comunicação 

O metamodelo de configuração do middleware, apresentado na Figura 12, foi 

definido visando dar suporte às características gerais apresentadas na seção 3.1.  

O elemento Configuration define, através do atributo AdaptationAction, a ação 

geral que deve ser executada pelo middleware caso alguma adaptação seja identificada 

pelo Monitor. O cliente pode especificar que nenhuma ou toda adaptação deve ser 

executada, ou que o middleware apenas notifique o cliente que uma necessidade de 

adaptação foi identificada. É possível ainda que o middleware execute a adaptação e 

notifique-a ao cliente. Cada restrição de QoS (componente QoSConstraint) pode ter 

uma ação de adaptação própria, ou seja, é possível especificar que em caso de violação 

de uma determinada restrição, o middleware deve, por exemplo, executar a adaptação e 

comunicá-la ao cliente, enquanto que em outra restrição a única ação a ser tomada é a 

notificação ao cliente. Essa ação de adaptação irá prevalecer em relação à ação geral, 

descrita no parágrafo anterior. No entanto, caso a restrição não especifique sua ação, a 

ação geral é utilizada. 

É possível ainda especificar o intervalo de verificação da restrição (propriedade 

monitorFeedbackInterval) e a ordem de prioridade de adaptação (componente 

AdaptationOrder) caso uma violação à restrição seja detectada.  
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Uma restrição de QoS pode ser composta por várias operações lógicas 

(QoSExpression), onde cada operação é formada por um intervalo de valores permitidos 

para uma determinada métrica de desempenho (propriedades highValue e lowValue). 

Isso se deve ao fato das restrições serem geralmente medidas em termos de faixas de 

valores.  As operações podem ainda serem combinadas através de operadores lógicos 

(LogicalOp), formando condições mais complexas. 

A recuperação dos parâmetros da transmissão depende da API de cada 

mecanismo de comunicação. Desta forma, não será considerada a restrição de QoS que 

utiliza alguma métrica não suportada pelo mecanismo de comunicação em utilização, 

assim como, em caso da métrica não ter sido declarada na configuração, ela não será 

considerada mesmo que o mecanismo suporte-a. 

 

 

Figura 12. Metamodelo de Configuração de uma Comunicação 

  

A configuração também deve especificar todos os mecanismos de comunicação 

que poderão ser utilizados na transmissão. Para cada mecanismo 

(CommunicationMechanism) é necessário informar: 
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 O tipo de comunicação suportada (local, memória compartilhada ou distribuída); 

 O título do mecanismo (nome do protocolo de rede ou da API para manipulação 

de memória compartilhada). 

 A sua preferência geral de utilização em relação aos demais mecanismos 

(preferenceOrder); essa ordem será considerada apenas quando uma restrição 

não especificar sua própria ordem de prioridade (AdaptationOrder). 

 O nome dos componentes que implementam tal comunicação no lado produtor e 

no lado consumidor (componentSourceName e componentTargetName, 

respectivamente). Este nome é utilizado para instanciar os respectivos 

componentes. Se a linguagem Java for utilizada, por exemplo, deve ser 

especificado o nome da classe. 

 As métricas de desempenho da transmissão manipuladas pelo mecanismo 

(componente Metric). É possível especificar o intervalo de atualização do valor 

de cada métrica (updateInterval), tornando possível a verificação do estado da 

transmissão. 

 As propriedades suportadas. Para cada propriedade, é possível especificar sua 

faixa de valores permitida e o valor padrão (componente Property). 

O elemento Resource especifica a localização da instância do middleware onde 

estão situados os clientes de envio e recebimento dos dados. As informações abaixo 

podem ser especificadas para cada Resource: 

 Endereço de rede e porta de acesso (networkAddress e port); 

 O tamanho do buffer utilizado (bufferSize); 

 O atraso na transmissão dos pacotes no lado produtor (caso seja um Source);   

 O atraso no envio dos pacotes recebidos no lado consumidor para o fluxo de 

entrada (caso Target); e 

 O tamanho em bytes do pacote a ser transmitido (frameSize). 

Toda configuração deve obrigatoriamente conter a especificação do Resource 

transmissor e do Resource receptor. 

O componente abstrato AdaptationType é utilizado para generalizar os tipos de 

adaptação possíveis (Property e CommunicationMechanism). Assim, é possível 

especificar na ordem de adaptação de uma restrição adaptações desses dois tipos. 

Um possível modelo de configuração de uma comunicação é exibido na Figura 

13. Esse modelo foi gerado através do editor de modelos padrão do EMF. Nele, são 
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especificados, além dos componentes Source e Target, obrigatórios em uma 

comunicação, os mecanismos de comunicação que poderão ser utilizados, a saber: UDP 

e TCP, nesta ordem de prioridade. No protocolo UDP são especificados os seguintes 

itens: 

 Métrica packetReceived: indica que é possível obter a quantidade de 

pacotes recebidos em um determinado período. 

 Propriedade setReceiveBufferSize: configura o tamanho do buffer no lado 

receptor. 

 Restrição packetReceived: indica, através da expressão packetLostLimit, 

a quantidade mínima de pacotes recebidos em um período. Caso seja 

necessária a adaptação em decorrência dessa restrição não estar sendo 

satisfeita, são especificadas duas ações: alteração do tamanho do buffer 

através da propriedade setReceiveBufferSize ou mudança no mecanismo 

utilizado para TCP. 

A transformação completa dessa configuração para código XML será detalhada 

na seção 3.8.6. 

 

Figura 13: Modelo de Configuração de uma Comunicação 

 

3.6. Processo de Configuração  

3.6.1. Ambiente Distribuído 

Para dar suporte ao processo de configuração para uma comunicação, o 

middleware deve ser instanciado nos processos que contenham os clientes que 

produzem e consomem os dados transmitidos. Se o lado produtor e o lado consumidor 
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do fluxo estiverem localizados em diferentes processos, sejam eles na mesma máquina 

física ou não, será necessária a comunicação entre essas instâncias do middleware. 

No momento da instanciação do middleware é possível especificar o ponto 

lógico utilizado para receber conexões. Na maioria dos protocolos de rede, esse ponto 

equivale à porta de acesso. Caso não seja especificado, uma porta padrão será usada. 

Em seguida, o middleware pode registar-se no serviço de objetos remotos. 

A configuração da comunicação deve então ser informada pelo cliente, mapeada 

pelo Parser e validada pelo middleware. Até essa etapa o processo de configuração 

pode ser executado tanto no lado produtor como no lado consumidor. A instância do 

middleware que recebeu a configuração deve então verificar se exercerá o papel de 

source e/ou target na comunicação (o mais frequente é que a informação da 

configuração seja fornecida no lado consumidor). Caso a transmissão não seja entre 

componentes locais, é necessário iniciar a comunicação com a instância remota, para 

onde devem ser transmitidas as informações de configuração. A partir desse ponto, a 

instância do middleware localizada no lado produtor do fluxo assume o papel de mestre 

da comunicação, devendo inicialmente confirmar sua função de produtor do fluxo, de 

acordo com sua localização, e inicializar os componentes Monitor, AdaptationAnalyser 

e AdaptationActuator. 

A negociação do mecanismo a ser utilizado na transmissão do fluxo deve ser 

executada em seguida. Para isso, o mestre será responsável por definir (através do 

AdaptationAnalyser) e informar à instância escrava o mecanismo de comunicação que 

deve ser utilizado na transmissão do fluxo. A definição do mecanismo de comunicação 

a ser utilizado é baseada no tipo da comunicação (local, memória compartilhada ou 

remota) e na ordem de preferência de utilização do(s) mecanismo(s) especificado(s) na 

configuração. Esse processo de configuração do mecanismo inicialmente utilizado é 

semelhante à adaptação executada no decorrer da comunicação, detalhada na seção 3.7.  

Para enviar os dados para transmissão, o cliente do lado produtor deve então 

obter o fluxo de saída do middleware, enquanto no lado receptor o cliente obtém o fluxo 

de entrada. 

Finalizando a etapa de configuração, a instância mestre deve aguardar que o 

fluxo de entrada seja obtido no lado consumidor, sinalizando assim que a transmissão 

pode ser iniciada. Enquanto a comunicação não estiver configurada, os fluxos ficam 

bloqueados.  
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A Figura 14 apresenta o diagrama de sequência resumido do processo de 

comunicação, acima descrito, entre instâncias distribuídas do middleware, onde o 

cliente consumidor informa ao middleware a configuração da comunicação. Por 

questões de espaço, foi omitida a criação do SourceCommunicator e 

TargetCommunicator. Quando a configuração é fornecida pelo cliente produtor, a 

validação da configuração é realizada na instância mestre. 

 

Figura 14. Processo de comunicação em ambiente distribuído, com a configuração da comunicação 

sendo fornecida pelo cliente consumidor 

 

3.6.2. Ambiente Local 

Em uma configuração onde o Source e o Target estão localizados em um mesmo 

espaço de endereçamento, somente uma instância do middleware é criada. Outra 

diferença é que um mesmo resource deve funcionar como SourceCommunicator e 

TargetCommunicator. 

Em uma comunicação local, a utilização de mecanismos para comunicação 

remota pode ser útil, principalmente, na realização de testes, já que não é recomendada 

devido ao overhead causado pela instanciação e configuração do middleware, além de, 

neste caso, não agregar nenhum serviço ao cliente. 
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3.7. Processo de Adaptação 

Uma adaptação ocorre durante uma transmissão através da troca do mecanismo 

de comunicação utilizado ou da alteração no valor de algum dos seus parâmetros de 

configuração. Isso pode acontecer em duas situações:  

 Em resposta a violações nas restrições, identificadas pelo MonitoringTask. 

Nesse caso, a execução da adaptação depende das políticas implementadas no 

componente AdaptationAnalyser. 

 Quando o cliente do middleware determina que uma determinada adaptação 

deva ser obrigatoriamente executada. 

O AdaptationAnalyser, ao verificar que a adaptação deve ser executada, chama o 

AdaptationActuator para que a mesma possa ser executada.  

3.7.1. Ambiente Distribuído 

Em um ambiente distribuído, o estado da transmissão sempre é analisado no 

middleware localizado no lado produtor. O mesmo ocorre com a análise das adaptações. 

Desta forma, quando o AdaptationAnalyser verificar que uma adaptação deve ser 

executada, o Manager do lado consumidor deve iniciar a negociação com o Manager 

produtor sobre a forma de adaptação.   

Após o mecanismo a ser utilizado ser definido pelo mestre, a instância escrava 

deve ser notificada, devendo informar à instância mestre caso tenha acontecido alguma 

impossibilidade na utilização do mecanismo definido. Isso pode acontecer, por 

exemplo, caso o nome utilizado para instanciação do componente target seja inválido 

ou se o respectivo componente não estiver disponível. Nesse caso, a instância mestre 

deve informar o próximo mecanismo que o escravo deve tentar utilizar. Essa etapa é 

repetida até que o lado receptor possa utilizar um mecanismo informado pelo mestre, ou 

até que todos os mecanismos especificados na configuração tenham sido verificados. 

Nesse último caso, a comunicação não poderá ser executada. 

Em um ambiente distribuído, há situações onde é necessário, para utilização de 

um mecanismo de comunicação, que mestre e escravo informem um ao outro a porta 

utilizada pelo protocolo de rede para estabelecimento de conexões nos dois lados da 

comunicação. Quando um mecanismo de memória compartilhada for indicado, o mestre 

deve definir e informar o identificador do espaço de memória compartilhada a ser 

utilizado.  
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Definido o novo mecanismo da comunicação, o Monitor é atualizado para, em 

seguida, os Managers produtor e consumidor negociarem o momento no qual a 

adaptação deve ser executada.  

A adaptação envolvendo a troca do mecanismo de comunicação é executada de 

forma similar ao processo definido em C. E. Silva (2007): um TargetCommunicator e 

um SourceCommunicator secundário são criados para iniciar a transmissão do novo 

fluxo de dados. O SourceCommunicator primário é utilizado até que seu buffer local 

esteja vazio. Em seguida, é feita a troca e o descarte do primário. Assim, o buffer do 

TargetCommunicator primário ficará vazio em pouco tempo, significando que o 

respectivo mecanismo não está sendo mais utilizado. Nesse momento, o buffer do 

communicator secundário já deve ter recebido novos dados. O primário é então 

descartado, e o secundário se torna o principal.  

 
Figura 15. Diagrama resumido do processo de substituição do mecanismo de comunicação 

 

O diagrama de sequência da Figura 15 ilustra resumidamente o processo de 

adaptação no lado produtor através da troca do mecanismo de comunicação em um 
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ambiente distribuído, iniciado pela violação em uma restrição. O Manager localizado no 

processo consumidor é informado a respeito do novo mecanismo a ser utilizado. 

O processo de adaptação através da atualização no valor de uma propriedade é 

bem mais simples que o descrito acima, pois basta ao AdaptationActuator notificar o 

Source para que o  SourceCommunicator seja reconfigurado. 

3.7.2. Ambiente Local 

A adaptação nesse caso é útil principalmente na análise de testes e 

provavelmente irá ocorrer apenas quando solicitado pelo cliente ou quando for simulado 

algum tipo de problema, como, por exemplo, o atraso no envio de pacotes do cliente 

para o fluxo de saída do middleware. Nesse caso o procedimento de adaptação é 

idêntico ao executado em um ambiente distribuído. 

3.8. Transformações 

Foram definidas as seguintes transformações de modelo para texto: 

 Metamodelo Arquitetural: os componentes Component, CustomInterface e 

CustomException foram transformados em código Java. Também através de 

transformações, foram criadas fábricas para os componentes do tipo Type 

configurados com essa necessidade.  

 Metamodelo de Configuração: todos os elementos foram transformados em 

código Java, sendo necessária a implementação da interface Serializable, 

definida na API Java, diante da necessidade de transmissão da configuração 

completa da comunicação através de uma rede. Foi definida ainda a 

transformação do modelo de configuração em código XML. 

Para definição das transformações, foi utilizado um plug-in do EMF chamado 

Acceleo, que implementa o padrão OMG MOF Model To Text. Como o plug-in 

atualmente não fornece documentação, a especificação deste padrão, descrita em OMG 

M2T (2008), foi utilizada. Para efetuar consultas aos modelos foram utilizadas 

instruções OCL. 

O total de linhas da implementação do middleware foi de 2323 linhas, sendo 

1042 geradas pelas transformações, equivalente a 44,8% do total. As linhas que não 

foram geradas equivalem à implementação dos métodos. 

A seguir são apresentadas as etapas envolvidas nas transformações. 
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3.8.1. Component 

Para transformar os Components em código Java, foram executadas as seguintes 

etapas: 

1. Definição do pacote no qual o Component está contido, conforme definição no 

modelo.  

2. Listagem dos pacotes (componente Package) a serem importados. Nesse caso, 

foram considerados os pacotes dos tipos dos seguintes elementos: propriedades, 

parâmetros de entrada e saída e as exceções disparadas pelas operações, 

relacionamentos (elemento target e fachada, quando definida), classe herdada e 

interfaces implementadas. A instrução OCL criada nesse sentido pode ser 

visualizada no Código-Fonte 1. 

3. Verificação da existência de relacionamentos do Component com alguma 

coleção de componentes. Nesse caso, a classe ArrayList, da Java API, deve ser 

importada, pois todas as coleções são definidas como desse tipo. 

4. Definição do cabeçalho de declaração do componente. É necessário verificar se 

o Component é abstrato, se estende alguma classe, e se implementa interfaces. 

5. Listagem dos construtores. São considerados os métodos definidos no modelo 

que possuem o mesmo nome do componente e que não possuem retorno. 

6. Listagem dos atributos. São consultadas todas as propriedades e 

relacionamentos. 

7. Listagem dos métodos.  São consultadas todas as operações definidas, quais 

propriedades devem ter métodos acessadores e modificadores, e quais os 

métodos das interfaces implementadas.  

3.8.2. CustomException 

A geração de uma exceção definida no modelo envolve as seguintes etapas: 

1. Definição do pacote que o CustomException está contido. 

2. Listagem dos pacotes a serem importados. Foram considerados os pacotes dos 

tipos dos seus atributos e parâmetros das operações. 

3. Definição do cabeçalho de declaração do componente. Para isso, é necessário 

verificar se há exceção estendida. 

4. Listagem dos atributos. 

5. Listagem dos métodos. 
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3.8.3. CustomInterface 

A geração de uma interface envolve as seguintes etapas: 

1. Definição do pacote que a Interface está contida. 

2. Listagem dos pacotes a serem importados. Foram considerados os pacotes do 

tipo dos seus atributos, interfaces herdadas e os parâmetros de entrada e saída e 

exceções disparadas pelas operações. 

3. Definição do cabeçalho de declaração do componente. Para isso, é necessário 

verificar se alguma Interface será herdada. 

4. Listagem dos atributos, sendo todos eles do tipo público, estático e constante. 

Por isso, é necessário verificar ainda o valor que será armazenado. 

5. Listagem dos métodos. 

Código-Fonte 1. Instrução OCL para obter listagem de todos os pacotes que precisam ser 

importados por um Component 

[query public getAllPackages(met : Component) : Sequence(T) = 

  met.properties->iterate(elem; res : Sequence(String) = Sequence{} | res->append(  

  getPackage(elem.type).concat(elem.type.name) ))-> 

 union(met.operations.parameters->iterate(elem; res : Sequence(String) = Sequence{} | res->append( 

  getPackage(elem.type).concat(elem.type.name)) ))-> 

 union(met.operations.exceptions->iterate(elem; res: Sequence(String) = Sequence{} | res->append( 

  getPackage(elem).concat(elem.name) ))) -> 

 union(met.relationship->iterate(elem; res:Sequence(String) = Sequence {} | res->append( 

  getPackage(elem.target).concat(elem.target.name) )))-> 

 union(met.relationship->iterate(elem; res:Sequence(String) = Sequence {} | res->append( 

  getPackage(elem.facadeTarget).concat(elem.facadeTarget.name) ))) -> 

 union(met.implementations->iterate(elem; res:Sequence(String) = Sequence {} | res->append( 

  getPackage(elem.interface).concat(elem.interface.name) ))) -> 

 union(met.implementations.interface.operations.exceptions->iterate(  

  elem; res: Sequence(String) = Sequence{} | res->append(getPackage(elem).concat(elem.name)  

  )))->  

 union(met.implementations.interface.operations.parameters->iterate( 

  elem; res: Sequence(String) = Sequence{} | res->append(getPackage(elem.type).concat(  

  elem.type.name) ) ))->union(met.extends->iterate(elem; res:Sequence(String) = Sequence {} | res-

  > append(getPackage(elem).concat(elem.name) )))/]   

3.8.4. Fábricas 

A geração das fábricas é executada conforme abaixo: 

1. Verificação dos elementos Type que devem ser instanciados através de uma 

fábrica. 

2. Definição do pacote da fábrica. Dentro do pacote do tipo, deve ser criado um 

subpacote chamado „factory‟. 

3. Importação do pacote do tipo a ser instanciado. 

4. Definição do cabeçalho da fábrica. Seu nome será formado pela concatenação do 

nome do tipo com a expressão „Factory‟. 

5. Definição do cabeçalho do método fábrica. Seu nome será formado pela 

concatenação da expressão „create‟ com o nome do tipo instanciado. 
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6. Verificação, no modelo, de quais componentes herdam/implementam o tipo 

criado pela fábrica. Todos esses componentes são incluídos no método fábrica. 

3.8.5. Metamodelo de Configuração 

Os elementos metamodelo de configuração foram transformados em código 

Java, tornando possível o mapeamento, pelo Parser, de uma configuração de 

comunicação em componentes. Para isso, as seguintes etapas foram executadas: 

1. Definição que o pacote no qual está contido é o middleware.metadata. 

2. Caso exista algum relacionamento n-ário do componente com outro, deve ser 

importado o pacote da coleção ArrayList. 

3. Definição do cabeçalho de declaração do metacomponente. Deve ser 

considerado se o mesmo é abstrato, e que a interface Serializable deve ser 

importada. 

4. Listagem dos atributos. 

5. Definição dos métodos acessadores e modificadores de todos os atributos. 

6. Definição dos métodos relativos a atributos de associações n-árias. É possível 

adicionar, remover e obter elementos das coleções, bem como obter seu 

tamanho. 

7. Definição do método toString( ), que retorna o nome de todos os seus atributos 

concatenados com os respectivos valores. 

Foi definida ainda a transformação de elementos do tipo Enumeration para 

código Java. Nela foram definidos os métodos acessador e modificador do valor da 

enumeração, bem como o método toString( ) que retorna o título correspondente ao 

valor atualmente atribuído. 

3.8.6. Modelo de Configuração 

O modelo de configuração foi transformado em código XML, que será fornecido 

pelo cliente do middleware visando estabelecer uma comunicação. Na transformação foi 

definido um template recursivo que recebe como entrada um componente do modelo, 

escreve sua tag no arquivo XML (incluindo o valor das suas propriedades), sendo em 

seguida o template novamente chamado para escrever as tags dos relacionamentos do 

componente. O Código-Fonte 2 mostra esse template. 
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Código-Fonte 2: Template de Definição das Tags para Transformação dos Elementos do Modelo de 

Configuração. 

[template public writeTags(c : EObject)] 

<[c.eClass().name/] 

[for ( a : EAttribute | c.eClass().eAllAttributes )]  

  [a.name/]="[c.eGet(a)/]" [/for]  

[if (c.eClass().eAllReferences->size() = 0)]/> 

[else]>[/if] 

 

[for (ref : EReference | c.eClass().eAllReferences)]  

 [if (ref.containment.not())]   

  <[ref.eType.name/] 

  [for (att : EAttribute | c.eGet(ref).oclAsType(EObject).eClass().eAllAttributes)]  

   [if (att.name.strcmp('name')=0)]  

    name="[c.eGet(ref).oclAsType(EObject).eGet(att)/]" 

   [/if] 

  [/for] />  [/if][/for] 

 

[for (cont : EReference | c.eClass().eAllContainments  

 [if (c.eGet(cont).oclIsUndefined().not())] 

  [if(cont.upperBound=1)] 

   [writeTags(c.eGet(cont).oclAsType(EObject))/] 

  [else] 

   [for (ne : EObject | c.eAllContents() 

)][if(ne.eClass().name.strcmp(cont.eReferenceType.name)=0)] 

    [writeTags(ne)/][/if] 

   [/for]  [/if] [/if] [/for] 

 

[if (c.eClass().eAllReferences->size() > 0)] 

 </[c.eClass().name/]>[/if] 

[/template]   

 

O Código-Fonte 3 apresenta um arquivo XML gerado através dessa 

transformação, onde é descrita uma configuração para transmissão remota, sendo 

especificados os mecanismos UDP e TCP. O protocolo UDP deve ser usado 

inicialmente. Caso em algum momento da transmissão a quantidade de pacotes 

recebidos seja inferior a 100, a propriedade setReceiveBufferSize deve ter seu valor 

alterado para 2048. Caso essa violação se repita, o TCP passará a ser utilizado. 

3.9. Considerações Finais 

O middleware apresentado neste trabalho foi desenvolvido no intuito de não 

atender apenas a um domínio específico, possibilitando sua utilização em middlewares 

de mais alto nível ou em outros tipos de sistemas. 

O modelo arquitetural foi definido conforme o metamodelo apresentado. As 

regras de transformação para texto também foram definidas. Já em relação ao 

metamodelo de configuração de comunicações, foram definidas as transformações para 

código XML e Java. 

A seção seguinte detalha a implementação experimental do mesmo. 
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Código-Fonte 3: Exemplo de arquivo de configuração de uma comunicação, gerado a partir da 

transformação para código XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

<Configuration name="tcpUdp"  adaptationAction="ADAPTANDNOTIFY" > 

 

             <Resource name="source"  networkAddress="192.175.0.3"  port="90"  bufferSize="8192"  

packetDelay="0"  frameSize="1024" /> 

             <Resource name="target"  networkAddress="192.175.0.2"  port="91"  bufferSize="8192"  

packetDelay="0"  frameSize="1024" /> 

 

             <CommunicationMechanism name="udp"  

componentSourceName="middleware.components.UDPSource"  

componentTargetName="middleware.components.UDPTarget"  preferenceOrder="0"  

type="REMOT" >  

 

 <Metric name="packetReceived"  unit="packet"  updateInterval="500"  value="0.0" /> 

                            <Property name="setReceiveBufferSize"  defaultValue="1024.0"  

highValue="16384.0"  lowValue="128.0"  value="0.0" /> 

  

                            <QoSConstraint name="packetReceived"  adaptationAction="ADAPT"  

monitorFeedbackInterval="500" > 

                                          <QoSExpression name="c1"  highValue="100.0"  lowValue="0.0"  

comparasionOperator="LESSTHAN" > 

   <Metric name="packetReceived" />  

               </QoSExpression> 

   <AdaptationOrder name="bufferSize"  order="0"  value="2048.0" > 

   <AdaptationType name="setReceiveBufferSize" />  

  </AdaptationOrder> 

  <AdaptationOrder name="tcp"  order="1"  value="0.0" > 

   <AdaptationType name="tcp" />  

  </AdaptationOrder> 

 </QoSConstraint> 

</CommunicationMechanism> 

 

               <CommunicationMechanism name="tcp"  

componentSourceName="middleware.components.TCPSource"  

componentTargetName="middleware.components.TCPTarget"  preferenceOrder="1"  

type="REMOT" > 

</CommunicationMechanism> 

</Configuration> 
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4. Implementação do Middleware 

Como prova de conceito, o presente capítulo apresenta uma implementação do 

middleware descrito no capítulo anterior. Esta implementação tem como objetivo 

avaliar a abordagem proposta e, conforme já mencionado, a linguagem Java foi 

escolhida. A seguir, detalharemos essa implementação, comentando as interfaces 

definidas que foram implementadas pelos componentes, a manipulação dos mecanismos 

de comunicação utilizados, e os testes realizados. 

4.1. Interfaces de Acesso  

O componente Manager implementa três interfaces, cada uma delas 

representando diferentes funcionalidades. A primeira delas (ICommunication) é 

utilizada para acesso externo, feito pelos clientes do middleware. É possível, através 

dessa interface, configurá-lo em relação à porta de comunicação utilizada por outra 

instância do middleware para acesso remoto (método setPort), registrá-lo no serviço de 

componentes remotos (startMiddleware), fornecer a configuração de uma comunicação 

(setConfiguration), obter os fluxos de entrada (getInputStream) e saída 

(getOutputStream) e forçar uma adaptação (forceAdaptation).  

O Manager pode notificar o cliente em relação às adaptações identificadas caso 

a comunicação tenha sido configurada nesse sentido. Para isso, o padrão de projeto 

Observer (Gamma et al, 1994) foi utilizado. O método addAdaptationListener adiciona 

“ouvintes” do tipo IAdaptationListener, que serão avisados, através da chamada ao 

método adaptationIdentified, quando uma adaptação for autorizada pelo 

AdaptationAnalyser. 

O mesmo padrão é adotado quando o cliente deseja ser avisado quando uma 

restrição for violada, mesmo que a adaptação não seja executada. O método 

addConstraintListener adiciona ouvintes do tipo IConstraintListener. 

Já a interface IRemoteMiddleware é utilizada por uma instância do middleware 

para acessar uma instância remota. Através dela, é possível transmitir uma nova 

configuração (newConfiguration), negociar o mecanismo de comunicação a ser 

utilizado (setMechanism), setar a porta de conexão utilizada pelo mecanismo 

selecionado (setRemoteMechanismPort), comunicar o momento em que o novo 

mecanismo, selecionado em decorrência de uma adaptação, pode ser  utilizado 
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(startNewMechanism), verificar se o fluxo remoto foi capturado (streamOk), forçar uma 

adaptação a partir do lado consumidor (forceAdaptation). 

Quando a comunicação acontece entre componentes localizados na mesma 

máquina e em diferentes espaços de endereçamento, o método 

setRemoteMechanismPort servirá para o Manager mestre informar ao escravo o 

identificador definido para acesso ao espaço de memória compartilhada.  

Para a comunicação remota entre middlewares foi utilizada a tecnologia Java 

RMI. Por esse motivo, foi necessário que a interface IRemoteMiddleware estendesse a 

interface Remote da Java API. 

A terceira interface implementada pelo Manager é a IManager, utilizada pelos 

outros componentes para acesso às suas funcionalidades. O Monitor a utiliza para 

notificar a violação em uma restrição (notification), enquanto o AdaptationAnalyser a 

utiliza para notificar uma adaptação (notifyAdaptation) ou uma violação a uma restrição 

(notifyConstraint). Essas notificações são então repassadas para o cliente, quando 

desejado. Já o AdaptationActuator utiliza diversos métodos da interface para manipular 

propriedades do Manager necessárias à execução de uma adaptação. 

A Figura 16 ilustra a utilização dessas interfaces. 

 

Figura 16: Interfaces implementadas pelo componente Manager 

 

Quando um mecanismo for indicado para ser utilizado, o AdaptationAnalyser, 

através do método setMechanism da interface IMonitor, configura o Monitor para que 

as restrições referentes a esse mecanismo passem a ser verificadas, e os valores das suas 

propriedades e métricas sejam armazenadas. Através desta mesma interface uma tarefa 

MonitorTask chama o Monitor para comunicar que uma restrição não está sendo mais 

satisfeita. 
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Os componentes Validator e Parser são utilizados pelo Manager através das 

interfaces IValidator (método validate) e IParser (método load), respectivamente. 

Através do IValidator é possível ainda obter a configuração da atual comunicação 

(getConfiguration). 

O AdaptationAnalyser, através da IAdaptationAnalyser, é chamado pelo 

Manager quando uma nova configuração de comunicação for especificada ou quando o 

cliente solicitar que um novo mecanismo seja  utilizado (forceAdaptation). Quando o 

cliente força que uma adaptação específica seja executada, o método forceAdaptation é 

chamado, recebendo como parâmetro as informações necessárias. Por outro lado, 

quando o middeware identificar uma violação de restrição de QoS, o 

AdaptationAnalyser deve ser acionado através de uma chamada ao método analyse para  

analisar a necessidade de uma adaptação, recebendo como entrada a descrição da 

restrição violada. 

A interface IAdaptationActuator é utilizada pelo AdaptationAnalyser para, após 

uma adaptação ser autorizada, chamar o AdaptationActuator através do método adapt, 

para que esta adaptação seja executada. Durante esse processo, o AdaptationActuator do 

lado receptor é chamado através do método adaptTarget para negociação do novo 

mecanismo utilizado. 

A interface IResource é herdada pelas interfaces ISource e ITarget, sendo 

utilizada pelo AdaptationActuator para alterar o valor de uma propriedade de um 

recurso (setPropertyValue), pelo Monitor para obter o valor de uma determinada 

métrica (getMetricValue) e pelo Manager para configurar os componentes Source e 

Target e indicar que o novo mecanismo definido na adaptação deve passar a ser 

utilizado (startUsingNewMechanism). 

As interfaces ISource e ITarget não definem nenhum novo método, porém são 

implementadas pelo Source e Target, respectivamente, para indicar o tipo do 

componente. O Source implementa ainda a IOutputStream para atuar como o fluxo de 

saída do middleware. Desta forma, através do método write, o Source recebe os dados 

do cliente, armazena-os em um buffer local, considerando o atraso no envio dos pacotes, 

quando especificado, e envia-os para o SourceCommunicator, que os transmitem para o 

destino indicado. O Target, que atua como fluxo de entrada no lado consumidor, 

implementa a IInputStream, recebendo dados do TargetCommunicator, armazenando-os 

no buffer e repassando-os ao cliente. 
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Outra superinterface é a IMechanism, herdada pela ISourceCommunicator e 

ITargetCommunicator.  Essa interface define os métodos para configuração dos 

componentes SourceCommunicator e TargetCommunicator, obtenção dos valores das 

métricas e propriedades (getMetricValue e getPropertyValue), e para indicar o momento 

que o mecanismo deve ser utilizado (connect) ou finalizado (close). Os seguintes 

métodos definidos na IMechanism estão diretamente relacionados à adaptação: o 

método setPropertyValue é chamado para alterar o valor de uma propriedade e o 

prepareToAdapt para indicar ao mecanismo que um mecanismo secundário foi 

instanciado e que processo de adaptação será iniciado. Quando o método isEmptyBuffer 

indicar que o buffer está vazio, o método setInAdaptation é chamado para executar a 

troca do mecanismo primário pelo secundário. Nesse momento, os fluxos de entrada e 

saída são bloqueados até o final da adaptação.  

Os métodos definidos nas interfaces ISourceCommunicator e 

ITargetCommunicator servem para enviar e receber dados diretamente do mecanismo, 

respectivamente, e para indicar que o mecanismo deve parar de enviar/receber dados, 

porém ainda não deve ser totalmente finalizado, o que ocorre após a adaptação. 

As tarefas de atualização das métricas são configuradas no 

SourceCommunicator. Cada tarefa pode ser atualizada a qualquer momento através da 

operação updateMetricNow, definida na IMetricUpdateTask, implementada pelo 

componente MetricUpdateTask. Para obter o valor da métrica, é utilizado o método 

getMetricValue. 

4.2. Utilização dos Mecanismos de Comunicação 

Para a implementação inicial do middleware, foram considerados como 

mecanismos de comunicação os protocolos de rede UDP e TCP, e a Win32, API do 

sistema operacional Microsoft Windows que pode ser utilizada para manipulação de um 

espaço de memória compartilhada. A utilização desses mecanismos é descrita a seguir. 

4.2.1. Protocolos de Rede 

A manipulação dos protocolos UDP e TCP foi possível através da utilização das 

respectivas implementações fornecidas na Java API. 

O protocolo TCP, devido a sua característica de transmissão confiável, foi 

facilmente utilizado. No lado produtor do fluxo, foi instanciada a classe ServerSocket, 

responsável por receber requisições de conexões do lado consumidor. O número da 
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porta utilizada para receber solicitações de conexões pode ser definido aleatoriamente 

ou não. No primeiro caso, o número de porta definido deve ser informado ao lado 

consumidor, procedimento esse executado pelo AdaptationActuator durante a 

negociação do mecanismo de comunicação a ser utilizado. De posse dessa informação, 

o middleware escravo pode conectar-se ao mestre. Por outro lado, a atribuição de um 

número fixo de porta pode ser útil quando a rede de computadores utilizada implementa 

políticas de restrições relacionadas à utilização de portas.  

Já o protocolo UDP exige que o middleware mestre conheça a porta utilizada 

pelo escravo para recebimento de pacotes. Desta forma, é necessário que o 

AdaptationActuator obtenha essa informação do middleware escravo. 

Por não fornecer transmissões confiáveis, a utilização do protocolo UDP é um 

pouco mais complexa. Um dos problemas encontrados é a possível perda de pacotes, 

que pode ocorrer, considerando um ambiente de rede local, por serem transmitidos em 

uma taxa maior que a suportada pelo buffer de leitura. Para evitar esse tipo de problema, 

pode ser definido o tempo de atraso na transmissão dos pacotes. 

Outro problema relacionado à utilização do protocolo UDP é a detecção do fim 

da transmissão. Na implementação experimental do middleware, optamos por definir o 

timeout para recebimento de pacotes. Caso não seja recebido pacote durante esse tempo, 

assume-se que a conexão está encerrada. Como a implementação do middleware foi 

testada apenas em redes locais, essa estratégia funcionou perfeitamente. Em ambientes 

não-locais, podem ser adotadas estratégias alternativas, caso necessário, como o envio 

de um pacote especial para comunicar o fim da transmissão, ou o envio de uma 

mensagem do middleware mestre informando que não serão transmitidos mais pacotes. 

4.2.2. Memória Compartilhada 

De acordo com Dominique (1994) e Oliveira et al (2000) a forma mais eficiente 

de comunicação entre processos locais é o uso de memória compartilhada. O 

compartilhamento de memória permite que diferentes processos acessem um espaço de 

endereçamento comum. Uma vez que um segmento de memória seja criado por um 

processo, outros processos podem mapear o segmento para seus respectivos espaços de 

endereçamento e realizar mudanças, que se tornam visíveis para os demais processos 

que tenham acesso a este segmento. 

A manipulação desse espaço comum está diretamente relacionada com o uso das 

primitivas de compartilhamento de memória do sistema operacional. O modelo 
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desenvolvido independe da primitiva a ser utilizada, sendo que a vinculação a uma 

primitiva específica se processa no momento da instanciação de uma configuração, 

quando é definida qual primitiva será utilizada.  

Dentre as API´s disponíveis, utilizamos inicialmente a Microsoft Win32, que 

pode ser acessada nas várias versões do Microsoft Windows. Uma dificuldade 

encontrada na manipulação dessa API está relacionada a seu acesso ser possível 

exclusivamente a partir de programas escritos na linguagem C/C++. Para viabilizar sua 

utilização no middleware, foram implementadas funções escritas em C, que por sua vez 

foram acessadas na implementação através da JNI (Java Native Inteface) (JNI, 2009). 

Esse tipo de interface permite que, a partir de código Java, seja possível interagir com 

aplicações e bibliotecas escritas em outras linguagens, tais como C, C++ e Assembly. 

A comunicação entre dois processos via um segmento de memória 

compartilhada requer um mecanismo de sincronização. Este trabalho adotou uma 

abordagem bloqueante no que diz respeito à sincronização dos processos, ou seja, um 

processo que tentar escrever em um buffer compartilhado cheio ficará bloqueado até 

que dados do buffer sejam lidos por outro processo, liberando assim, novos espaços no 

buffer. Analogamente, processos consumidores ficarão bloqueados ao tentarem ler de 

um buffer que estiver vazio, aguardando que algum processo produtor coloque dados no 

buffer. Outra preocupação está relacionada com as condições de corrida, que ocorrem 

quando diferentes processos tentam acessar um recurso compartilhado ao mesmo 

tempo, o que pode levar a perda da integridade dos dados acessados.  

Para realizar a sincronização entre processos e garantir a exclusão mútua no 

acesso a um segmento de memória compartilhado, nossa abordagem utiliza o 

mecanismo semáforo, oferecido pelo sistema operacional hospedeiro. 

Na utilização do mecanismo, o middleware localizado no lado produtor define o 

identificador do espaço de memória e informa ao middleware escravo. Esse 

identificador constitui-se em uma cadeia de caracteres formada pela concatenação do 

endereço de rede e porta do mestre, endereço de rede e porta do escravo e um número 

aleatório. Para identificar o fim do fluxo, foi definido o timeout para recebimento de 

informações no espaço de memória compartilhada. 
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4.3. Teste de Desempenho 

Para avaliar a implementação piloto do middleware, foram realizados testes para 

verificação da performance na transmissão de arquivos e exibição de vídeos em 

diferentes cenários. Os resultados serão comentados a seguir. 

4.3.1. Performance na Transmissão de Arquivos 

Foram transmitidos quatro arquivos, com tamanhos de 500KB, 1MB, 20MB e 

45MB. As transmissões foram feitas através da utilização dos mecanismos comentados 

na seção 4.2. Em todos os testes o tamanho dos pacotes transmitidos foi de 8192 bytes, 

e o tamanho do buffer no receptor de 81920 bytes. A leitura dos dados transmitidos foi 

feita sob demanda, ou seja, os dados eram lidos do arquivo em disco à medida que as 

informações eram transmitidas. Já a medição de tempo das transmissões foi feita no 

lado consumidor. 

A Tabela 1 mostra o resultado dos testes de transmissão entre componentes 

localizados na mesma máquina e em diferentes processos. Foram realizadas duas 

formas de transmissão através do UPD. Na primeira forma, não houve atraso na 

transmissão, porém alguns pacotes foram perdidos. Na outra forma, foi considerado o 

menor atraso possível para que todos os pacotes fossem recebidos. A máquina utilizada 

nesse teste possui processador Intel Core 2 Duo E4300, memória RAM de 1Gb, disco 

rígido IDE ATA e sistema operacional Microsoft Windows Vista Home Premium 32 

bits com Service Pack 1 instalado. 

Tamanho 

do 

Arquivo 

Memória 

Compartilhada  

(Desvio Padrão) 

(ms) 

TCP 

(Desvio Padrão) 

(ms) 

UDP  

(sem atraso na 

transmissão) 

(Desvio Padrão) 

(ms)  / Total de 

Pacotes Perdidos 

UDP  

(com atraso na 

transmissão) 

(Desvio Padrão) 

(ms) / Tempo de 

Atraso (ms) 

500KB 281,00 (24,2) 246,2 (67,0) 287,2 (53,78)  

/ 1 

1695,4 (70,47) 

 / 1 

1MB 289,20 (28,7) 443 (35,6) 335,6 (60,77)  

/ 0 

3238,8 (98,70)  

/ 1 

20MB 1603,00 

(165,46)  

3703,2 (133,75) 1868,4 (90,63)  

/ 19 

39489,8 (82,30) 

/ 10 

45MB 2459,40 

(2459,4) 

7381,4 (385,64) 3103,4 (130,89)  

/ 41 

88386,2 

(136,86) / 10 
Tabela 1: Tempo para transmissão de arquivos entre componentes localizados na mesma máquina 

física e em diferentes processos 
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A medição da transferência do arquivo de 500KB apresenta um número 

contrastante: o tempo de transferência através do protocolo TCP foi menor que o obtido 

na transferência através de memória compartilhada. Acreditamos que isso acontece 

devido à criação e mapeamento do espaço de memória, e ao overhead gerado pela 

utilização da JNI para manipulação de primitivas de sistema operacional a partir da 

plataforma Java. No entanto, esse número contrastante só ocorre na transferência do 

arquivo de 500KB. Na medição de transferência dos demais arquivos, o tempo obtido 

ao utilizar memória compartilhada é significativamente inferior em relação ao obtido na 

utilização de protocolos de rede. 

A Tabela 2 mostra os resultados da transmissão dos mesmos arquivos, porém 

desta vez entre componentes localizados em diferentes máquinas. A nova máquina 

utilizada possui processador AMD Turion X2 Ultra Dual Core, memória RAM de 4 GB  

(800 MHz DDR2), disco rígido IDE 5400 RPM SATA e sistema operacional Microsoft 

Windows Vista Home Premium 64 bits com Service Pack 2 instalado. 

Tamanho 

do Arquivo 

TCP  

(Desvio Padrão) (ms) 

UDP  

(sem atraso na 

transmissão) (Desvio 

Padrão) (ms) / 

Percentual de Pacotes 

Perdidos 

UDP  

(com atraso na 

transmissão) (Desvio 

Padrão) (ms) / Tempo 

de Atraso (ms) 

500KB 588,8 (56,45) 452,4 (52,1) / 0 452,4 (52,1) / 0 

1MB 759,2 (117,64) 512,6 (128,63) / 1 1343,2 (112,6) / 5 

20MB 8637 (601,67) 5590,6 (496,63) / 9 60265,6 (1195,63) / 20 

45MB 18887,6 (2274,84) 11428,4 (804,38) /12 134228 (2324,4) / 20 

Tabela 2: Tempo para transmissão de arquivos entre componentes localizados em diferentes 

máquinas físicas 

 

Pelos resultados obtidos, é possível constatar que, em uma transmissão local, 

quanto maior for o arquivo transmitido, melhor será o desempenho obtido pelo uso de 

memória compartilhada em relação ao uso de protocolos de rede. Foi verificado ainda 

que a transmissão através do protocolo UDP é mais rápida que aquela efetuada através 

do TCP. No entanto, o uso do TCP é indicado quando for necessário garantir a entrega 

de todos os dados transmitidos, pois, em uma transmissão UDP, isso é possível somente 
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quando definido o tempo de atraso na transmissão dos pacotes, o que degrada a 

performance deste protocolo. 

Foram feitos ainda testes para medir o tempo consumido para configuração de 

uma nova comunicação, de acordo com o Código-Fonte 4, onde apresentamos o XML 

gerado para uma configuração simples de uma política de adaptação envolvendo a troca 

do protocolo TCP para UDP. Os testes realizados incluem um processo de adaptação, 

onde foram obtidos os seguintes resultados: 

 Configuração de uma comunicação: o tempo obtido com os componentes 

transmissor e receptor localizados na mesma máquina foi de 221 ms; em uma 

comunicação distribuída, 240 ms. Esse processo foi descrito na seção 3.6. 

 Adaptação: com componentes na mesma máquina, o tempo foi de 22 ms. Com 

componentes localizados em diferentes máquinas, o resultado foi 27 ms. Essas 

medições consideram o tempo de análise e execução da adaptação, indo até o 

início da transmissão do mecanismo que será utilizado. Não é considerado o 

momento em que o buffer secundário passa a ser utilizado como primário, pois 

isso ocorre apenas no momento em que o buffer primário no lado consumidor 

estiver vazio. Nesse teste, a adaptação foi forçada no lado receptor após 10 

segundos de início da transmissão. 

É importante considerar que os testes supracitados foram realizados em uma 

rede local, através de um roteador 10/100 Mbps IEEE 802.11b/g, com ambas as 

máquinas a ele conectadas através de cabo par trançado. Por isso os tempos obtidos 

foram tão satisfatórios, e o percentual de perda de pacotes em uma comunicação UDP 

foi quase desprezível. A realização de testes em redes distribuídas geograficamente, 

especialmente a Internet, são necessários para uma avaliação mais rigorosa, ficando essa 

tarefa como sugestão de trabalho futuro. 

4.3.2. Exibição de Vídeo 

A transmissão de arquivos de vídeo foi feita também através dos mecanismos de 

comunicação comentados. O vídeo foi exibido perfeitamente, sem qualquer tipo de 

falha, exceto quando foi utilizada a transmissão UDP sem atraso no envio dos pacotes. 

No entanto, quando, através deste protocolo, os pacotes foram transmitidos com delay 

de 20 ms, o vídeo foi exibido satisfatoriamente. O vídeo transmitido possui resolução de 

352x240 pixels e 44 MB de tamanho. 
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Para exibição do vídeo, foi utilizado o framework JMF (Java Media 

Framework). Por esse motivo, foi necessário definir duas classes adicionais, uma 

estendendo a classe PullSourceStream, e a outra estendendo a PullDataSource. Essas 

classes estendidas são definidas pelo JMF. 

 

Código-Fonte 4: Configuração da Transmissão onde Foram Verificados os Tempos de 

Configuração e Adaptação do Middleware 

<xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Configuration name="remote"  adaptationAction="ADAPT" > 

 

<Resource name="source"  networkAddress="192.175.0.3"  port="90"  bufferSize="81920"  

packetDelay="20"  frameSize="8192" /> 

 

<Resource name="target"  networkAddress="192.175.0.3"  port="91"  bufferSize="81920"  

packetDelay="0"  frameSize="8192" /> 

 

<CommunicationMechanism name="tcp"  

componentSourceName="middleware.components.TCPSource"  

componentTargetName="middleware.components.TCPTarget"  preferenceOrder="0"  type="REMOT" > 

</CommunicationMechanism> 

 

<CommunicationMechanism name="udp"  

componentSourceName="middleware.components.UDPSource"  

componentTargetName="middleware.components.UDPTarget"  preferenceOrder="1"  type="REMOT" > 

</CommunicationMechanism> 

</Configuration> 

 

4.4. Considerações Finais 

Neste capítulo, a implementação piloto do middleware foi apresentada focando 

as interfaces implementadas pelos componentes do modelo, a manipulação dos 

mecanismos de comunicação, e os testes realizados para avaliar sua performance. 

Considerando os resultados obtidos, a utilização do middleware mostrou-se 

viável, apresentando taxas de transmissão satisfatórias e com suporte à adoção de 

políticas de adaptação dinâmica.  
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5. Trabalhos Relacionados 

Neste capítulo serão apresentados alguns dos trabalhos relacionados, divididos 

em duas categorias:  

1) Frameworks com características adaptativas sensíveis a restrições de 

qualidade de serviço. O contexto dos sistemas multimídia distribuídos é utilizado em 

todos os trabalhos citados. Todos os frameworks apresentados apresentam recursos 

adicionais em relação ao middleware apresentado neste trabalho, o que possivelmente 

acarreta uma carga computacional maior quando comparado ao middleware aqui 

definido;  

2) Modelos para Especificação de QoS. Os modelos apresentados possuem 

várias características similares ao do middleware aqui proposto, sendo que a principal 

diferença entre eles é que este middleware não trata requisitos subjetivos, ao contrário 

dos demais. 

5.1. Frameworks com Características Adaptativas Sensíveis a 
Restrições de Qualidade de Serviço 

5.1.1. Framework de Protocolos Dinâmicos (Dynamic Protocol Framework – 

DPF)   

LiMing et al. (2004) propõe o framework DPF, baseado em componentes, 

voltado para aplicações multimídia. O DPF constrói dinamicamente uma pilha de 

protocolos adaptativa após detectar automaticamente os componentes do protocolo, bem 

como sua configuração e reconfiguração em tempo de execução. Aplicações não 

precisam pré-definir a pilha de protocolos em tempo de projeto. A pilha é construída 

dinamicamente e configurada em tempo de execução de acordo com os requisitos da 

aplicação e disponibilidade dos componentes do protocolo. 

As principais funcionalidades do DPF incluem: 

 Descoberta automática dos recursos de protocolo. Um registro local mantém a 

lista dos componentes disponíveis para uso. Suas propriedades e 

comportamentos (definidos pelos serviços que oferecem) são inspecionados via 

reflexão, onde componentes apropriados são automaticamente descobertos e 

lidos para formarem a pilha de protocolos. 
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 Configuração dinâmica dos componentes de protocolo. Quando um protocolo é 

selecionado, seus parâmetros são configurados dinamicamente em tempo de 

execução, de acordo com a especificação da pilha.  

 Reconfiguração em tempo de execução, em resposta a mudanças no ambiente. 

Essas reconfigurações incluem a reconfiguração das propriedades dos protocolos 

e a adição, remoção ou troca de componentes da pilha. 

 Sincronização de pilhas entre os pares da comunicação, visando garantir a 

consistência das pilhas de protocolo.  

 Otimização da pilha de protocolo. Quando vários fluxos coexistem em um 

mesmo nó, o DPF pode agregar os componentes comuns e criar uma pilha não-

linear para melhorar a performance. 

No DPF, todos os protocolos são projetados como componentes e organizados 

em uma estrutura em camadas, que juntas forma um grafo de protocolos.  

Os principais componentes do DPF, ilustrados na Figura 17, são: 

 Component Manager (CM): consiste em fábrica para a manutenção e 

recuperação de componentes de protocolo. O registro de protocolos é recuperado 

de um arquivo XML. Dentre as informações colhidas, estão: o nome do 

protocolo, seu comportamento e suas propriedades, como dependência, formatos 

suportados e prioridade de uso. Essas informações são armazenadas no 

Component Registry para recuperação futura pelo CM. A escolha final do 

componente a ser utilizado depende das condições do ambiente em tempo de 

execução; 

 Stack Configurator: abstrai a lógica de baixo nível na construção de pilhas de 

protocolo. A configuração é feita em três passos:  

o Especificação: um Parser mapeia a especificação da pilha provida pela 

aplicação em um objeto StackSpec; 

o Descoberta e seleção de protocolos: o StackSpec é enviado ao CM, que 

irá recuperar do Component Registry o(s) componente(s) 

correspondente(s) ao requisito de cada camada. Se vários componentes 

forem selecionados, a ordem de prioridade, especificada possivelmente 

pelo desenvolvedor do serviço, determinará qual será utilizado. Um 

componente pode ainda requerer a seleção de outro componente como 

pré-requisito; 
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o Construção da pilha e configuração. 

 Reflective Connector: a reconfiguração dinâmica do grafo de protocolos deve 

manter a consistência e integridade do serviço. Na adição, remoção ou troca de 

componentes, o Reflective Connector liga componentes de protocolo em 

camadas adjacentes; 

 Synchronization Manager: sincroniza os parâmetros remotos, como a porta 

utilizada para conexão entre componentes remotos; 

 Procotol Stack Optimizer: agrupa componentes comuns a duas ou mais pilhas de 

protocolos, gerando uma única pilha. 

 

 

Figura 17. Componentes do DPF 

 

Apesar do middleware proposto neste trabalho não tratar os componentes de uma 

pilha de protocolo individualmente e não ser específico de um domínio de aplicação, 

existem similaridades entre as duas arquiteturas, como o componente Stack 

Configurator, que atua como um analisador e atuador de adaptações. No entanto, o 

middleware proposto não suporta conexões multcast, que são permitidas no DPF. 

Em relação à configuração de políticas de adaptação, o cliente não especifica ao 

DPF que um determinado protocolo deva ser usado, sendo informado apenas as 

características esperadas por cada componente da pilha, cabendo ao Stack Configurator 

configurar a pilha de acordo com esses requisitos e com a prioridade de utilização de 

cada componente. O metamodelo arquitetural proposto permite uma especificação 

similar, considerado o mecanismo de comunicação a ser utilizado. Em adição, 

possibilita que sejam especificadas ações de adaptação para uma restrição específica. 
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5.1.2. Stream Multimídia em Redes de Melhor Esforço Com Uso de 

Adaptações em Níveis e Algoritmos de Suavização de Buffer 

Kropfberger (2004) discute o stream multimídia através do uso do protocolo 

RTP sob UDP, da retransmissão de pacotes, da adaptação e troca de fluxo e dos 

algoritmos de suavização do buffer. 

O autor propõe a adaptação dinâmica nas seguintes dimensões: 

 A troca do fluxo pode ser feita usando diferentes streams que utilizam o 

mesmo codec, mas com diferentes taxas de resolução, de quadros e de 

utilização de banda; 

 A troca de codecs não é muito desejada, não apenas devido à ausência de 

suporte de diferentes bibliotecas de codecs dentro de um único player, 

mas também devido a questões de copyright. 

Para permitir a adaptação em uma sessão de stream de vídeo, o padrão básico 

RTP/RTCP foi estendido com mecanismos mais intensivos de feedback, que permite 

estatísticas exatas de perdas de frames.  

Esse trabalho pode ser utilizado como base para coleta de dados relacionados ao 

estado da transmissão, já que os mecanismos utilizados na implementação piloto, que 

são os mais utilizados em aplicações distribuídas, não fornecem tais dados de forma 

nativa.  

5.1.3. Um Framework Para Adaptações Multimídia em Rede 

Dinamicamente Configuráveis e Reconfiguráveis 

Layaïda (2004) descreve um framework para adaptações em aplicações de 

streams multimídia, bem como os mecanismos customizados de reconfiguração 

providos. 

O framework define a linguagem Adaptation Proxy Specification Language 

(APSL), permitindo a especificação do processo de adaptação e seu comportamento em 

tempo de execução. A tradução desta linguagem é feita em termos de uma plataforma 

baseada em componentes que oferece funcionalidades multimídia básicas. A APSL 

descreve adaptações como um grafo de tarefas multimídia básicas relacionadas. As 

políticas de reconfiguração são expressas através de construtores para definir como a 

aplicação deve reagir a mudanças. 

Uma especificação APSL inclui três partes principais: 
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 A seção <NETWORK> é dedicada à especificação dos detalhes de rede relativos 

aos fluxos de entrada e saída. Cada um deles define um protocolo de rede, o 

endereço e o número da porta usada no stream. 

 A seção <PROCESS> especifica uma descrição funcional do processo de 

adaptação aplicado no stream. É formado por um conjunto de elementos 

funcionais tipados, cada um descrevendo uma tarefa, como codificação, 

redimensionamento, etc. Cada um deles possui atributos específicos que definem 

seu comportamento. Elementos de processamento são ligados através dos 

atributos ilink e olink. O resultado destas ligações forma um grafo acíclico, que 

representa a sequência de processamento dos dados. 

 A seção <RECONFIGURATION> é usada para a especificação das políticas de 

reconfiguração. Consiste em uma ou mais regras de reconfiguração expressas 

em forma de observações, condições e ações. Os elementos Event ativam 

reconfigurações, podendo estar relacionados a questões relativas à QoS  ou aos 

recursos. 

O componente Interpreter mapeia as especificações em processos adaptativos 

em tempo de execução. Já o Configurator Manager oferece as funções necessárias para 

construir o processo de adaptação como uma composição de componentes multimídia.  

Cada componente implementa tarefas básicas, que são compostas para construir a 

configuração desejada. Quando um processo de adaptação é executado, o 

Reconfiguration Manager é responsável pela execução das políticas de reconfiguração.  

Dois tipos de eventos são definidos como aqueles que poderão ativar ações de 

reconfiguração: eventos QoS e eventos de estados de recursos. O primeiro compreende 

eventos que podem ser gerados pelo próprio processo de adaptação, como taxa de perda 

de pacotes, taxa de processamento dos dados, ocupação dos buffers, etc. O segundo 

representa mudanças no estado dos recursos, como ocupação da CPU, consumo de 

memória, tempo restante de carga da bateria, etc. Tais eventos são reportados ao 

Reconfiguration Manager que decide como e quando as reconfigurações devem ser 

aplicadas. Reconfigurações são executadas com a manipulação da configuração inicial 

do processo de adaptação. 

O framework de adaptação é composto por componentes multimídia, que se 

dividem em dois tipos: componentes de rede e componentes de processamento. Os 

componentes de rede implementam protocolos de transporte, como TCP, UDP e RTP, e 

protocolos a nível de aplicação, como RTCP e HTTP. Os componentes de 
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processamento integram funções relacionadas à mídia, de forma a processar dados de 

áudio e vídeo. 

O processo de adaptação é iniciado com a tradução de uma especificação APSL 

em uma configuração de tempo de execução. Depois, o Configurator Manager cria a 

parte funcional. O Reconfiguration Manager criar os componentes para monitoramento 

da aplicação e execução de operações de reconfiguração. O Reconfigurator Manager 

também deve monitorar periodicamente a taxa de perda de pacotes durante uma 

transmissão RTP.  

O middleware aqui apresentado possui similaridades com esse framework, como 

a possibilidade de especificação de políticas reconfiguração. Por outro lado, no trabalho 

de Layaïda as atividades de feedback control loop são executadas por apenas dois 

componentes, comprometendo sua flexibilidade. 

5.1.4. Adaptação de Conteúdo Multimídia para Gerenciamento de QoS em 

Redes Heterogêneas 

Shaha (2001) apresenta um mecanismo para prover qualidade de serviço para 

aplicações multimídia em redes heterogêneas distribuídas. A abordagem utilizada 

consiste em adaptar informação multimídia baseado no conteúdo transmitido referente 

ao estado atual do cliente, da rede e do sistema. O mecanismo é influenciado pelo 

protocolo RTP na implementação de um esquema de controle dirigido por políticas em 

nível de aplicação. 

O mecanismo adaptativo utilizado baseia-se em técnicas de adaptação de 

conteúdo, ou seja, transforma conteúdos e esquemas de entrega de acordo com a 

heterogeneidade dos clientes e mudança nas condições. Como exemplos de possíveis 

adaptações de conteúdo, podemos citar adaptações de vídeo para imagem, de vídeo para 

áudio, de redução de taxa de frames, de redução da resolução, etc. 

O intervalo de valores permitidos para os parâmetros de rede e de recursos 

definem a extensão permitida à adaptação da aplicação stream enquanto mantém o 

conteúdo semântico dos dados da aplicação.  

O cliente, ao selecionar a mídia através da inscrição em algum dos canais, 

determina o nível de serviço que o módulo de adaptação tentará alcançar. Valores 

limiares são definidos para utilização da rede e do processador para indicar congestão 

na rede e sobrecarga do processador. Os estados operacionais possíveis para o cliente 

são categorizados como Normal, Congestionado ou Sobrecarregado. 
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Pacotes perdidos devidos a sobrecarga do processador são entregues aos clientes 

mesmo que sejam descartados, já que não foram processados a tempo. O envio desses 

pacotes descartados pode resultar em uma perda dos recursos de rede, já que esses 

pacotes usam a banda da rede para transmissão.  

Para capturar essa perda, a quantidade dos pacotes entregues é comparada com a 

dos pacotes processados pelo cliente. Esse tipo de cálculo é executado de forma similar 

pelo middleware aqui apresentado, que, no entanto, não restringe a utilização de um 

mecanismo de comunicação específico. Além disso, a consideração da heterogeneidade 

dos clientes do middleware é prevista em trabalhos futuros. 

5.1.5. Pilha de Protocolo Dinâmica e Reconfigurável (Dynamic 

Reconfigurable Protocol Stack – DroPS) 

Ghinea (1999) apresenta o uso de pilhas de protocolos especialmente 

configuradas para atender requisitos humanos na entrega de multimídia distribuída. O 

conceito de Qualidade de Percepção (Quality Of Perception - QoP) é usado para 

representar o  lado do usuário na QoS mais tradicional e técnica. QoP abrange não só a 

satisfação do usuário com a qualidade de apresentações multimídia, mas também sua 

habilidade em analisar, sintetizar e assimilar o conteúdo de informações. A arquitetura 

DRoPS suporta uma reconfiguração de baixo custo de mecanismos individuais de 

protocolos, de forma a manter a QoP em conexões onde a QoS provida flutua 

imprecisamente.  

5.1.6. Morpheus: Um Framework para Suporte ao Desenvolvimento de 

Protocolos de Comunicação Adaptativos Sensíveis ao Contexto 

Rosa (2006) apresenta o Morpheus, um sistema projetado para suportar a 

adaptação de protocolos dirigida por políticas, e que compõe o framework Appia 

(Miranda, 2001). O sistema é composto por um conjunto de nós que participam de uma 

aplicação distribuída multiparte.  

Em cada nó, um número de sensores de contexto adquire a informação sobre o 

contexto local. A informação envidada é entregue a um monitor de contexto que 

gerencia e interpreta essas informações em termos de conceitos de mais alto nível, 

tornando essa informação disponível para o gerenciador de adaptações. Esse 

gerenciador é responsável pela seleção da composição do protocolo mais apropriada a 

ser usada em cada nó em um dado ponto no tempo. Quando uma reconfiguração é 
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necessária, o gerenciador determina a estratégia de reconfiguração a ser aplicada. Essa 

arquitetura pode ser vista na Figura 18. 

 

Figura 18. Arquitetura do Morpheus 

 

A decisão do gerenciador de adaptação de quando e como adaptar o serviço de 

comunicação é determinado por um conjunto de regras expressas usando uma 

linguagem de especificação de políticas. A linguagem usada é baseada em regras do 

tipo evento-condição-ação. A ação de reconfiguração especifica como a composição de 

protocolos deve ser alterada. Cada ação tem um escopo, que determina o conjunto de 

nós e canais de comunicação afetados pela reconfiguração. 

Quando o gerenciador de adaptações decide reconfigurar uma composição de 

protocolo, ele envia diretivas aos agentes de reconfiguração em cada nó envolvido, 

seguindo uma estratégia específica.  

O processo de troca do protocolo de comunicação usado, ao mesmo tempo e em 

mais de um nó, requer uma execução de forma coordenada, já que todos têm que trocar 

um novo protocolo simultaneamente. Esse tipo de orquestração, chamada de “stop-and-

go”, é altamente intrusiva já que força os protocolos a temporariamente interromper o 

fluxo; além disso, o custo cresce linearmente com o número de participantes. No 

entanto, adaptações com trocas de protocolo de comunicação dificilmente podem ser 

alcançadas de outra forma. 

A orquestração descoordenada é usada para as ações de reconfiguração que 

podem ser realizadas através da reconfiguração local da composição de protocolo, sem 

requerer coordenação entre os nós. Como exemplo desse tipo de orquestração, citamos 

as mudanças nos parâmetros de um protocolo. 
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A troca dinâmica de protocolos também é suportada no middleware apresentado 

neste trabalho. A abordagem multiparte do Morpheus será considerada em trabalhos 

futuros. 

5.2. Modelos para Especificação de QoS  

5.2.1. Especificação Semântica de QoS (Semantic QoS Specification – SQS) 

Zhou et al. (2006) apresenta um framework para especificação semântica de QoS  

que oferece suporte à especificação de diferentes domínios de aplicações, visando 

facilitar o processamento de máquina da especificação de QoS. Uma abordagem 

baseada em ontologias foi adotada, sendo introduzidos dois modelos genéricos para 

gerar uma especificação de QoS mais flexível, exata e expressiva. Além disso, os 

princípios de modelagem das ontologias da SQS são suficientemente genéricos para 

serem aplicados na modelagem de outros sistemas de QoS, facilitando o 

compartilhamento de informações e negociação entre entidades ao longo de um 

caminho fim-a-fim.  

Uma lista de requisitos de QoS (QList) define os parâmetros de uma aplicação. 

Uma QList deve ser criada pelo desenvolvedor da aplicação, podendo ser modificada 

por um administrador do sistema. Uma QList pode incluir ações para lidar com a 

capacidade e disponibilidade de um recurso. Os parâmetros omitidos podem ser 

configurados pelo usuário consumidor ou pelo middleware. 

O Application QoS Specification (AQoSpec) provê informações mais 

abrangentes para a configuração e adaptação em tempo de execução. Um AQoSpec é 

formado pela especificação de parâmetros e políticas, sendo definidos dois tipos de 

parâmetros: quantitativos e qualitativos. Os parâmetros quantitativos são contáveis por 

natureza, sendo traduzidos em tempo de execução em demandas de recursos através da 

análise dos mecanismos de mapeamento. Parâmetros Qualitativos referem-se para tipos 

de requisitos mais imprecisos como confiabilidade, segurança e disponibilidade.  

No presente trabalho, apenas os parâmetros quantitativos foram considerados na 

definição do middleware. 

5.2.2. Um Framework Para Entrega Dirigida Por Qualidade em Sistemas 

Multimídia Distribuídos 

Kerherve (2006) propõe um framework para entrega dirigida por qualidade 

(Quality-Driven Delivery – QDD) em ambientes multimídia distribuídos. QDD refere-
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se à capacidade de um sistema entregar documentos enquanto considera as expectativas 

dos usuários em termos de requisitos não-funcionais. É proposta uma abordagem 

dirigida por modelos com foco na modelagem da informação de QoS e sua 

transformação. Modelos e metamodelos de informações QoS são usados durante 

diferentes atividades de QoS para mapeamento de requisitos para restrições de sistema, 

para troca de informações de QoS, para verificação de compatibilidade entre 

informações QoS e para tomada de decisões de QoS. 

A ferramenta de monitoração usada para coletar informações de qualidade sobre 

o nível de serviço dos componentes do sistema pode também produzir informações 

heterogêneas, sendo necessária a homogeneização e integração da informação. Por isso, 

o gerenciamento de modelos pode ser usado não apenas para integração e tradução do 

metadado de qualidade, mas também porque a QDD é provida em um ambiente 

distribuído e heterogêneo onde ferramentas de monitoramento são totalmente 

dependentes da plataforma. 

Um modelo de informação de qualidade é definido com o conceito de dimensão 

de qualidade. Dimensões de qualidade são usadas para descrever características 

objetivas ou subjetivas relativas ao nível de qualidade de diferentes atores envolvidos 

no serviço de entrega ou o nível de qualidade esperada pelo usuário.  

A abordagem QDD considera a informação de QoS de todo o sistema de forma a 

tomar decisões ótimas. Por exemplo: 

 Quando o delay está aumentando, resultando na diminuição da taxa de 

transmissão de vídeo, as decisões de QoS podem ser: alocar mais banda no 

caminho existente, mudar o servidor de transmissão utilizado, e mudar o codec 

de transmissão. 

 Quando o jitter aumentar, resultando em uma suavização (smooth) no layout de 

vídeo, as decisões de QoS podem ser: aumentar os buffers temporários do 

servidor de transmissão ou aumentar o buffer receptor no lado cliente. 

 Quando a taxa de perda de pacotes aumenta, resultando em uma qualidade de 

vídeo ou áudio pobre, as decisões de QoS são: mudar o protocolo de transmissão 

(UDP para TCP, já que TCP é mais confiável) ou mudar os codecs de 

transmissão. 

 Quando o tempo de alimentação da memória cache aumenta, resultando em uma 

rebuferização de vídeo, as decisões de QoS são: alocar mais banda para 
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aumentar a taxa de transmissão, aumentar a capacidade do buffer no lado cliente, 

ou mudar o codec de vídeo. 

A política de tomada de decisões do trabalho de Kerherve influenciou 

consideravelmente a definição do metamodelo de configuração do presente trabalho. 

5.2.3. Um Terminal Multimídia Para Adaptação e Controle de QoS Fim-A-

Fim 

Shao (2008) concebe um terminal multimídia que inclui um processador de 

metadados relacionados com conteúdo. Esse terminal permite o controle fim-a-fim de 

QoS para uma solução de adaptação de conteúdo nas abordagens físicas e semânticas, 

visando maximizar a experiência perceptiva do usuário final  e minimizar a utilização 

de recursos.  

Para analisar o percentual de qualidade no lado terminal e prover suporte 

suficiente para módulos adaptativos, analisadores de qualidade de serviço percebida 

(perceived Quality of Service – pQoS) foram desenvolvidos. Os valores mensurados da 

qualidade percebida são periodicamente enviados ao modulo de adaptação para 

verificação do processo de decisão, o que pode acarretar na execução de adaptação. 

Durante o processo de decisão, uma série de mapeamentos de QoS são 

calculados. Inicialmente, uma aproximação objetiva do percentual de qualidade é 

tomada. Tal aproximação é provida por QoS objetiva, que é extraída de parâmetros de 

qualidade objetiva. O QoS objetivo é mapeado para QoS subjetivo através de algoritmos 

de mapeamento. Daí, a pQoS tem que ser mapeada para a QoS adaptada (adaptation 

QoS – aQoS). Três níveis de aQoS são usados (Ouro, Prata e Bronze), sendo cada um 

deles mapeado para um intervalo específico de pQoS. 

Na adaptação, a informação de qualidade é provida em termos de valores 

absolutos de QoS objetivo, o que deixa a decisão inteiramente a cargo dos módulos 

adaptativos, que devem estar cientes do mapeamento pQoS-aQoS para cada terminal.  

Uma avaliação subjetiva do percentual de qualidade é difícil devido a vários 

fatores, como tempo, custo e percepção humana. Alternativamente, vários algoritmos de 

avaliação de qualidade objetiva vêm sendo propostos. 

 O middleware aqui apresentado não trata aspectos de pQoS. No entanto, outro 

middleware de mais alto nível de abstração pode executar o mapeamento acima citado e 

informar as restrições objetivas. 
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6. Considerações Finais 

O presente trabalho apresenta como principal contribuição a definição de um 

metamodelo para a modelagem arquitetural de middlewares auto-adaptativos que 

abstraem os detalhes de baixo nível relacionados à comunicação entre componentes 

distribuídos envolvidos na transmissão de um fluxo de dados. O metamodelo foi 

projetado de forma a não limitar sua utilização a apenas um domínio específico, 

podendo ser utilizado para definir middlewares que podem ser utilizados por qualquer 

cliente que deseje transmitir dados no formato de uma cadeia de bytes.  

Essa abordagem genérica apresenta como limitação o tratamento de questões 

específicas de domínio em um nível mais alto de abstração. Em transmissões 

multimídia, por exemplo, pode ser desejável tratar aspectos relacionados à qualidade 

percebida pelo usuário. 

Como prova de conceito, foi proposto um middleweare que considerou três 

cenários relativos à localização dos componentes envolvidos na transmissão: 

componentes localizados em diferentes nós de rede, no mesmo nó e em diferentes 

espaços de endereçamento, e no mesmo processo. Essa última possibilidade seria 

desnecessária se considerarmos o overhead causado pela utilização do middleware. No 

entanto, sua utilização nesse cenário pode ser bastante útil para efeito de realização de 

testes. 

O middleware foi projetado para dar suporte à auto-adaptação, necessária em 

decorrência de flutuações no comportamento da rede em tempo de execução. Nesse 

sentido, são definidas restrições de QoS e políticas de adaptação.  

As adaptações podem ser feitas através da alteração nos parâmetros da 

transmissão, ou da troca do mecanismo de comunicação utilizado. Desta forma, 

questões específicas relativas a um determinado tipo de mídia, como o codec utilizado 

na transmissão de um vídeo, não são consideradas, sendo focados apenas aspectos 

quantitativos diretamente relacionados à transmissão. 

A implementação de alguns protocolos não oferece informações a respeito do 

estado da transmissão de forma nativa. Nesses casos é necessário então implementar 

algum mecanismo que calcule uma estimativa dos valores de algumas das métricas de 

desempenho da rede, para que assim o middleware possa analisar o estado da 

transmissão. O middleware trata essa questão através do envio de informações de 

controle do componente consumidor do fluxo para o componente produtor. 
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O paradigma MDD foi utilizado no desenvolvimento do middleware através do 

uso da abordagem MDA, definida pela OMG. Desta forma, o metamodelo arquitetural 

do middleware foi definido de forma a dar suporte a todas as características citadas. O 

componente central do metamodelo é o Manager, que coordena toda a execução do 

middleware. Através do Parser, as informações de configuração da comunicação são 

obtidas para, em seguida, serem validadas pelo MetadataValidator. 

Os dados da configuração são usados como subsídio para a instanciação dos 

componentes SourceCommunicator e TargetCommunicator, responsáveis diretamente 

pela comunicação fim-a-fim. 

A monitoração do estado da transmissão é feita através do Monitor. Ele obtém, 

através do acesso ao componente Resource, dados referentes ao estado da comunicação. 

Para cada restrição de QoS especificada, é criado um MonitoringTask. Ao detectar uma 

violação a uma restrição, o processo adaptativo é iniciado. O AdaptationAnalyser é 

comunicado pelo Monitor sobre essa violação, para então decidir que tipo de ação será 

executada. 

O trabalho apresenta ainda o metamodelo que deve ser usado para descrever a 

configuração de transmissões, onde é possível definir a prioridade de utilização dos 

mecanismos de comunicação, as restrições de QoS e as adaptações que devem ser 

executadas em resposta a alguma violação dessas restrições. 

Em seguida, foram definidos modelos conforme os metamodelos supracitados, 

bem como a transformação dos mesmos em texto. O modelo arquitetural foi 

transformado em código Java, bem como o modelo de configuração, que também foi 

transformado em código XML. 

A utilização do middleware foi avaliada através de uma implementação piloto, 

que utilizou como mecanismos de transmissão os protocolos TCP, UDP e a API Win32. 

Os tempos obtidos em teste preliminares foram considerados satisfatórios, embora que 

sejam necessários testes em redes geograficamente distribuídas para que a eficiência do 

middleware seja melhor avaliada. 

O uso de MDD contribui para a adoção de novas políticas ao utilizar uma 

notação visual nas suas definições em um nível mais alto de abstração em relação aos 

mecanismos utilizados para aplicá-las. 

Um ponto que ainda merece ser considerado no desenvolvimento do middleware 

é o suporte à transmissão multiparte. Atualmente, conexões paralelas não são 
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suportadas. Além disso, é necessário testar a incorporação do middleware em outros 

domínios, visando avaliar de forma mais profunda o seu comportamento. 

6.1. Trabalhos futuros 

Considerando que os resultados preliminares da avaliação do middleware são 

promissores, gostaríamos de apresentar alguns aspectos que podem ser tratados de 

forma a melhorar seu funcionamento, em termos de alguns trabalhos futuros. Dentre 

eles, destacamos: 

 Refinamento da especificação do processo adaptativo. Pode ser definido, por 

exemplo, configurações baseadas no uso de perfis para um determinado tipo de 

mídia; 

 Refinamento da troca de informações de feedback a respeito do estado da rede 

quando tais dados não são fornecidos nativamente pelo mecanismo de 

comunicação utilizado. Nesses casos, a determinação de taxa média de atraso, 

por exemplo, inclui complexidades que devem ser consideradas. Existem 

diversas abordagens na literatura que podem ser utilizadas ou servir de base 

nesse sentido; 

 Refinamento dos componentes que executam as atividades-chave de análise, 

decisão e ação do mecanismo de feedback loop control; 

 Refinamento do componente de validação de arquivos de configuração de uma 

transmissão; 

 Suporte a transmissões multicast; 

 Suporte a transmissões unicast paralelas; 

 Criação de uma interface gráfica para definição dos modelos conforme os dois 

metamodelos apresentados; 

 Realização de testes de desempenho em redes geograficamente distribuídas; e 

 Possibilidade do middleware identificar que um mecanismo de comunicação 

prioritário pode ser reutilizado. Isso pode ser interessante quando a rede 

apresenta uma flutuação temporária que leve à adaptação do mecanismo. 

Quando a rede voltar a se comportar normalmente, o middleware poderá 

identificar que o mecanismo prioritário poderá ser reutilizado. 

 Incorporação do middleware aqui apresentado ao AdapTV (Lopes, 2006) como 

forma de avaliar sua utilização a partir de um outro middleware. Através dessa 
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utilização, será possível ainda acrescentar novas funcionalidades ao AdapTV, 

como, por exemplo, a possibilidade de adaptação relacionada à troca do 

mecanismo de comunicação utilizado. 
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