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Resumo

O domínio alvo deste trabalho são os sistemas colaborativos distribuídos

onde o foco está na troca de mensagens entre usuários remotamente distribuídos.

Nestes sistemas, há a necessidade das mensagens possuírem conteúdo 

multimídia e poderem ser entregues tanto a um usuário específico quanto a um

grupo ou grupos de usuários. O objetivo deste trabalho é desenvolver um 

framework que facilite a construção desse tipo de sistemas e diminua o tempo 

gasto com desenvolvimento através da técnica de reuso. Este trabalho apresenta

o N2N Framework – Uma plataforma para desenvolvimento de Sistemas

Colaborativos Distribuídos. O Framework foi concebido através da análise do 

comportamento de aplicações com características de multimídias colaborativas,

como ambientes virtuais multi-usuários, chats, enquetes, e torcidas virtuais. O 

Framework foi implementado usando-se a plataforma Java. O N2N Framework

facilita o design e implementação de sistemas colaborativos distribuídos,

implementando a entrega das mensagens, e direcionando o desenvolvedor de 

aplicações para a preocupação com implementação de suas mensagens

específicas e o processamento que delas decorre.
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Abstract

This work is situated in the domain of systems that exchange messages

between distributed users, and where there is necessity of such messages to 

contain multimedia content.  Furthermore, such systems must be able to deliver

messages to a single user or to a group of them. Given this domain, the goal of this 

work is to facilitate the construction of such kinds of systems by reducing the time 

spent with development based on the use of Frameworks that foster reuse. This

work presents the N2N Framework -  A platform for development Systems 

Collaboratives, that has been conceived through the analysis of the behavior of

applications with this characteristics above stated. Examples of these systems are

virtual multi-user spaces, Chats, Quiz, Virtual Cheering, etc.  The N2N Framework

has been implemented in the Java platform. The approach entailed by the 

framework relieves the implementor of distribuited multimedia systems from the

burden of coping with the delivery of messages. 
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Capítulo 1 – Introdução

Nos últimos anos a evolução tecnológica foi marcada, sobretudo, pelos

avanços nas áreas de telecomunicações e tecnologia da informação. O advento

da Internet efetivou a popularização do computador, que passou a atuar em 

diversos ramos de atividades, destacando-se áreas como por exemplo

entretenimento e educação. À medida que as necessidades aumentam, novos

projetos, como o Internet2 [INTERNET2, 03], surgem ou ressurgem, permitindo 

que aplicações para Internet apresentem interfaces mais arrojadas, que vinculam

por exemplo vídeo, áudio e recursos gráficos tridimensionais. Nesse sentido, cada

vez mais vem sendo incorporadas novas tecnologias capazes de tornar os 

ambientes computacionais mais semelhantes à realidade humana e,

conseqüentemente, mais atrativos, fáceis de usar e de interesse dos usuários.

Dentre um dos modelos de sistemas que buscam assimilar-se à realidade 

humana destaca-se a Realidade Virtual (RV), considerada uma das formas mais

avançadas de interface com usuário disponíveis [ELLIS, 94]. A característica

marcante da RV é a imersão  (ou sensação de imersão), que garante um maior 

envolvimento dos usuários com a aplicação, atribuindo novas sensações e 

possibilidades durante a interação. A RV possibilita aos designers projetar

ambientes virtuais que podem ou não estar comprometidos com uma realidade 

concreta. Dessa forma, é possível encontrar ambientes RV: (1) sem conexão com

o mundo real [PYGOYA, 01]; (2)que sejam réplicas (ou extensões) de ambientes

reais [LOUVRE, 01, MCACHICAGO, 01], e ainda; (3) que sejam ambientes 

híbridos, mesclando elementos do mundo real e da virtualidade [ARAUJO, 01]. A 

representação, visual ou não, de um usuário em ambientes RV é chamada de 

avatar [FERREIRA, 99]. Um avatar é tanto a fonte de percepção de estímulos do 

ambiente de RV, como a fonte de ações do usuário sobre o ambiente de RV. A 

interação entre avatares traz novas possibilidades para ambientes RV, tornando-

os multi-usuários e, posteriormente, colaborativos. A interação entre vários 
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usuários (através de seus avatares) em um ambiente RV, com fins de 

colaboração, cria os chamados CVEs (Collaborative Virtual Environments).

Os CVEs são ambientes RV, compartilhados por vários usuários, que 

participam de uma determinada situação (usualmente simulada), que permite que 

seus usuários sejam agentes participantes na realização de tarefas. Estas tarefas 

podem ser executadas por um subgrupo ou por todos os usuários de um mesmo 

CVE. Por exemplo, é possível que uma junta médica reunida em uma sala médica

virtual faça o diagnóstico conjunto de um paciente, ou ainda, que críticos de arte e 

visitantes discutam sobre uma mesma mostra de arte em um museu virtual 

[ZHAO, 01, SHIRMOHAMMADI, 01].

No intuito de permitir a interação entre os usuários, nesses ambientes são 

utilizadas ferramentas de comunicação de grupo (groupware) que permitem troca

de mensagens de modo síncrono e assíncrono. Estas ferramentas vão desde as 

mais simples, como chats textuais e servidores de enquete, até as mais 

complexas, como jogos em redes e programas de TV interativa. Porém, uma 

tendência verificada atualmente é o uso de sistemas de comunicação multimídia, 

os quais permitem a manipulação de mais de um tipo de mídia no ambiente RV,

de forma sincronizada aos mecanismos de comunicação [STEINMETZ, 96]. Tais 

sistemas são chamados Sistemas Multimídia Colaborativos. Na sua arquitetura, os

sistemas citados possuem características comuns como: 

 Arquitetura Cliente/Servidor.

Troca de mensagens multimídias entre clientes. 

Processamento das mensagens tanto nos clientes

quanto nos servidores. 

O desenvolvimento de Sistemas Multimídia Colaborativos exige pessoal 

qualificado, pois estas são aplicações não triviais, nas quais muitas vezes estão 

envolvidas diversas mídias, que demandam necessidades especiais de 

processamento e distribuição pela rede. Considerando-se as técnicas que 

possibilitem facilitar o processo de criação destes sistemas, optou-se pela

utilização de frameworks [Roberts, 97]. 
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Frameworks são essencialmente uma técnica de reuso orientada a objetos 

[Fayad, 99]. Frameworks são aplicações semi-prontas, através das quais novas

aplicações, do mesmo domínio, podem ser construídas. Sob a ótica do reuso, a 

utilização de frameworks, atinge três dimensões: 

Reuso de Análise: em um framework, todo o entendimento do problema e a 

definição de um conjunto de entidades e termos específicos do domínio já foram 

feitos; as novas aplicações apenas seguirão o que já foi estabelecido. 

Reuso de Projeto: um framework possui uma arquitetura definida, na qual 

as interações entre os componentes e todo o conjunto de classes projetadas são 

pontos de partida para a nova aplicação a ser gerada; até mesmo as interfaces 

externas dos novos componentes a serem criados são pré-estabelecidas pelo 

projeto do framework. 

Reuso de Código: quando uma nova aplicação é criada através da

extensão de um framework, as subclasses reutilizam o código das superclasses

existentes; além disso, alguns frameworks podem oferecer ferramentas e 

componentes executáveis que podem ser diretamente utilizados pelos

desenvolvedores para apoiar a construção do sistema. 

1.1 Motivação 

Este trabalho foi originado pela necessidade de generalizar a aplicabilidade 

de três sistemas produzidos no Laboratório Natalnet: ICSpace[Tavares, 01], Vixnu 

e Torcida Virtual. 

O ICSpace é um espaço cultural virtual, na Internet, implementado em

VRML[Vapourtech, 04] , que permite que vários usuários, visitantes ou autores,

circulem pelos ambientes virtuais do mesmo e apreciem o acervo multimídia 

exposto, formado por mídias digitais como imagens, sons e vídeos. 

O Vixnu foi originado de uma extensão do conceito de espaço virtual do

ICSpace, para permitir o compartilhamento de áudio entre visitantes.

O sistema Torcida Virtual[Tavares, 04] é uma aplicação distribuída para 

plataforma de TV Digital que provê ferramentas para que o telespectador possa
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assistir e participar, “junto” com outros telespectadores, da recepção de eventos 

esportivos, como por exemplo, uma partida de futebol. 

1.1.1 ICSpace 

O ICSPace é um museu virtual. Durante a evolução do mesmo, novas 

funcionalidades foram se tornando necessárias, e, a um sistema que inicialmente

era mais informativo, foram agregando-se novas formas de interação , passando-

se a oferecer suporte para interação usuário-usuário. Desse modo, o ICSpace

evoluiu no sentido de tornar-se um CVE, onde, além de observarem o acervo 

multimídia nele exposto, os usuários podem comunicar-se com outros usuários, ou 

até mesmo construir, em colaboração com outros usuários, uma nova exposição.

O diagrama de casos de uso UML[BOOCH, 00],  apresentado na Figura 1, 

mostra uma visão simplificada das funcionalidades previstas para o ICSpace e 

destaca as novas funcionalidades que, ao serem incorporadas a proposta inicial,

impulsionaram o desenvolvimento do Vixnu. 1[Burlamaqui,02].

1.1.2 Vixnu

A proposta do Vixnu foi implementar um servidor, que pudesse fornecer 

suporte tanto à representação e percepção entre os usuários, como também 

atender aos requisitos de comunicação entre esses usuários. A comunicação 

multimídia, isto é, aquela que inclui outras mídias além texto e áudio nas 

mensagens intercambiadas, também constituiu-se em um de nossos objetivos ao 

desenvolver o Vixnu. Essa funcionalidade traz como benefício a possibilidade de 

uma comunicação mais natural entre os usuários que, além de uma representação

visual na aplicação (avatar), passam a ter uma representação através de áudio 

também. O Vixnu permite a interconexão de múltiplos participantes em um chat, 

onde além de texto, pode-se utilizar o áudio durante a comunicação.

1 Para a literatura sagrada da Índia (mitologia Indu) Vixnu é o nome dado a encarnação de Deus.
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Usuário ICSpaceUsuário ICSpace

Visitar ICSpaceVisitar ICSpace

Perceber UsuáriosPerceber Usuários

Submeter ObraSubmeter Obra

Montar ExposiçãoMontar Exposição

Montar Exposição
Coletivamente

Montar Exposição
Coletivamente

Comunicar-se com
outros usuários

Comunicar-se com
outros usuários

Comunicar-se via chatComunicar-se via chat

Comunicar-se via vozComunicar-se via voz

Figura 1: Casos de Uso UML para o ICSPace, com extensão para 

Vixnu.

1.1.3 Torcida Virtual

Por fim, o terceiro sistema que motivou a realização deste trabalho foi o 

programa de TV interativa (TVI) chamado Torcida Virtual[Tavares, 04]. A Torcida 

Virtual provê ferramentas para que o telespectador, em um ambiente de televisão 

interativa possa participar, “junto” com outros telespectadores, da recepção e 

transmissão de eventos esportivos, como por exemplo, uma partida de futebol. A 

Torcida Virtual possibilita o compartilhamento com outros torcedores, tanto do

espaço acústico quanto do espaço físico de um estádio virtual. O

compartilhamento acústico é implementado através da mixagem do som 

capturado nos ambientes onde estão localizados os torcedores. Por exemplo, os 

sons que denotam a animação de um torcedor durante a comemoração de um gol 

podem ser escutados pelos outros torcedores que fazem parte do mesmo espaço 

compartilhado. A partir da captação dos sons do grupo é possível gerar “o som da 
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torcida virtual”, através da mixagem do sons de cada indivíduo, o que pode 

inclusive ser transmitido para o local onde está acontecendo o evento esportivo, 

que será compartilhado com o som da torcida presencial.

As principais funcionalidades da Torcida Virtual são observadas no 

diagrama de casos de uso da Figura 2. Neste diagrama destacamos as atividades

executadas pelos telespectadores que designam funcionalidades de TVI. O 

conjunto de casos de uso: “Escolher Câmera”, “Ativar Replay” e “Executar Tira-

Teima”, por exemplo, permite aos usuários controlar funções que, 

tradicionalmente, eram de responsabilidade da emissora de TV, tornando assim o 

serviço mais interativo.

Os casos de uso “Participar da Enquete” e “Comprar” viabilizam a

participação mais ativa dos telespectadores e podem se tornar um canal 

interessante para anunciantes que queiram não apenas veicular, mas vender seu 

produto durante a transmissão do evento. A comunicação interpessoal

convencional é representada nos casos de uso “Participar de Chat” e “Participar

de Chat via Voz” (comunicação multimídia). O que faz da Torcida Virtual uma 

proposta pioneira é justamente o caso de uso “Torcer”. 
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Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso para a Torcida Virtual. 

A Figura 3 mostra o diagrama de atividades que detalha o caso de uso

“Torcer”, cerne da Torcida Virtual. Nesse diagrama é possível observar a interação 

entre três objetos: (1) ator telespectador; (2) a aplicação do lado cliente (STB-ToV)

e (3) a aplicação do lado servidor (Servidor-ToV). O diagrama definir, na raia 

telespectador, uma visão passo-a-passo das ações do usuário na Torcida Virtual.

O usuário se depara com o estádio virtual onde escolhe a categoria de sua

acomodação (geral, arquibancada ou cadeira) e depois o local de sua 

acomodação. A partir desse momento o telespectador está apto a “torcer”

virtualmente, que corresponde a poder receber e enviar mensagens para o 

servidor de Torcida Virtual. O Servidor-ToV, por sua vez, recebe as mensagens de 

todos os telespectadores conectados, faz a mixagem e envia o sinal resultante de 

volta para os telespectadores.
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Figura 3 - Diagrama de Atividades para o caso de uso “Torcer” 

Da experiência no uso e desenvolvimento desses sistemas percebemos

que tanto o ICSpace, quanto o Vixnu e a Torcida Virtual pertenciam a um mesmo 

domínio de aplicações (Aplicações Colaborativas Distribuídas), e que portanto têm 

muitas características em comum, que poderiam ser abstraídas em um framework

genérico, usado para o desenvolvimento de qualquer aplicação com estas 

mesmas características, o framework N2N. 

1.2 Delimitação do Objeto de Estudo 

O objetivo principal deste trabalho é a concepção, projeto e implementação 

de um framework [Fayad, 99] para desenvolvimento rápido de aplicações

colaborativas distribuídas, que se caracterizem por permitir troca de mensagens

multimídia entre usuários e grupos de usuários 
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No intuito de atingir esse objetivo foram realizadas as seguintes etapas: 

Estudo do embasamento teórico necessário: (a) sistemas

multiusuários; (b) sistemas multimídias; (c) frameworks (d) design 

patterns.

Estudo de tecnologias relacionadas: Java. 

Estudo de caso com desenvolvimento de aplicações

multimídia colaborativas distribuídas. 

Generalização e concepção do Framework.

 Projeto do Framework.

Implementação do Framework. 

 Validação e Testes do Framework. 

1.2.1 Metodologia de Trabalho 

A execução deste trabalho considerou a metodologia voltada ao 

desenvolvimento de Frameworks denominada Projeto Dirigido por Exemplo 

[JOHNSON, 93], que consiste em três fases: análise do domínio de aplicações

existentes, Projeto da Estrutura de classes (o framework) e teste do framework 

sobre exemplos.

Como ferramenta de modelagem foi utilizado o plug-in do Eclipse chamado 

OMONDO UML [OMONDO 04] e a notação UML[BOOCH 00] devido à facilidade

de atualização de código e documentação oferecida. A linguagem de programação 

orientada a objetos utilizada no desenvolvimento foi Java[Java, 04], já utilizada no

desenvolvimento dos outros sistemas, e que permite portabilidade e modularidade. 

1.2.2 Estrutura da Dissertação 

O restante desta dissertação está estruturado da seguinte forma.. O

Capítulo 2 discute aspectos conceituais relevantes ao tema de pesquisa

desenvolvido, procurando elucidar definições e conceitos necessários ao 

entendimento da aplicação desenvolvida. O Capítulo 3 apresenta o N2N 

Framework, através de uma descrição arquitetural de seus componentes e 
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detalhes de sua implementação. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados 

obtidos com a construção do N2N apresentando também um estudo de 

frameworks relacionados ao N2N. Finalmente, o Capítulo 5 apresenta as

considerações finais e as perspectivas futuras. Os Apêndices A e B apresentam

detalhes de implementação e uso de sistemas implementados sobre o N2N.

22



Capítulo 2 – Embasamento Teórico 

Para o entendimento do trabalho proposto é necessário discutir alguns 

conceitos fundamentais que são apresentados nesse capítulo. Esses conceitos 

foram agrupados de acordo com as três vertentes principais que motivaram esse 

trabalho: Sistemas Multimídia, Ferramentas de Comunicação, Padrões de Projeto 

e Frameworks. 

2.1 Aplicações Multimídia

Nos últimos anos as aplicações multimídia têm crescido graças ao grande 

avanço tecnológico ocorrido na área de computação. Alguns dos fatores que 

impulsionaram esse desenvolvimento foram: (1) o Aumento da capacidade de 

processamento, (2) o aumento da capacidade de armazenamento, (3) o 

surgimento de mídias digitais como CD-ROM e o DVD, (4) a melhoria da

qualidade de resolução dos monitores, e (5) custos mais baixos de equipamentos 

eletrônicos. No entanto, até pouco tempo, as aplicações multimídia se limitavam a

aplicações "stand alone", a redes locais ou a CD-ROMs. Com as redes de alta

velocidade, que implementam garantia de QoS[Cisco,04], as aplicações multimídia 

de acesso remoto ganharam novo estímulo. Aqui serão discutidos os requisitos de 

transmissão para tais aplicações.

2.1.1 Requisitos para transmissão de material multimídia 

Para que seja possível disponibilizar material multimídia on-line em 

ambiente de rede de grande porte, é necessário criar uma estrutura 

cliente/servidor capaz de, no servidor, armazenar, transmitir e integrar todas as 

mídias envolvidas, e no cliente receber e reproduzir adequadamente tais mídias 

de forma sincronizada. Para o servidor, é necessário arquitetar um sistema que 

comporte todo o conteúdo multimídia. 

As mídias podem ser divididas em dois grupos [Silveira, 03]: 

· Mídias discretas, onde estão envolvidas apenas dimensões espaciais

(textos, hipertextos e imagens); 
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· Mídias contínuas, que envolvem tanto dimensões espaciais como

temporais (áudio e vídeo). 

O armazenamento e distribuição das mídias discretas não acarretam 

dificuldades, devido a tolerância ao retardo de transmissão que a manipulação 

destas mídias normalmente admite. Para as mídias contínuas, devemos

considerar que o sistema pretende implementar transmissão dependentes do 

tempo, isso é, os dados de áudio e vídeo serão transmitidos "por demanda". O 

áudio, apesar de ser uma mídia contínua, apresenta baixas taxas de transmissão,

principalmente quando empregada uma técnica de compressão. Já os vídeos

digitalizados, sejam imagens em movimento ou animações gráficas, apresentam 

grandes volumes de dados, e mesmo utilizando técnicas de compressão a 

dificuldade em seu armazenamento e transmissão requer certos cuidados.

2.2 Ferramentas de Comunicação 

A base da arquitetura de um sistema de comunicação é a troca de 

mensagens. A Figura 4 ilustra de forma simplificada a situação de troca de 

mensagens em um sistema de groupware convencional onde o sistema deve 

controlar as mensagens enviadas pelo usuário que pode ou ser para um outro 

usuário (usuário a  usuário b) ou para o grupo (usuário a  {usuário a, usuário 

b, usuário c, ..., usuário n}). Num CVE a situação base  é bem mais complexa,

pois todas as ações realizadas pelos usuários no ambiente em RV geram 

mensagens para o grupo. Essas ações vão desde um simples movimento do 

avatar, ou de um elemento do ambiente até as mensagens de comunicação entre 

os usuários(pessoa-pessoa) propriamente ditas. A Figura 5 ilustra esse cenário,

onde o usuário está constantemente gerando mensagens de atualização que 

devem ser enviadas imediatamente para o grupo (usuário a  {usuário a, usuário 

b, usuário c, ..., usuário n}).
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Usuário A
Sistema de
Groupware

Usuário B

Grupo

Usuário A
Usuário B
Usuário C
....
Usuário N

Usuário A
Sistema de
Groupware

Usuário B

Grupo

Usuário A
Usuário B
Usuário C
....
Usuário N

Figura 4 - Esquema de Troca de Mensagens em um Sistema de 

Groupware.

Usuário A

CVE

Usuário B

Grupo

Usuário A
Usuário B
Usuário C
....
Usuário N

Ambiente

MSG Atualização

Usuário A

CVE

Usuário B

Grupo

Usuário A
Usuário B
Usuário C
....
Usuário N

Ambiente

MSG Atualização

Figura 5 - Esquemas de Troca de Mensagens em um CVE. 

De acordo com [SHIRMOHAMMADI, 01] podemos classificar as mensagens

que transitam num CVE quanto aos tipos de dados: 

Dados de temporais (vídeo/áudio) – dados multimídia. 

Dados de descrição de Objeto/Cena – descrição do avatar ou 

do cenário virtual. 

Dados de Groupware - mensagens de comunicação de texto. 

Dados de Controle – entrada/saída de usuários, colaboração. 

Assim, o desenvolvimento de mecanismos de comunicação e percepção 

em CVEs deve considerar, principalmente, esquemas eficientes para o tratamento 

e troca de mensagens, isto é, identificar e tratar as mensagens geradas pelo 

ambiente virtual e seus usuários de acordo com as funcionalidades oferecidas
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pela aplicação. Outros trabalhos apontam outros requisitos básicos que devem ser 

considerados em tais aplicações. Por exemplo, Park & Kenyon [PARK, 99]

apresentam um estudo sobre o retardo permitido para troca de mensagens de 

colaboração, enquanto Oliveira & Georgana [OLIVEIRA, 02] abordam o problema 

da capacidade de usuários que podem ser representados por avatares em um 

mesmo ambiente virtual. 

2.3 Padrões de Projeto 

Uma técnica de reuso bastante utilizada são os padrões de projetos (Design 

Patterns). Um Design Pattern é a generalização de um problema que ocorre com 

freqüência em um meio, descrevendo sua solução genérica, o que possibilita que 

esta seja utilizada inúmeras vezes [FAYAD, 99].  O que diferencia Frameworks de 

Patterns, uma vez que ambos são utilizados para reuso de código e design, é o 

fato que os Patterns ditam apenas o problema a resolver, sua possível solução e

como deve ser o comportamento desta solução, enquanto que os frameworks 

incorporam um conjunto destes padrões [FAYAD, 99].

Nesta seção, detalharemos alguns dos Design Patterns utilizados na

construção deste framework. São eles: (1) Observer, (2) Factory Method,

(3)Message Queuing e (4)Pool Allocation. Seguindo [GAMMA, 95], para cada 

padrão faremos uma breve apresentação, onde será dada à motivação para seu

uso, estrutura, conseqüência, e posteriormente na seção 4.2, exemplificaremos

seu uso dentro do framework aqui proposto. 

2.3.1 Padrão Observer 

O padrão Observer é um padrão comportamental, e sua intenção é definir 

uma dependência um-para-muitos entre objetos, de maneira que quando um

objeto muda de estado todos os seus dependentes são notificados e atualizados

automaticamente.[GAMMA,95]
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Motivação

Na Figura 6 temos uma planilha, um gráfico de barras e um gráfico de pizza

mostrando os mesmos dados encapsulados em um objeto. Quando os dados

mudarem, todas as suas representações gráficas devem mudar. Estas

representações são chamadas de observadores. Os dados, de sujeito. 

Figura 6 - Uso do Observer 

Os dados podem ser modificados por um cliente ou por um dos

observadores. Evitar o acoplamento entre os observadores é a função do padrão 

Observador. Ele define um objeto sujeito e vários observadores. Quando o sujeito 

é modificado, os observadores são notificados. Os observadores são previamente 

registrados com o sujeito. 

Aplicabilidade

Este padrão deve ser usado quando uma mudança em um objeto causar 

mudança em outros. Não se sabe quais e quantos outros objetos.

Estrutura

Na Figura 7 temos a estrutura do padrão Observer. O Subject é uma classe 

abstrata que representa o Observável Abstrato, ou seja, todos os observáveis

serão subclasses dela, como exemplo disto temos o ConcreteSubject que é um

observável concreto, na superclasse Subject temos o método Attach(), para 

adicionar observadores e o Detach() para retirar observadores, além do método 

Notify() que é utilizado para notificar a todos os observadores adicionados como 

observantes deste observável(subject) que houve mudanças. 
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Figura 7 - Estrutura Observer 

Conseqüências

há um acoplamento entre o sujeito e seus observadores; 

os observadores podem ser adicionados e removidos em

execução.

2.3.2 Padrão Factory Method 

O padrão Factory Method é um padrão de criação e  sua intenção é definir 

uma interface para criar um objeto, mas deixar as subclasses decidirem que 

classe instanciar. O Factory Method permite adiar a instanciação para 

subclasses.[GAMMA, 95] 

Motivação

O padrão Factory Method permite que se decida na subclasse qual será a 

classe de um objeto criado na superclasse. Um exemplo desta necessidade 

aparece em um programa que pode editar diversos tipos de documentos. Na 

Figura 8, temos a classe Application que define algumas operações sobre 

documentos. Uma destas operações precisa criar um objeto da classe Document

ou suas subclasses. Mas a classe exata só será conhecida na subclasse de 

Application. A solução é colocar em Application um método CreateDocument que 
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retorna um objeto da classe documento. Este método é utilizado por 

NewDocument para criar e abrir um documento.

Figura 8 - Motivação Factory Method 

O método CreateDocument, na subclasse, cria objetos de uma classe 

específica, fixada em compilação. Se for necessário criar objetos de outra classe, 

uma outra subclasse de Application deve ser definida.

Estrutura

Aqui na Figura 9 temos o diagrama de classes que mostra o padrão Factory 

Method, seus participantes (Product, ConcreteProduct, Creator e 

ConcreteCreator.) e seus relacionamentos. 

Figura 9 - Estrutura Factory method
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Conseqüências

Naturalmente, podemos utilizar alguma técnica em que os objetos criados 

não estão atrelados à subclasse, mas aí teríamos um outro padrão, que pode ser 

Prototype.

2.3.3 Padrão Message Queuing 

O padrão Message Queuing é um padrão de concorrência, sua intenção é 

prover uma maneira simples para que threads possam se comunicar, trocando 

informação uns com os outros de maneira segura. [Douglass, 02]

Motivação
O padrão Message Queuing usa comunicação assíncrona, implementada 

através de fila de mensagens, para sincronizar e dividir informações entre os 

processos. Na maioria dos sistemas multi-thread, threads devem sincronizar e 

compartilhar informações com outros. Duas coisas primárias devem ser 

realizadas. Primeiro, as tarefas devem ser sincronizadas para permitir o 

compartilhamento de informação. Segundo, a informação deve ser compartilhada 

de tal modo que não haja chances de corrupção de dados ou race condicions. [2]

[2] Uma race condition é uma condição em que um resultado depende da ordem de

execução, mas a ordem de execução não pode ser predita.

Estrutura

A estrutura para este pattern é mostrado na Figura 10. Cada Thread possui 

uma fila de mensagens(Queue) que armazena mensagens enviadas

assíncronamente para o Thread. Quando o Thread está ativo, ele lê as

mensagens da fila e as processa. Cada fila (Queue) é protegida por um semáforo 

(Mutex) para exclusão mútua. 
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Figura 10 – Estrutura do Message Queue 

Uma vez que a Queue é um recurso compartilhado (compartilhado 

entre o próprio thread que o possui, e os threads que desejam enviar-lhe

mensagens, ele deve ser protegido de acessos simultâneos. Este é o trabalho do

Mutex. O Mutex tem duas operações, lock() e release(). Quando lock() é chamado, 

e o Mutex não está travado(lock), ele trava o Mutex e permite quem chamou o 

lock() continuar. Se o Mutex já estava travado, o thread que chamou lock() será 

suspenso até que o Mutex seja destravado no futuro. Isto permite que o thread 

original termine o uso da Queue garantindo que os dados na Queue não sejam 

corrompidos. Uma vez que Mutex seja destravado pelo método release(), o 

próximo thread estará livre para continuar. 

Conseqüências

Este pattern tem um número de vantagens. Ele é um pattern comum 

que é suportado por virtualmente todos os sistemas operacionais de tempo-real e

linguagens multi-tarefas. Ele é conceitualmente muito simples e razoavelmente

robusto.

2.3.4 Padrão Pool Allocation 

O Pool Allocation faz parte dos padrões de memória, sua intenção é criar

pools de objetos que possam ser utilizados assim que surgir uma requisição por 
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parte dos clientes, sem perda de tempo e  reaproveitando a memória já alocada

para eles. [Douglass, 02]

Motivação

Em muitas aplicações, objetos podem ser requeridos por um grande 

número de clientes. Por exemplo, muitos clientes podem precisar de criar objetos

de dados ou objetos de mensagens, como um sistema que opera em um ambiente 

complexo e em constante mudança. A necessidade por estes objetos podem vir e 

ir, e pode não ser possível predizer o número de objetos necessários. Neste caso 

,faz sentido ter pools destes objetos, criados mas não necessariamente iniciados e 

disponíveis  na hora do pedido. Clientes podem solicita-los assim que necessário

e devolvê-los para o pool quando terminarem de utilizá-los.

Estrutura

A        Figura 11 mostra a estrutura do padrão Pooled Allocation, a 

classe parametrizada Generic Pool Manager é instanciada para criar a Pooled-

Class especifica requerida. A classe instanciada é a Resource Pool Manager. 

Tipicamente, podem existir vários pools em um sistema, porem somente um para 

cada tipo especifico de PooledClass. Cada pool cria e gerencia seu conjunto de 

objetos, alocando-os para serem utilizados, e devolvendo-os ao pool uma vez que

não serão mais úteis.

       Figura 11 – Estrutura do padrão Pooled Allocation 
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Conseqüências
O pattern Pooled Allocation tem um número de vantagens, como por 

exemplo: uma vez que a memória é alocada e nunca deletada, não existem

problemas com o não determinismo do tempo de alocação dinâmica durante a 

execução ou fragmentação da memória.

2.4 Frameworks 

Junto com o crescimento tecnológico ocorrido no ultimo século, veio o 

aumento da necessidade de softwares cada vez mais complexos, necessidade

essa que fez com que as técnicas aplicadas em suas construções fossem revistas,

dando lugar a novas técnicas que facilitassem sua análise, projeto e 

implementação. Técnicas que objetivasse produzir em Internet Time [Cosumano,

99]. É nesse contexto de desenvolvimento de software que surgem as técnicas de 

reuso.

O escopo de atuação dessas técnicas podem abranger qualquer uma das 

fases do desenvolvimento de software: análise, projeto ou implementação. Como

podemos ver Figura 12. 

Figura 12 - Reuso no processo de desenvolvimento de software

Diversas técnicas permitem reuso durante as fases do processo de

desenvolvimento. As bibliotecas de classes ou de componentes, por exemplo, 
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viabilizam o reuso na fase de implementação. O código produzido e já testado é 

menos sujeito a erros, o que reduz o esforço e o tempo de desenvolvimento. As 

novas aplicações invocam serviços da biblioteca de classes quando desejam 

utilizar-se de seus recursos. A Figura 13, representa graficamente este processo. 

Figura 13- Reuso com bibliotecas de classe 

A seguir temos uma descrição do reuso obtido com o uso dos frameworks 

nas fases de desenvolvimento: 

Reuso de Análise: Aqui o problema é entendido e é feito um

mapeamento deste para um conjunto de entidades e termos específicos. 

Criando um vocabulário com conceitos próprios do domínio do sistema.

Reuso de Projeto: Significa que as aplicações construídas com o 

framework reutilizam o seu projeto tanto no nível arquitetural quanto no

baixo nível. Onde no nível arquitetural estão envolvidos a divisão do

sistema em camadas, definição dos padrões de comunicação, definição

dos bancos de dados, dentre outras. E já o baixo nível, engloba os

componentes a serem utilizados, o fluxo de interação entre os módulos, 

as interfaces que comporão a aplicação e os padrões de projetos 

utilizados na solução. 

Reuso de Implementação: De maneira geral, uma aplicação construída 

a partir de um framework é, com relação a sua implementação, uma 

aplicação mista: parte do código foi escrita pelo desenvolvedor e parte
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do código é o próprio framework. Isto acontece através dos mecanismos

de extensão do framework, como, por exemplo, a implementação de 

uma sub-classe de uma super-classe (já implementada). Além disso, os

frameworks podem oferecer recursos em uma biblioteca de 

componentes a serem utilizados diretamente no código desenvolvido. 

Um ponto importante é deixar claro que existem frameworks que não 

implementa classes concretas, já implementadas. Existem frameworks

classificados como conceituais, e que não atingem o reuso no nível da 

implementação.

Destacamos dentre essas três dimensões o reuso de análise e o de projeto, 

pois são as mais importantes que com o tempo compensam os custos e recursos

investidos [Biggerstaff, 89].  Pois o  processo de análise é demorado, para tal 

necessitasse de profissionais especialistas no domínio da aplicação a ser 

construída. A através do reuso de análise a dependência destes profissionais se 

reduz, pois podemos aproveitar toda a análise que já foi feita  e que encontrasse

no framework. Assim como na análise, o projeto de um sistema de software de

qualidade requer um profissional (arquiteto de sistemas) competente. Pois, a 

tarefa de projetar sistemas complexos não é uma atividade trivial. De modo que o 

resultado desta atividade influi diretamente sobre o desempenho do sistema e 

sobre eventuais dificuldades para a sua implementação e manutenção.

2.4.1 Fundamentos e Conceitos de Frameworks 

Existem diversas definições para frameworks, para [Gamma, 95], 

frameworks podem ser vistos como um conjunto de classes cooperativas que 

compõem um projeto reutilizável para um domínio específico de aplicações. Um 

framework oferece um guia arquitetural para a partição do projeto em classes

abstratas e a definição de suas responsabilidades e colaborações. O 

desenvolvedor adapta o framework para a sua aplicação particular através da 

criação de sub-classes e da composição de instâncias das classes dos 

frameworks.
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Já [Fayad, 99] diz que “o framework é o esqueleto de uma aplicação que

pode ser adaptado por um desenvolvedor de aplicações”. Ambas as definições

([Gamma, 95] ,[Fayad, 99]) estão corretas e se complementam. 

Podemos classificar os frameworks como whitebox e blackbox [Roberts,

97], levando em conta para isso a sua capacidade de serem estendidos, ou seja, 

quanto a sua propriedade de serem modificados e se adaptarem às necessidades

da aplicação a ser criada.

2.4.2 Frameworks Whitebox 

Os frameworks whitebox, ou caixa branca, baseiam se nas características

da orientação a objetos, como herança e ligação dinâmica, e requisitam dos 

desenvolvedores um bom conhecimento interno do framework. A extensão pode 

ser feita através das seguintes atividades: 

Implementação das interfaces do framework. Os métodos definidos no 

projeto são codificados pelo desenvolvedor, de modo particular, para a sua 

aplicação.

Criação de sub-classes que herdam de super-classes do framework, 

ampliando o seu comportamento através da criação de novos métodos. 

Sobrecarga de métodos da super-classe. Determinadas classes ou 

interfaces dos frameworks deixam “ganchos” em seu conjunto de métodos 

a fim de que suas sub-classes redefinam o seu comportamento de forma a 

particularizar seu procedimento.

A utilização de frameworks whitebox requer um conhecimento bastante 

aprofundado de seu projeto. As aplicações criadas apresentam um forte 

acoplamento com o framework. Tal fato pode ocasionar problemas nas fases de 

manutenção e evolução, pois o impacto no código da aplicação criada é grande. 

2.4.3 Frameworks Blackbox 

Os frameworks blackbox(caixa preta), se baseiam na composição de 

objetos, ou seja, eles definem a interface com os componentes de modo que elas
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sejam conectadas ao framework por meio da composição de objetos, tendo maior 

facilidade de uso e extensão que os de caixa branca. Porem a implementação de

tais frameworks é bem mais difícil do que os de caixa branca, pois é exigido uma 

maior visão das aplicações que farão parte deste domínio. Tanto é que a 

tendência natural é que os frameworks evoluam de caixas brancas para caixas

pretas.

A maior facilidade no uso de frameworks blackbox reside no fato de que o 

desenvolvedor não precisa entender como ele funciona, apenas o que deve fazer 

para parametrizá-lo ou quais interfaces adotar na criação de classes ou 

componentes de sua aplicação. Por isso, o seu desenvolvimento é bem mais 

complexo, pois requer um alto nível de abstração e de conhecimento do domínio 

ao qual se destina. 

Embora exista essa distinção entre caixa branca e caixa preta, o que 

normalmente se encontra são frameworks que possuem características de ambos, 

oscilando entre uma ou outra classificação de acordo com a funcionalidade a ser

implementada.

2.4.4 Características dos Frameworks 

No geral, os frameworks apresentam as seguintes características [Fayad, 

99]:

Modularidade: Obtida através do encapsulamento, em interfaces bem

definidas, de pontos da implementação que são passíveis de mudança. Isto 

minimiza o impacto gerado quando da manutenção do software e facilita o seu 

desempenho.

Reusabilidade: A utilização do projeto de framework na criação de novas

aplicações e das definições de interfaces para a construção de componentes que 

se adaptem à sua estrutura ratificam a característica de reusabilidade assegurada 

para frameworks. O aumento da produtividade dos programadores, da qualidade e 

da confiabilidade dos programas gerados são ganhos diretamente vinculados ao 

reuso promovido pelo framework. 
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Adaptabilidade: O framework permite que o desenvolvedor crie suas

aplicações através de adaptações: extensão de interfaces e métodos pré-

determinados.  Desta forma, está assegurada a criação de infinitas possibilidades 

de novas aplicações com base no mesmo framework. 

Inversão de controle: Esta característica fundamental dos frameworks

permite que eles definam que método específico da aplicação a ser gerada deve 

ser invocado em resposta a um evento externo. Neste sentido, os frameworks têm

o funcionamento contrário ao de uma aplicação que utiliza uma biblioteca de

classes. Esta característica é conhecida como princípio de Hollywood “Não nos

chame, nós que chamaremos você” [ORFALY].

Na Figura 14, o código escrito pelo desenvolvedor invoca métodos ou utiliza

recursos das bibliotecas de classe já existentes na aplicação 1. Na aplicação 2,

construída a partir de um framework, o código escrito pelo desenvolvedor é 

invocado pelos elementos do framework. 

Figura 14 - Inversão de controle 

2.4.5 Documentação e Compreensão de Frameworks 

Frameworks podem ser complicados e de difícil compreensão. Logo, uma 

documentação de boa qualidade é fundamental para que eles sejam entendidos e 

utilizados.
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Segundo Johnson [Johnson, 92] podemos dividir o grau de entendimento de 

framework em três níveis de compreensão, são eles: 

Nível 1:  saber que tipos de aplicações podem ser desenvolvidas;

Nível 2: ser capaz de desenvolver aplicações elementares sob o 

framework;

Nível 3:  conhecer em detalhes o projeto do framework; 

Para aumentar este grau de entendimento, [Johnson, 92] propõe que a 

documentação apresente pelo menos três fases distintas: descrição do propósito 

do framework, descrição de como utilizá-lo e descrição de seu projeto. 

Tendo em vista que o objetivo norteador da construção de frameworks é a 

reutilização, a documentação tem um papel de grande importância. Uma

documentação clara e suficientemente abrangente capacita o desenvolvedor a 

utilizá-los e atrai novos usuários, popularizando o software desenvolvido.

Uma boa documentação não se restringe apenas à descrição de 

componentes, suas classes e interfaces. Isto é importante, mas não é suficiente. A 

dinâmica do sistema e a sua estrutura são, didaticamente, melhor apresentadas

através de exemplos de utilização. Há várias técnicas para a confecção da

documentação, dentre elas: o Cookbook [Krasner, 88], Unified Modeling Language

– UML [Fowler, 99], Padrões de Projeto [Gamma, 1994] e Contratos [Meyer, 92].

Aprender a utilizar um framework não é fácil. Requer um certo esforço de 

investimento em treinamento, em alguns casos. Em decorrência disto, a curva de

aprendizado é um fator a ser pesado antes da adoção de um framework para 

determinado projeto. Deve ser ponderado se o valor investido será amortizado nas

próximas utilizações do framework. Se isto não ocorrer, não vale a pena adotá-lo.

39



Capítulo 3 – O N2N Framework 

Neste capítulo será apresentado o N2N Framework, um framework para a 

construção de aplicações colaborativas distribuídas. Será discutida a motivação 

para este projeto e os benefícios que serão obtidos. Este capítulo traça a linha de 

evolução do N2N Framework desde a sua concepção até a definição de sua 

arquitetura.

Assim, o capítulo divide-se em três partes fundamentais, antecedidas por

uma seção de apresentação. A primeira parte, discute os aspectos relativos ao 

desenvolvimento do N2N Framework, a partir da análise de seus requisitos, 

detalhes arquiteturais e testes realizados. A segunda parte, detalha os aspectos 

dos padrões de projeto utilizados na construção do nosso Framework, e a terceira

parte finalizamos com uma seção comentando as preocupações no seu projeto 

para que sua aprendizagem se torne um processo o mais natural possível. 

 Apresentação

O que é proposto nesta dissertação é mais um projeto para a construção de 

sistemas colaborativos distribuídos. Todavia, com um propósito mais amplo: o de 

ser genérico, flexível e adaptável o suficiente a fim de servir como base para a 

implementação dos mais distintos Sistemas Colaborativos possíveis. 

A necessidade da construção de um framework, tecnologia discutida no

terceiro capítulo, para sistemas multimídia colaborativos foi identificada, 

fundamentalmente, Já que a construção de tais sistemas não é uma tarefa trivial.

Utilizando-se frameworks, as aplicações são, teoricamente, construídas mais 

rapidamente, com um nível de qualidade mais elevado e de forma mais fácil. O 

presente trabalho tem como objetivo popularizar a solução e facilitar a

disseminação de recursos e serviços dos sistemas colaborativos. 
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Por tratar-se de um framework, o N2N Framework tem, intrinsecamente, a 

característica de ser evolutivo. Dificilmente um projeto de um framework é dado 

por encerrado. Se isto acontece sinaliza que ele não está mais sendo utilizado, ou 

que, pelas razões mais diversas, foi descontinuado.

É apresentado nesta dissertação o projeto inicial do N2N Framework. O 

projeto procura ser bastante genérico e abrangente. Por tratar-se de um

framework que se encontra em um estágio inicial de evolução, estando em sua 

primeira versão, é natural que o N2N Framework possua inicialmente

características que nos levem a  classifica-lo como Whitebox, pois ele necessita 

de intervenção programática do desenvolvedor para a geração de suas 

aplicações.

3.1 Desenvolvimento do Framework 

Como mencionamos, utilizamos a metodologia de construção de

frameworks criada por JOHNSON [JOHNSON, 93] Projeto Dirigido por Exemplo,

que divide o seu desenvolvimento nas seguintes fases: Análise do domínio de 

aplicações, projeto da hierarquia de classes e validação do framework, 

apresentadas a seguir. 

3.1.1 Análise do domínio de aplicações 

A análise do domínio de aplicações é a primeira etapa do processo de 

desenvolvimento do framework [JOHNSON, 93]. Nela o desenvolvedor precisa 

analisar no mínimo quatro aplicações que apresentem características comuns

entre si e por isso estejam enquadradas em um mesmo domínio. E a partir dessa 

análise chegar aos pontos comuns deste domínio de aplicações.

No nosso caso, as aplicações escolhidas foram as seguintes: 

1. Chat 

2. Enquete 

3. Vixnu 

4. Torcida Virtual 
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A escolha por estas aplicações se dá pelo motivo delas já terem sido 

idealizadas e implementadas pelo Laboratório Natalnet, o que viabiliza a 

realização de uma análise mais bem apurada de suas características. 

Após compararmos cada uma destas aplicações entre si, identificamos a 

área de interseção entre elas. Se pensarmos as aplicações como conjuntos,

poderíamos imaginar o gráfico da Figura 15 ,onde,  a área escura no centro 

representa soluções em termos de design e implementação que se repetem. Este 

é o ponto por onde iniciaremos a construção do nosso framework. 

Figura 15 – Pontos de Interseção conceitual entre as aplicações Chat, 

ToV, Vixnu e Enquete. 

Ou seja, para cada aplicação escolhida existe uma porção que pode ser

reutilizada tanto para a construção destas aplicações quanto para qualquer outra 

que compartilhe das mesmas características.

Após a análise, os pontos comuns encontrados foram: 

Todas elas utilizam a arquitetura cliente/servidor; 

No servidor existem Threads que processam 

separadamente as requisições de cada cliente(Servidores Escravos); 

Cada cliente pertence a um grupo; 

Um cliente pode sair de um grupo e entrar em outro; 
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Todas elas tem uma conexão de controle/dados(TCP), 

e possivelmente outras de dados(TCP ou UDP); 

As aplicações suportam vários tipos de mensagens, 

podendo conter conteúdo multimídia; 

Existem a troca de mensagens entre um cliente e outro 

cliente, ou entre um cliente e um grupo de clientes; 

As mensagens podem passar por um processamento 

tanto ao chegarem no servidor, quanto ao chegarem no cliente; 

Os clientes podem conter várias interfaces gráficas

diferentes. Ou seja, as mensagens não são dependentes do modo 

como o usuário ira visualizá-las;

3.1.2 Projeto da Hierarquia de classes 

Uma vez analisada a arquitetura e estrutura das aplicações na seção 

anterior, deve-se conceber uma estrutura de classes abstratas que pode ser

reutilizadas na construção, não só das aplicações discutidas acima, mas também 

de outras aplicações pertencentes a este domínio, que tem por característica geral 

serem Aplicações Multimídia Colaborativas Distribuídas. 

A solução apresentada por este trabalho está refletida na Figura 16, que

mostra os componentes comuns a todas aplicações, são eles: 

3.1.2.1 ApplicationServer:

O ApplicationServer (Servidor de Aplicação) é o componente principal do 

framework. Ele é o responsável por receber as conexões dos clientes e por 

realizar o gerenciamento de troca de clientes de um grupo para outro. Ele mantém 

uma lista com todos os grupos de clientes. 

3.1.2.2 GroupServer: 

O GroupServer (Servidor De Grupo), como o próprio nome diz, é o 

responsável pela formação de grupos. Contem a lista dos SlaveServers(descrito

em 4.1.2.3) que se comunicam com os clientes pertencentes a este grupo.
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3.1.2.3 SlaveServer: 

O SlaveServer é o processo responsável pelo processamento das

mensagens de um cliente especifico. Para cada cliente existem um SlaveServer

associado.

3.1.2.4 Processor: 

O Processor é o componente responsável pelo processamento das 

mensagens, existem instâncias deste componente tanto do lado cliente quanto do 

lado servidor. Ele não aparece na figura, pois pode estar acoplado ao 

CommunicationModule realizando algum controle das conexões, no SlaveServer

fazendo algum pré-processamento das mensagens recebidas, ou no Controler da 

aplicação ou no lado cliente para tratar as mensagens enviadas pelo servidor.

Como atua como um observador das conexões, assim que uma mensagem 

chega, ele é notificado e pode realizar o processamento especificado. O Processor

pode estar praticamente em qualquer ponto da arquitetura. 

3.1.2.5 Communication Module: 

Encarrega-se tanto de fazer a entrega quanto de receber as mensagens em 

ambos os lados (existem instâncias deste componente tanto no lado cliente 

quanto no lado servidor). Communication Module é responsável pela comunicação 

entre os clientes e o servidor, onde cada cliente possui um comunicador, que por 

sua vez possui pelo menos uma conexão TCP, que é a conexão de controle

default.

3.1.2.6 Connection: 

É o processo responsável por enviar, receber e armazenar as mensagens.

Podendo ser implementado de várias maneiras como por exemplo através de um 

socket, utilizando UDP ou TCP por exemplo.

3.1.2.7 UserClient: 

Podemos dizer que um UserCliente é um modelo do cliente. Nele existe o 

modulo de comunicação Communication Module (4.1.2.5), assim como uma lista 

com as especificidades do cliente, implementações do padrão MVC. 
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3.1.2.8 MVC:

Cada UserClient pode conter uma ou várias implementações do padrão 

MVC, onde o controler receberá tanto eventos do usuário, quanto mensagens que 

chegaram pelo comunicador (CommunicationModule).

Figura 16 – Componentes do framework N2N 

Após a identificação dos componentes que fazem parte do framework, 

idealizados de modo que as características comuns encontradas na seção 4.1.1 

não precisem mais ser pensadas, é apresentada a seguir a implementação do 

framework.

3.1.2.9 Implementação do Framework

O N2N Framework foi todo implementado em Java, por esta ser uma 

linguagem orientada a objetos e mutiplataforma.
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Foram criados vários pacotes, como podemos ver na Figura 17, para a

estruturação do framework de forma a dividir suas classes de acordo com suas 

funções. Os pacotes br.lavid.n2n.server , br.lavid.n2n.client e br.lavid.n2n.process 

dependem do pacote br.lavid.n2n.net, utilizado para a comunicação entre os

subsistemas cliente e servidor. O pacote  br.lavid.n2n.process realiza 

processamento das mensagem que chegam pelas classes do pacote 

br.lavid.n2n.net.

Figura 17 - Diagrama com os Pacotes do N2N Framework

As classes definidas para os pacotes do framework são:

br.lavid.n2n.server: Composto pelas classes 

ApplicatinnServer, GroupServer, SlaveServer, GroupCreator e SlaveCreator 

br.lavid.n2n.client: Composto pela classe UserClient

br.lavid.n2n.net: Composto pelas classes

Message,MConnectUDP,MDataUDP, Package, CommunicationModule,

Connection, ConnectionTCP, e ConnectionUDP 
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 br.lavid.n2n.process: Composto pela classe

ConnectionObserver.

br.lavid.n2n.util: Composto pelas classes MessageQueue, 

Mutex, PoolMessage e PooledMessage. 

A Figura 18 apresenta o diagrama de classes do subsistema servidor do

framework. Ele inclui as classes ApplicationServer, GroupServer e SlaveServer,

cujas funções já foram discutidas. Além disto, existem duas classes novas: (1) 

GroupCreator e (2) SlaveCreator. Estas classes utilizam o pattern Fábricas de

Objetos[GAMMA, 95]  e a discussão sobre estas classes é feita na seção 4.2.2. 

Figura 18 – Diagrama de Classes do package br.lavid.n2n.server. 

Como podemos ver na Figura 18, a classe abstrata ApplicationServer

contém três atributos:um criador de grupos (GroupCreator), um vetor para 

armazenar os vários GroupServers que serão criados pelo criador de grupos, e um

serverSocket utilizado para receber as conexões dos clientes.  Já a classe
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abstrata GroupServer possui como atributos: um criador de escravos 

(SlaveCreator), e um vetor para armazenar referências para SlaveServers  que 

serão criados pelo criador de  escravos. A classe abstrata SlaveServer contém um 

CommunicationModule como atributo, assim como um identificador, e uma 

referência para o GroupServer que ele está armazenado. 

Existem métodos na classe ApplicationServer responsáveis pela adição,

remoção e transferência de um SlaveServer de um GroupServer para outro.

A Figura 19 apresenta o diagrama de objetos do componente de 

comunicação, que foi organizado dentro do package br.lavid.N2N.net, e possui as

seguintes classes: CommunicationModule, Connection, ConnectionTCP,

ConnectionUDP, Package e Message. 

Figura 19 – Diagrama de Classes do package br.lavid.n2n.net 

O CommunicationModule, como já foi dito é um componente responsável

pela comunicação entre o lado cliente e o lado servidor da aplicação. Existe uma 

instância dele para cada cliente (junto do UserClient), e outra correspondente no 
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lado servidor (junto a cada SlaveServer), como podemos ver na Figura 16. Ele é 

implementado utilizando-se uma classe que contém dois atributos: 

Uma conexão de controle (subclasse da Classe Connection), 

responsável pela troca confiável(default ConnectionTCP) de 

mensagens de controle, como pedido de abertura de novas

conexões ou mesmo dados comuns , referentes a aplicações

especificas.

Um vetor de conexões (subclasse da Classe Connection), que serão

utilizadas pelas aplicações para o trafegar o fluxo de dados,

podendo ser utilizando o protocolo UDP( com ConnectionUDP) ou 

TCP(ConnectionTCP)

As mensagens enviadas pelas conexões são sempre instâncias da classe 

Package, que contém uma instância de uma subclasse da classe Message, assim 

como um número de identificação.

Então imaginem que exista um cliente e um servidor rodando. Como para 

cada cliente existe um CommunicationModule e para cada cliente existe um 

SlaveServer que, por sua vez, também possui um CommunicationModule, teremos

dois CommunicationModule (um do cliente e outro do SlaveServer) trocando 

mensagens. Essas mensagens são encapsuladas dentro de objetos do tipo 

Package (que contêm objetos do tipo Message). Assim podemos criar um

Package e enviá-lo tanto do cliente para o servidor como no sentido inverso, 

utilizando para isso o método sendMessage() que recebe como parâmetro um 

objeto do tipo Package.

Já a classe ConnectionProcess, é utilizada para o processamento do

pedido de abertura de novas conexões. Ou seja, como ele implementa a interface 

ConnectionObserver, se algum Package chegar contendo alguma mensagem de 

pedido de abertura de conexão, ele criará uma nova conexão atendendo o pedido

e a adicionará no vetor de conexões do CommunicationModule. A MConnectUDP 

é um exemplo de mensagem de pedido de abertura de conexão UDP. MDataUDP 

é um exemplo de mensagem de dados sobre uma conexão UDP.
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3.1.3 Validação do Framework 

Dando prosseguimento à técnica Projeto Dirigido por Exemplo, chega-se à

fase de teste. Nesta fase deve-se aplicar o framework na reconstrução das 

aplicações analisadas, a fim de validar e testar se ele realmente aumenta a 

velocidade de desenvolvimento e consegue apoiar a reconstrução total das

antigas aplicações utilizando para isso as classes pertencentes ao framework. 

A seção 4.3.2, assim como os apêndices A e B  possuem detalhes da re-

implementação da aplicação chat (textual e com áudio) nas quais não ocorreu 

nenhum problema quanto a funcionalidades pré-existentes, mostrando a eficácia 

do framework. O código gerado é bem mais legível que o original, e a criação de 

novas funcionalidades ficou bem mais fácil de ser implementada. Tudo isso devido 

ao reuso da Análise, Projeto e Implementação propiciada pelo N2N Framework.

3.2 Padrões no Framework 

Nesta seção, explicitaremos os Design Patterns que foram usados na 

construção do framework N2N. Foram eles: (1) Observer, (2) Factory Method, (3) 

Message Queue e (4) Pool Allocation.

3.2.1 Padrão Observer no N2N Framework

Na Figura 20, temos o diagrama de classes que exemplifica o uso do

padrão Observer no N2N. 
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Figura 20 - Padrão Observer no N2N 

Como podemos ver, temos uma classe Abstrata Connection que está 

agindo como o observável. Ela possui duas subclasses:  ConnectionTCP e 

ConnectionUDP que são os observáveis concretos, uma vez que são 

implementações da classe Connection. 

A Figura 20  inclue uma interface ConnectionObserver, e exemplos de suas

subclasses , são elas Mixer, Synthetizer e ChatServer. As três implementam a 

interface ConnectionObserver que é a classe Observadora. 

As subclasses de Connection adicionam a elas uma referencia para todos

os objetos que as estão observando. Sendo assim, sempre que houver uma 

modificação em seu estado, todos os seus observadores serão notificados.

3.2.2 Padrão Factory Method no N2N Framework

Na Figura 21 temos um exemplo do uso do padrão Factory Method no N2N. 
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Figura 21 - Padrão Factory Method no N2N 

Como não é possível prever como serão os servidores de grupo criados

pelos usuários do framework, a interface GroupCreator permite que o 

implementador defina uma classe que cria seus próprios Servidores de Grupo. Na 

Figura 21 é mostrada uma classe CriadorDeAmbientes, que implementa a 

interface GroupCreator, e que define como criar um servidor de ambiente. 

3.2.3 Padrão Message Queuing no N2N Framework

Dentro do pacote br.lavid.n2n.útil temos as classes MessageQueue e 

Mutex. Elas implementam o padrão Message Queuing, ou seja, um fila de 

mensagens com acesso controlado através da implementação de um semáforo, 

aqui representado pela classe Mutex. Na Figura 22, podemos ver o diagrama de 

classes que mostra este padrão. A classe BufferProcess, utiliza esta fila de 

mensagens para armazenar as mensagens que ele recebe.
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Figura 22 – Padrão Message Queuing no N2N 

As classes mostradas na Figura 22 podem ser utilizadas quando se deseja

armazenar as mensagens recebidas por uma conexão. Na classe BufferProcess 

temos um exemplo de classe responsável pelo armazenamento das mensagens 

recebidas por uma conexão. Ela funciona como um buffer necessário para que,

por exemplo, numa transmissão de dados multimídia como áudio ou vídeo,

mensagens não sejam perdidas. Desse modo tem-se um processo com a única

tarefa de armazenar as mensagens recebidas, de modo que outros processos que 

realizam a exibição ou outro tipo de processamento, podem retirar as mensagens

armazenadas nesta fila sem se preocupar se houve perda de dados.

3.2.4 Padrão Pool Allocation no N2N Framework

Outro padrão também utilizado neste framework, é o padrão Pool

Allocation. Como podemos ver na Figura 23, a classe MessageQueue utiliza um

pool de mensagens para evitar a criação de novas mensagens sempre que for 

preciso  armazenar uma nova. Para isso ela acessa o pool (PoolMessages)  e 

retira uma mensagem que esteja livre (PooledMessage). E assim que essa 
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mensagem não for mais necessária ela é devolvida ao pool.  Notamos ai que 

trabalhamos com dois padrões ao mesmo tempo, o Allocation Pool e o Message 

Queuing.

Figura 23 – Padrão Pool Allocation no N2N 

Este padrão ajuda a retirar um pouco do indeterminismo do tempo 

necessário para a criação de novos objetos do tipo PooledMessage. Isto se deve

ao fato do conjunto de objetos que por ventura serão utilizados ser criado na

iniciação do sistema.  Esse tempo é muito importante num sistema que necessita 

atender a requisitos de tempo-real.

3.3 Aprendizagem do Framework 

Uma vez definido, implementado e testado, um framework não estará 

completo sem a sua documentação. Criado com a perspectiva de aumentar a 

produtividade e qualidade, em função da reutilização promovida, os usuários e

desenvolvedores de aplicações no domínio coberto pelo framework necessitam

entender sua estrutura, de modo a cumprir os requisitos da aplicação a 

desenvolver. Pensando neste objetivo, são discutidos abaixo alguns aspectos 

relacionados à documentação e aprendizagem do framework N2N. 
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A documentação do N2N foi preparada em três níveis de profundidade de 

modo a facilitar a extração, por parte dos seus usuários, de somente as

informações necessárias aos seus propósitos.

Embora os capítulos anteriores já tenham apresentado informações sobre o 

uso e estrutura do N2N, esta seção particiona o conhecimento nos três níveis

sugeridos na seção 3.4.6. Os quais aumentam o detalhamento à medida que o 

nível de compreensão aumenta. 

3.3.1 Nível de Compreensão 1 ( Superficial ) 

Este nível tem por objetivo responder à seguinte questão para o 

desenvolvedor: Que tipos de aplicações podem ser desenvolvidas com este 

framework ?

O N2N Framework  foi construído com o propósito de suportar a construção 

de aplicações distribuídas que utilizam a arquitetura Cliente/Servidor, onde o

conteúdo das mensagens trocadas entre os clientes e o servidor pode conter

diferentes mídias,  os clientes podem estar organizados em grupos, e é preciso 

enviar mensagens ora para um cliente em especial, ora para o grupo inteiro. Uma

boa maneira de identificar se uma aplicação pertence a este domínio é tentar

encontrar na aplicação os seguintes participantes: 

SERVIDOR,CLIENTES,GRUPOS E MENSAGENS.

A título de exemplo listaremos algumas aplicações que se encaixam no 

domínio do N2N: 

Aplicação 1 - Chat de bate papo

Servidor:Servidor de Bate-Papo 

Clientes:Usuários que desejam conversar com alguém. 

Mensagens:Os clientes trocam mensagens de texto, ou áudio. 

Grupo:Os clientes podem ser organizados em grupos, que podem

representar  os grupos de amigos, ou clientes numa mesma sala, etc. 

Aplicação 2 - Enquete

Servidor:Servidor de Enquete 

Clientes:Usuários que desejam responder uma enquete. 
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Mensagens:Os clientes recebem mensagens contendo a enquete atual,

enviam mensagens contendo o seu voto e recebem mensagens com o resultado 

da enquete.

Grupo:Os clientes podem ser organizados em grupos, que podem

representar grupos de clientes que visitam um website especifico ou 

telespectadores de um programa de tv interativa, etc. 

3.3.2 Nível de Compreensão 2 ( Intermediário ) 

No segundo nível de compreensão de um framework o desenvolvedor 

deve ser capaz de desenvolver aplicações elementares sob o framework.

Para capacitar pessoas a realizar esta tarefa utilizaremos uma metodologia

baseada no cookbook, que consiste em exemplificar como construir uma pequena

aplicação exemplo, passo a passo. 

A aplicação demonstrada aqui envolve a construção de um Servidor de 

Chat (Bate-Papo). Como o N2N é um framework White Box, algumas classes

devem ser implementadas para que a aplicação possa ser executada. 

Passo 1 – Implementar o Servidor:

As classes que precisam ser implementadas no subsistema servidor são: 

Subclasses das classes abstratas ApplicationServer,

GroupServer e SlaveServer; 

implementações das Interfaces GroupCreator, 

SlaveCreator e ConnectionObserver; 

Para o caso do Chat, a classe ServidorChat estende a classe

ApplicationServer e é responsável por: (1) receber as conexões dos clientes, (2) 

criação dos grupos de clientes,e (3) gerenciamento de grupos.

A Figura 24 apresenta o construtor da classe ApplicationServer utilizado

pelo ServidorChat, que tem como parâmetros as seguintes informações: (1) porta 

em que servidor irá esperar a conexão, (2) o número máximo de conexões

permitidas e (3) uma implementação do GroupCreator, que será o nosso 
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CriadorDeSalas. Do mesmo modo deverá ser implementado o SlaveCreator que 

será responsável pela criação de ServidoresEscravos. 

Figura 24 - Construtor da classe ApplicationServer 

Neste exemplo, o nosso GroupServer será a classe SalaDeChat que 

conterá logs da conversa, lista dos usuários conectados e etc. Por fim temos o 

ServidorEscravo que estende a classe abstrata SlaveServer. 

Passo 2 – Implementar o Cliente: 

As classes implementadas no subsistema cliente são: (1) 

ClienteChat, que é subclasse de UserClient, (2) ChatControler que é 

subclasse de ConnectionObserver, (3) ChatView que implementa a 

interface gráfica, (4) ChatModel que contém o modelo do chat e (5) classe 

Chat que encapsula  o Model, o View e o Controller. 

Passo 3 – Implementar as Mensagens: 

Neste exemplo implementamos apenas três tipos de mensagens, todas elas 

subclasses da classe Message. São elas:(1) MConnectUser: Estabelece a 

conexão, (2) MChat: Mensagem contendo o texto da conversa, e (3) 

MActualUser:Mensagem, contendo a lista de usuários conectados.
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Passo 4 – Implementar o Processamento das Mensagens: 

Para o tratamento de mensagens é preciso definir como elas serão

processadas, tanto no cliente quando no servidor. Quem executa o 

processamento no lado servidor é a classe ProcessadorDeMensagens. No cliente 

é o ChatControler. Ambas herdam de ConnectionObserver que, como visto na 

seção 4.2.1, implementa o padrão Observer. Ou seja, toda mensagem que chegar

a ele é notificada e pode ser processada. 

A Figura 25 apresenta um diagrama de classes mostrando em A o N2N 

Framework; em B a parte servidora da aplicação de Chat; em C as mensagens

trocadas pelo servidor e clientes e; D a parte Cliente. Deste modo fica bem mais

fácil entender o relacionamento entre as classes descritas anteriormente e como

elas se encaixam dentro do framework. Ou seja, o subsistema Servidor da 

aplicação como subclasse do servidor do framework, a implementação das

mensagens herdando da classe Message, e o subsistema cliente implementado o 

padrão MVC, que apesar de não está incluído dentro do framework na forma de 

classes abstratas e interfaces, conceitualmente faz parte, sendo seu uso uma 

recomendação. Podemos ver também as classes ProcessadorDeMensagens  e a 

classe ChatControler, ambas implementado a Interface ConnectionObserver. O 

objetivo aqui é que elas recebam as mensagens que chegam pelas conexões.

Essa figura fornece então uma visão geral de como uma aplicação trabalharia em

conjunto com o framework. 

58



Figura 25 - Exemplo de Servidor Chat implementado com o N2N. 

O código fonte desta aplicação é listado no Apêndice B.
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3.3.3 Nível de Compreensão 3 ( Avançado ) 

Para cobrir o terceiro nível de compreensão, detalhou-se o N2N Framework 

utilizando diagramas UML [BOOCH  00]. Desse modo o desenvolvedor será 

capaz de conhecer os detalhes do projeto do framework, que consiste no 

objetivo deste seção. Como todo este trabalho serve como referência para o 

completo entendimento do framework aqui proposto, e muito das informações

necessárias para preencher este nível de compreensão já estão em outras

seções, detalha-se um pouco mais o N2N framework utilizando diagramas UML. 

Inicialmente comenta-se a estrutura de classes e relacionamentos 

pertencentes ao framework. A Figura 26 exibe o diagrama de classes do 

framework. Neste diagrama as classes que contêm o ícone com um C e A 

desenhados na parte superior esquerda são classes abstratas. As que têm só um 

C são classes concretas, e as que apresentam um I são interfaces. Através do 

diagrama pode-se identificar os elementos deste domínio de aplicações, alguns

deles já comentados na seção 4.1.2. 

Mas para atingir-se a compreensão necessária a este nível deve-se entrar

um pouco mais em detalhes sobre o relacionamento destas classes. Através deste 

diagrama, é possível ver os componentes já comentados interligados pelos suas 

relacionamentos (herança e associações). 
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Figura 26 - Diagrama de Classes Do N2N  Framework
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A Figura 27 apresenta um diagrama de colaboração de objetos de uma 

aplicação criada com o uso do N2N. O diagrama mostra toda a seqüência de 

acontecimentos necessários à troca de mensagens (no exemplo, um pedido de 

conexão) entre cliente e servidor.

Figura 27 - Diagrama de Colaboração do N2N Framework. 

A seqüência de acontecimentos é a seguinte: assim que o 

ApplicationServer começa a executar (1) cria uma instância de GroupCreator que

será o responsável pela criação dos servidores de grupo (GroupServer), (2) fica

esperando por conexões dos clientes, (3) Um usuário chega e executa um cliente

(UserClient), (4) o cliente cria uma instância do CommunicationModule, (5) que por

sua vez, cria uma conexão TCP (ConnectionTCP) aberta com o ApplicationServer,

(6) o cliente cria uma mensagem(Message) e (7) a coloca dentro de um

pacote(Package)  para ser (8) enviado para o servidor (ApplicationServer) pela 

conexão TCP, (9) o ApplicationServer cria uma instância da classe 

SlaveCreator,(10) se não houver nenhum servidor de grupo para adicionar este 

cliente, cria-se um Servidor de Grupo (GroupServer), (11) cria um servidor escravo
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(SlaveServer) para ficar recebendo mensagens deste cliente, que acabou de se

conectar e o associa a este servidor de grupo, (12) o servidor escravo cria uma 

instância do CommunicationModule, (13) que por sua vez cria uma conexão TCP ,

com o cliente que acabou de realizar o pedido de conexão, e (14) depois cria uma 

mensagem de aceitação da conexão e (15)  a coloca dentro de um pacote e a (16)

envia de volta para o cliente. 
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Capítulo 4 –Resultados e Discussões 

Durante o desenvolvimento deste trabalho vários resultados importantes 

foram obtidos. Neste capítulo apresentaremos alguns destes, obtidos a partir do 

tema de pesquisa proposto nessa dissertação e de suas ramificações. Por fim 

faremos uma discussão a respeito da utilização do N2N.

4.1. Produtos 

Aqui será  apresentado produtos gerados através dos resultados obtidos no

decorrer deste trabalho. 

4.1.1 N2N 

Podemos destacar como principal produto obtido deste trabalho, a 

concepção do N2N, um framework que fornece um meio rápido de construir

aplicações colaborativas distribuídas sem que seus desenvolvedores tenham que

se preocupar com detalhes de formação de grupos e transporte de mensagens

através da rede. Como parte deste produto temos:

Sua modelagem em UML, através de diagramas de classes, 

seqüência, pacotes entre outros; 

Análise de várias aplicações que definiram  seu domínio de atuação; 

Primeira versão do N2N, implementada na linguagem Java;

Documentação do N2N, composta por este trabalho e uma API

descrevendo funcionalidades de suas classes e métodos;

4.1.2 N2N Chat 

Uma vez definido e implementado o N2N foram construídas aplicações

sobre o mesmo, com o objetivo inicial de validação. A primeira delas foi o N2N

chat, que consistiu na implementação de um componente (chat) utilizado para a 

construção de um chat textual, onde os usuários entram numa sala de bate-papo
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com um apelido e podem trocar mensagens entre os participantes de uma mesma 

sala, há também a possibilidade da mudança de salas pelos participantes.

O N2N Chat possui duas interfaces uma stand alone e um applet. A Figura

28, mostra os componentes visualizados no browser (applet) e como aplicação 

stand alone.

Figura 28 - Interface Web/StandAlone  do N2N Chat 

4.1.3 N2N Voice 

Uma vez validado o framework através da implementação de uma aplicação

como o N2N chat, sentiu-se a necessidade de demonstrar que o n2n realmente dá 

suporte a troca de mensagens multimídia. Para isso foi desenvolvido um

componente ( Voice  ) responsável pela troca de mensagens de áudio. Dessa 

forma foi adicionada ao N2N chat a capacidade de trocar mensagens de áudio 

entre as pessoas presentes numa determinada sala de bate-papo. Nesta 
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aplicação, o áudio gerado por cada participante é enviado ao servidor da aplicação

que, após realizar a mixagem, faz a devolução (para cada participante) do áudio já 

mixado.

Então o N2N Voice possui todas as funcionalidades do N2N Chat com o 

diferencial de poder também enviar e receber mensagens de áudio. Sua interface 

com o usuário está na Figura 29. A única diferença é que nesta versão existe um 

botão (AUDIO ON), utilizado para ativar e desativar o envio de mensagens de 

áudio.

Figura 29 - ScreenShot da interface web do N2N Voice 

No Apêndice A temos diagramas UML detalhando as classes utilizadas na

implementação desta aplicação, mais especificamente o componente Voice, 

responsável pelo compartilhamento acústico. 

4.1.4 N2N Quiz

O último sistema implementado utilizando o N2N, foi o N2N Quiz, que 

consiste em um sistema de enquetes,  onde temos um servidor contendo várias

enquetes a serem respondidas, e clientes que acessam esse servidor com a 

finalidade de respondê-las e obter os resultados das votações.
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Na Figura 30, temos um ScreenShot de um exemplo de cliente desta 

aplicação. Como podemos ver, temos a enquete, “Who will win the game?” e as

opções: 1-Flamengo, 2- Vasco da Gama e 3-Draw. E a na parte inferior temos o 

resultado parcial da votação: Option 1:50% , Option 2:35% e Option 3:15%.

A interação com o usuário é feita somente utilizando-se o teclado, Isto foi 

feito para facilitar o uso desta aplicação na plataforma de TV Digital. Desse modo 

simulamos um controle remoto, normalmente utilizado na interação de programas

de TV interativa.

Figura 30 – ScreenShot da Aplicação Enquete

4.1.5 Vixnu 

Atualmente está sendo desenvolvida a versão N2N do Servidor Vixnu, para

isso será reutilizado os componentes já desenvolvidos, como o componente chat e 

o voice, desse modo já teríamos a comunicação multimídia toda implementada, o 

que restaria fazer agora seria implementar o componente responsável pela 

percepção dos usuários. Podemos ver na Figura 31 alguns screen shots da 

interface web do vixnu.
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Figura 31 – Screen Shots da interface do Vixnu

4.2. Discussões sobre o uso do N2N 

Atualmente o N2N framework se enquadra mais como um framework 

Whitebox, mas a intenção é de que ele perca mais essa característica de ser tão 

extensível, e passe a possuir mais classes que ditem especificamente o que ele 

deva fazer, deixando ao desenvolvedor que esteja utilizando o framework a opção

de montar sua aplicação através de composição de objetos destas classes, ao 

invés de sempre ter que implementar as classes abstratas do framework.

Podemos destacar também que o N2N atingiu seu objetivo ao promover 

reuso nos três níveis de desenvolvimento:Análise,Projeto e Implementação; 

Atingimos o reuso de Análise, uma vez que foi identificado e definido um conjunto

de termos e entidades que formam este domínio de aplicações, assim como um 

vocabulário comum ao entendimento destas aplicações. Ao definir a arquitetura do 

sistema, com seus padrões de projetos, fluxo da informação e etc, atingimos o 

reuso de Projeto. Uma vez que o N2N não é um framework somente conceitual,

de modo que ele possa ser implementado, realizamos essa tarefa utilizando a

linguagem Java, e com isso atingimos o reuso de Implementação, desse modo os

usuários do framework poderão reutilizar códigos já implementados, seja através 

da implementação de interfaces, ou extensão de classes abstratas que contêm

métodos já implementados e ditam o fluxo de controle do framework, ou ainda 
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mesmo através de agregação de classes concretas já implementadas e 

disponíveis para o uso pelos desenvolvedores. 

Como vimos ao utilizarmos o N2N ganhamos muito em tempo de 

desenvolvimento(seja na fase de análise, projeto e implementação), uma vez que

já temos muita coisa implementada só basta aprender a utiliza-lo, e a tarefa de 

aprendizado do N2N se mostrou uma tarefa simples e natural, uma vez que as

entidades e termos do domínio foram mapeadas diretamente no projeto e 

implementação das classes, os novos usuário do N2N não encontraram

dificuldades em seu entendimento.

A Figura 32 apresenta uma arquitetura conceitual de alto nível do N2N 

Framework, focando as aplicações que serviram como estudo de caso, e que são 

utilizadas dentro do Laboratório Natalnet. A base conceitual da arquitetura é o

sistema operacional. Em um nível acima observa-se a camada Internet/Java, que 

provê ao N2N funcionalidades necessárias à entrega de mensagens e 

implementação do mesmo. Na camada superior existem os estudos de caso 

desenvolvidos em cima do N2N.

Figura 32 – Arquitetura do N2N Framework

Durante a reimplementação das aplicações utilizadas como exemplos deste

domínio de  aplicações, podemos observar o impacto que se teve ao utilizarmos o 

N2N para isso. Graça ao reuso propiciado pelo nosso framework o código ficou
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menor, bem mais organizado e além de tudo o desenvolvimento dessas

aplicações se tornou uma tarefa bem mais rápida do que se fóssemos realizá-la

sem o seu uso. Com isso, podemos dizer que o N2N conseguiu cumprir com o 

objetivo para qual ele foi criado, servindo como ferramenta de reuso não só de 

código como também de projeto e design de aplicações multimídias colaborativas 

distribuídas.

O N2N Framework possui atualmente cerca de 2 mil linhas de código, 

divididas entre 21 classes, distribuídas em 5 pacotes. Ou seja  ele possui um

código ainda pequeno, deixando claro que a sua maior contribuição no quesito 

reuso, se concentra na análise e projeto. Contudo devemos notar que apesar de 

só serem 2 mil linhas de código, são duas mil linhas a menos para o 

desenvolvedor testar e manter, e isso já ajuda muito dependendo da sua 

aplicação. Por Exemplo, na implementação do chat textual utilizando o N2N

gastamos apenas 1358 linhas, se não o utilizássemos esse número duplicaria, ou

seja esforço dobrado para manutenção. A tabela 5 contém mais detalhes sobre a 

quantidade de linhas de código reutilizado pelas aplicações.

Sem o N2N Com o N2N 

Chat Text 2951 linhas de código 1358 linhas de código 

Chat Áudio 5012 linhas de código 2409 linhas de código 

Enquête 3115 linhas de código 1021 linhas de código 

Tabela 1 - Reuso de implementação promovido pelo N2N 

É importante deixar claro que o N2N é um framework que, por não tratar de 

aspectos relativos a renderização, captura e exibição de áudio/vídeo, ele trabalha

em conjunto com outras tecnologias, como por exemplo: awt, swing, swt para a 

construção da interface gráfica, JMF ,JavaSound e JavaSpeech para captura e 

exibição de Áudio e Vídeo, Java3D, OpenGL para renderizagem de gráficos 3D,

entre outras tecnologias. Seu foco está na troca das mensagens e gerenciamento
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de grupos, dessa forma temos um framework bem flexível que o torna apto a 

desenvolver uma grande variedade de aplicações.

Com base na Figura 33, fica bem mais fácil de entender como essas 

tecnologias trabalham juntas com o n2n. Começando da base da figura, temos a 

camada chamada net, ela é responsável pelo envio das mensagens pela rede, 

depois que uma mensagem chega ela sobe para a camada process que realizará 

algum processamento nesta mensagem, uma vez que tenhamos a mensagens já

processada podemos armazena-la em buffers existente na camada util, para só ai 

a camada server e client ter acesso a esta mensagem, e para exibição dos dados

contidos nesta mensagem, utilizamos essa camada externa ao n2n que contém

todas aquelas tecnologias comentadas no parágrafo anterior. 

.

Figura 33 - Camadas internas do N2N 

Desse modo podemos dizer que o N2N não inclui outros frameworks em 

sua arquitetura mas que os  prevê na sua utilização.

4.3 Trabalhos Relacionados 

Esta seção traz uma breve descrição de dois frameworks relacionados com 

o tema do trabalho proposto: Amphibian e COSMOS. Estes frameworks foram 

desenvolvidos com base no conceito de aplicações multimídias. 
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4.3.1 AMPHIBIAN 

O Amphibian[BITTENCOURT,03] é um framework desenvolvido para 

criação de game engines [1] multiplataformas. Este projeto consiste da dissertação 

de mestrado em Ciência da Computação que está sendo desenvolvida por João 

Ricardo Bittencourt na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS).

O objetivo do Amphibian é permitir construir game engines, tanto para jogos 

simples quanto complexos, que executem em computadores pessoais, handhelds

e telefones celulares. Espera-se que, com a componentização provida pelo 

Amphibian, seja possível reusar objetos lógicos de um jogo, além dos objetos 

estruturais, por exemplo, visualizadores, arquitetura cliente-servidor e mecanismos

de persistência. O esperado é que o desenvolvedor crie a lógica de determinado 

jogo e que esta possa ser reusada para criar uma versão para computadores

pessoais, handhelds e/ou telefones celulares. Certamente, cada plataforma terá 

implementações específicas, entretanto a lógica do jogo é mantida. Desta forma 

para criar um game engine bastaria escolher os componentes principais, a lógica 

do jogo e efetuar a criação dos recursos multimídia. A Figura 34 mostra como os 

componentes do Amphibian estão divididos.

[1] A palavra engine pode ser traduzida como "motor" ou "máquina". Um engine pode ser 

entendido, de tal forma, como uma coletânea de código orientada à ação (execução de ações por

parte dos elementos do sistema) que visa ser genérica o suficiente para que possa ser

reaproveitada na construção de outros sistemas, enfim, de outros jogos que executem ações

semelhantes.
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Figura 34 – Componentes do AMPHIBIAM Framework

Espera-se com o Amphibian atender dois públicos-alvo: acadêmico e 

comercial. Para o público acadêmico acredita-se que o Amphibian irá auxiliar no 

desenvolvimento técnico-científico nas áreas de Informática na Educação, 

Inteligência Artificial, Computação Gráfica, Processamento Distribuído, Engenharia 

de Software, entre outras áreas. Em relação aos jogos educacionais espera-se

que o Amphibian auxilie a construí-los de forma mais rápida e com a mesma 

qualidade técnica dos jogos comerciais. Quanto ao aspecto comercial, o 

Amphibian propõe-se a auxiliar no desenvolvimento da indústria, principalmente a 

nacional, para a criação de jogos on-line, para dispositivos móveis e para

computadores pessoais. 

Baseado na filosofia de Software Livre [Raymond, 1997], acredita-se que o 

Amphibian estará em constante aperfeiçoamento pela comunidade. É importante 

destacar que a licença usada é LGPL[OpenSource, 04]. Isto significa que o

Amphibian poderá ser utilizado inclusive para o desenvolvimento de softwares

proprietários, desde que mencione o uso do framework. 
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4.3.2 COSMOS 

O COSMOS [Darlagiannis, 00] (Sistema Colaborativo baseado em Objetos 

e Streams MPEG-4) é um framework orientado a objetos que aumenta a 

velocidade de desenvolvimento de aplicações colaborativas. COSMOS oferece a 

base para construção de novas aplicações colaborativas, com componentes 

extensíveis, modulares e reusáveis. O Padrão MPEG-4 [Chiariglione, 04]especifica

uma técnica de codificação baseada em descrição de objetos  de cenas

audiovisuais. Ele especifica o link com os streams das mídias, e técnicas muito 

eficientes para compactar objetos de áudio e vídeo. COSMOS foi implementado 

usando a linguagem JAVA. O Java Media Framework (JMF) [JMF, 04] é usado 

para a codificação e decodificação dos streams de mídia (áudio e vídeo). JMF 

provê um conjunto de codificadores e decodificadores para os formatos mais 

populares assim como uma implementação do protocolo RTP. A renderização de

gráficos 3D é implementada usado a JAVA 3D API, junto com VRML.

A arquitetura geral do COSMOS é mostrada no diagrama de classes UML 

da Figura 35. COSMOS tem acesso a um browser MPEG-4 (MPEG-4 Browser) 

que habilita a navegação e iteração em mundos tridimensionais compartilhados. O 

browser se comunica com uma instância da classe DMIFilter que faz o controle de 

seções multicast, o browser também implementa a interface ApplicationSession,

responsável por capturar todos os pedidos a acesso as mídias. O browser também 

encapsula uma instancia de SceneManagerImpl, que implementa SceneManager 

interface. A interface SceneManager provê um conjunto de métodos para 

manipular o conteúdo da cena, como adicionar ou deletar um nó, ou modificar o 

valor de um campo. O SceneManagerImpl encapsula um objeto VRMLParser que 

faz parser de arquivos VRML e cria gráficos utilizados pelo JAVA-3D

[Darlagiannis, 00]. 
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Figura 35 – Arquitetura do framework COSMOS 

4.3.3 Comparação com o N2N 

Após essa breve apresentação dos frameworks AMPHIBIAN e COSMOS, 

faremos agora uma comparação entre eles e o N2N framework.

Uma vez que o AMPHIBIAN é destinado a criação de jogos, seu domínio de

aplicações tende a ser menor do que o domínio do COSMOS e do N2N, ele ainda

está em fase de construção e embora especifique em sua arquitetura um módulo 

para comunicação, que seria o responsável pela comunicação cliente/servidor,

este ainda não está implementado, nem existem detalhes de como isso será 

implementado. Porém, possui muita documentação disponível

[BITTENCOURT,04], inclusive códigos fontes.

O COSMOS é um framework baseado em MPEG-4, e o seu funcionamento

depende desse padrão, seu código é de difícil acesso e existe pouca 
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documentação a seu respeito. Com relação a comunicação, ele utiliza conexões

multicast sobre UDP/IP. 

Tanto o COSMOS quanto o AMPHIBIAN enfatizam muito o aspecto da 

renderizagem, tanto é que incluem muitas classes para tal tarefa. Já o N2N, se 

preocupa mais com a distribuição e processamento das mensagens,

gerenciamento de grupos de clientes e deixa livre para o usuário escolher a 

melhor forma de exibição dessas mensagens.

Na Tabela 2 temos um pequeno resumo das principais características de 

cada um dos frameworks aqui discutidos. 

AMPHIBIAN COSMOS N2N

Domínio
Jogos

multiplataforma

Sistemas virtuais 

colaborativos

Sistemas colaborativos 

distribuídos

Conexão TCP* UDP TCP,UDP

Serviço Unicast Multicast Unicast

Multimídia Através da JMF Através da JMF Através da JMF 

Conceitos de 

groupware
NÃO SIM SIM

Open Source 
SIM NÃO SIM

* não implementado

Tabela 2 - Comparação entre os Frameworks

Observando a Tabela 1 percebe-se que os frameworks possuem muitas

características comuns, mas diferem em vários aspectos. O Amphibian e o 

Cosmos são mais específicos, possuindo um domínio menor de aplicações, 

enquanto o N2N é mais geral, uma vez que jogos e ambientes virtuais podem 

fazer parte de um subconjunto dos sistemas colaborativos distribuídos. 
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Capítulo 5 – Conclusão 

Neste trabalho, estudamos, propomos e desenvolvemos uma solução na 

forma de um framework, destinado à construção de aplicações multimídias 

colaborativas distribuídas. Apresentamos, no Capítulo 2 um overview de trabalhos

relacionados com o aqui proposto e apresentamos uma comparação entre eles.

No Capítulo 3 discutimos o referencial teórico envolvido, explicando conceitos de 

aplicações multimídia, ferramentas de comunicação, padrões de projeto e 

frameworks. E no Capítulo 4 temos a principal contribuição deste trabalho, onde é 

apresentada a arquitetura do N2N Framework, trazemos exemplos de aplicações

e detalhes de implementação. Por fim, trazemos no Capitulo 5, uma lista de 

produtos frutos deste trabalho assim como um discussão a respeito da experiência

adquirida com o seu uso. 

5.1 Principais Contribuições 

Muitas são as contribuições deixadas por este trabalho, contribuições estas

não só de caráter teórico, como também prático. Podemos separa-las então 

seguindo esta classificação: 

Contribuições Teóricas: 

Servir como boa fonte do consulta sobre: Padrões de Projeto e 

Frameworks;

Definição de um domínio de aplicações com base no estudo de 

aplicações semelhantes;

Definição da arquitetura de um framework para aplicações 

multimídia  colaborativas.

Contribuições Práticas 

 Implementação do N2N Framework; 

Implementação de aplicações como chat texto, chat áudio, servidor

de enquetes; 
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Construção de um website destinado a divulgação do N2N 

Framework

Contribuições Teóricas 

Este trabalho é uma boa fonte de consulta para o estudo sobre técnicas de 

reuso de software, como por exemplos padrões de projeto, contendo não só  a 

descrição de alguns padrões como também exemplos de sua utilização, como 

também sobre frameworks,pois fornece também uma boa fundamentação teórica 

e serve como um bom exemplo dos passos a serem seguidos na construção de

novos frameworks. Além do material aqui contido, são oferecidos muitas 

referências indispensáveis a quem  deseje se aprofundar no assunto. 

Outra contribuição deste trabalho está relacionada à análise de algumas

aplicações desenvolvidas no âmbito do laboratório Natalnet, onde depois de 

notarmos uma certa repetição nas soluções dadas ao construirmos novas 

aplicações, conseguimos capturar e comparar a essência de cada uma delas, e 

com isso encontramos seus pontos comuns e com isso definimos um domínio em 

que essas aplicações se enquadram. Desse modo, ao idealizarmos novas

aplicações agora temos parâmetros, características que tornem possível a 

classificação ou não dessa nova aplicação neste domínio.

E a partir dessa análise foi projetado um framework, onde foi aplicado 

padrões de projetos: tanto relacionados a criação de objetos(Factory Method),

como padrões comportamentais (Observer), padrões com características de

concorrência(Message Queuing) e de alocação de memória(Pool Alocation).

Projetado para promover o reuso em todos os três níveis do 

desenvolvimento, de modo que os desenvolvedores poderão tirar todos os

benefícios de quem utiliza esta ferramenta de reuso, ou seja, maximização no

reaproveitamento de design e minimização na codificação.
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Contribuições Práticas 

A contribuição prática mais importante consiste na implementação do N2N 

framework. Onde além de implementa-lo inteiramente, utilizando a linguagem

Java, fizemos a sua validação, ou seja, o teste do framework. Dando por finalizada 

a primeira etapa na construção de um framework.

Outra contribuição deixada por este trabalho consistiu na produção de 

ferramentas construídas sobre o framework N2N, ferramentas estas que além de

servirem como exemplos na construção de novas aplicações sobre o framework,

são ferramentas operacionais que pode desde já serem reutilizadas, graças a

flexibilidade promovida pelo N2N(reflexo da utilização do padrão MVC em sua 

arquitetura).

Por fim temos a construção de um website (www.n2nframework.cjb.net),

onde publicamos todos os resultados, documentação, exemplos de aplicações, 

códigos fontes do framework, ou seja, tudo relacionado ao N2N, com o objetivo de 

trocar informações e manter sempre sua arquitetura e códigos em evolução 

através da troca de experiências de sua utilização. 

5.2 Perspectivas 

Muitos são os planos para o futuro do N2N, primeiramente, uma vez que 

sua implementação já esteja concluída e validada, temos agora a tarefa de sua

manutenção, que consiste em dá suporte a seus usuários, através da atualização 

da documentação, disponibilização de aplicações exemplo, também através da 

análise das novas aplicações que surgem e que mostrem a necessidade de

realizar pequenas alterações que venham a melhorar a solução dada pela versão 

inicial do N2N, promovendo assim a sua evolução.

Neste sentido já temos em mente algumas aplicações que alterariam um 

pouco o modo de ver as aplicações que poderiam ser criadas pelo N2N. Como por 

exemplo a idéia de transformar um dos clientes de um grupo no responsável pelo 

processamento das mensagens naquele grupo, o que o transformaria num 
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servidor de grupo, dessa forma o processamento no servidor seria particionado 

entre seus clientes,ou seja, para cada grupo existiria um “líder” do grupo que 

realizaria o processamento necessário. Solução essa muito útil num sistema onde 

tenhamos milhares de clientes conectados a um só servidor, desse modo o 

particionamento do processamento ajudaria e muito na velocidade da aplicação

como um todo. 

Outra idéia já mencionada anteriormente é a de com o tempo e evolução do

framework, fazer com que o N2N perca mais essa característica de ser Whitebox,

que com a evolução de suas aplicações, possamos incluir cada vez mais códigos

que possam ser reutilizados na construção de novas aplicações. A idéia é que ele 

não perca também totalmente sua flexibilidade, desse modo ele passaria a ser um 

meio termo entre framework Whitebox e Blackbox, conhecido na literatura como 

Graybox.

Podemos ter uma idéia parcial do que o N2N poderá se tornar aos vermos 

onde ele já está atuando ou vai atuar. 

Atualmente o presente framework está sendo utilizado em vários projetos 

pesquisa , como: 

Projeto ICSPACE - Um Espaço Cultural Aberto na Internet, na 

implementação do Servidor multiusuário VIXNU, com o propósito de provê 

percepção e comunicação entre os usuário do sistema web ICSPACE. 

Projeto HITV - Desenvolvimento de Hardware e Software para TV de 

Alta Definição, na construção do programa de TV Interativa Torcida Virtual.

Comprovado a sua eficiência nas construção deste tipo de sistema, ele poderá vir

a ser utilizado em vários outros programas de TV Interativa. 

Projeto GIGAVR, na implementação de uma extensão do Servidor

multiusuário VIXNU. O objetivo deste projeto e montar uma estrutura composta de 

CAVERNAS DIGITAIS [Zuffo, 04] espalhadas pelo Brasil, e interligadas pela rede 

GIGA[RNP, 04]. E o N2N será utilizado na construção de um sistema que promova

o compartilhamento, percepção e comunicação entre os usuários das cavernas. 
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Além de projetos de pesquisa, algumas trabalhos acadêmicos incluirão o 

N2N no seu desenvolvimento, como: 

Dissertação de mestrado em andamento,  utilizado para trabalhar em 

conjunto com um framework destinado a construção de agentes. Pretende se 

utilizar o n2n como framework que dará apoio a construção de um sistema onde

possa se testar agentes criados a partir desse novo framework desenvolvido com

esse objetivo. 

Monografia de graduação em fase de proposta, na construção de 

jogos utilizando J2ME. A idéia é construir uma jogo utilizando J2ME que se possa 

jogar em rede, com mais de um usuário, utilizando celulares equipados com 

dispositivos BlueTooth. Teríamos grupos de usuário separados fisicamente 

jogando através da rede e utilizando como interface seus celulares.

Tese de doutorado em fase de proposta, na construção de uma 

extensão do vixnu para a utilização em ambientes de realidade mista e utilização

de robôs. Outra idéia é a criação de sistemas para a criação de histórias 

interativas, seguindo o estilo RPG, onde o N2N seria utilizado para a construção

de uma aplicação onde vários usuários poderiam representar personagens e atuá-

los numa história que iria evoluindo com as decisões dos usuários.
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Apêndice A – Diagramas UML do Chat com Voz

A Figura 36 apresenta um diagrama de classes mostrando em: A o N2N 

Framework; B a parte servidora da aplicação de Chat; C as mensagens

trocadas pelo servidor e clientes e; D a parte Cliente.

Figura 36 - Diagrama de classes da aplicação N2N Voice
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Desta figura muito já foi comentando anteriormente, como por exemplo o 

componente chat( que é o responsável pela troca de mensagens textuais), a 

principal diferença desta figura para a Figura 25, está no componente voice 

tanto do lado cliente como servidor e nas novas mensagens trocas entre eles.

As mensagem de controle foram todas implementadas pelo desenvolvedor 

da aplicação, são elas e seus significados apresentadas aqui: 

MNewUser (Novo cliente, acabou de entrar) 

MChat ( Mensagem de bate-papo) 

MDisconectUser (Cliente disconectou)

MConectUser (Cliente pediu para conectar) 

MChangeRoom (Cliente Mudou de sala) 

MActualUSer (Lista dos Cliente numa Sala) 

Já as mensagem responsáveis pelo envio do áudio dos clientes para os

clientes, pertencentes ao framework, são elas: 

MConectUDP (Confirmação de pedido de abertura de conexão UDP) 

MDataUDP (array de bytes, contendo os dados multimídias)

Neste caso, optou-se pelo envio do áudio através de uma conexão UDP,

devido a maior velocidade de transmissão.

Na Figura 37 temos as classes que formam o lado cliente do componente

responsável pela utilização de áudio no chat. A classe Capture e Playback

ambas utilizam a api javaSound para poder, respectivamente, capturar e tocar 

o áudio. A classe VoiceModel contém referencias para essas duas classes 

assim como  para uma conexão UDP, e quando o usuário decide enviar seu 

áudio a classe capture utiliza esta conexão para poder transmitir os pacotes 

contendo esses dados ao servidor.
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Figura 37 – Diagrama de classes da parte cliente do N2N Voice 

A classe VoiceView contém os componentes gráficos necessárias a 

interação com o usuário, que neste caso se resume a um botão, que seta o 

estado da aplicação(AUDIO ON/OFF). Já a classe VoiceControler é 

responsável por escutar os eventos gerados pelo usuário e a conexão UDP por 

onde chegará as mensagens de áudio vindas do servidor.E a classe Voice 

apenas encapsula dos esses elementos dentro dela.

Na Figura 38 temos as classes responsáveis pelo lado servidor do 

componente de  Voz. O BufferProcess já foi discutido anteriormente, ele fica 

escutando uma conexão e armazena as mensagens recebidas numa fila de

mensagens. A classe Updater acessa essa fila de mensagens e atualiza uma 

Hashtable contendo as mensagens de todos os clientes, o Mixer faz a 

mixagem das mensagens que estão na Hashtable do VoiceProcess e coloca 
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essas mensagends mixadas na lista de mensagens do Delivery, que fará a 

entrega dessas mensagens aos clientes.

Figura 38 – Diagrama de Classes da parte servidor do N2N Voice
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Apêndice B – Códigos Fonte do Chat Texto 

LADO SERVIDOR

1) ServidorChat.java 

package br.lavid.n2n.server; 
public class ServidorChat extends ApplicationServer{ 

/**
* Construtor da classe principal do servidor multiusuario vixnu
*/
public ServidorChat(int p,int n,CriadorDeSalas c) { 

super(p,n,c);
 } 

/**
* Metodo main, aqui onde tudo começa
* @param args
*/
public static void main(String args[]){ 

int porta = Integer.parseInt(args[0]); 
int numeroMaximoDeConexoes = Integer.parseInt(args[1]); 
ServidorChat servidorVixnu = new ServidorChat(porta, 
numeroMaximoDeConexoes,new CriadorDeSalas()); 

  servidorVixnu.start(); 
 } 

}

2) CriadorDeSalas.java 

package br.lavid.n2n.server; 
public class CriadorDeSalas implements GroupCreator { 

public CriadorDeSalas() { 
super();

 } 
public GroupServer createGroup() { 

return new SalaDeChat(new CriadorDeEscravos()); 
 } 
}

3) SalaDeChat.java

package br.lavid.n2n.server; 
public class SalaDeChat extends GroupServer{ 

/**
* Construtor do ServidorDeAmbientes
*/
public SalaDeChat(CriadorDeEscravos c) { 
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super(c);
  addProcess(new ProcessadorDeMensagens(this));
 } 
}

4)CriadorDeEscravos.java

package br.lavid.n2n.server; 
import java.net.Socket; 
public class CriadorDeEscravos implements SlaveCreator { 
public CriadorDeEscravos() { 

super();
 } 

public SlaveServer createSlave(GroupServer gs, Socket s, int ns) 
return new ServidorEscravo(gs,s,ns); 

 } 
}

5)ServidorEscravo.java

package br.lavid.n2n.server; 
import java.net.Socket; 

public class ServidorEscravo extends SlaveServer { 

public ServidorEscravo(GroupServer gs, Socket s, int ns) { 
super(gs, s, ns); 
//Adiciona o Processo Chat como Observador da Conexão 

de Controle
 getCommunicationModule().getConnectionOfControl().attach(gs.getProc
ess(0));

 } 

}

6)ProcessadorDeMensagens.java

package br.lavid.n2n.server; 

import java.util.Vector; 

/**
* @author Administrador
*
* To change the template for this generated type comment go to
* Window>Preferences>Java>Code Generation>Code and Comments
*/
public class ProcessadorDeMensagens extends Thread implements

ConnectionObserver { 

/**
* Referência ao GroupServer associado
*/

 GroupServer groupServer;
/**
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* Conexão atual
*/

 Connection connection;

/**
* Lista de usuariosLogados
*/

 Vector listaDeUsuarios;

/**
* Construtor da Classe Chat
*/
public ProcessadorDeMensagens(GroupServer gs) { 

listaDeUsuarios = new Vector(); 
setGroupServer(gs);

 start(); 
 } 

/**
* Método Run herdado classe Thread, ele fica em loop
*/
public void run(){ 

while(true) { 
try{

   Thread.sleep(2000); 
  }catch(Exception e){ 
   System.out.println("Deu pau no chat");
  }

}
 } 

/* (non-Javadoc)
 * @see 

br.lavid.n2nmultimida.process.ConnectionObserver#update()
*/
public boolean update(Connection c,Package pkg) { 

connection = c; 
int tipo = pkg.getType(); 
switch (tipo) { 

case 0: 
   MConectUser mcu =

(MConectUser)pkg.getContent();
   System.out.println("MSG:1 "+mcu.getLogin());
   listaDeUsuarios.addElement(mcu.getLogin()); 
   connection.sendMessage(new Package(1,new

MActualUsers(listaDeUsuarios)));
break;
case 2: 

   System.out.println("MSG:2 ");
   groupServer.relay(pkg); 

break;
default:

   System.out.println("Nao sabe o tipo da 
ensagem!");

break;
}
return true;

95



 } 

/* (non-Javadoc)
 * @see 

br.lavid.n2nmultimida.process.ConnectionObserver#setSlaveServers(java.uti
l.Vector)

*/
public void setGroupServer(GroupServer gs) { 

groupServer = gs; 
 } 

}

LADO CLIENTE

1)ClienteChat.java

package br.lavid.n2n.server; 

import java.io.IOException; 
import java.net.InetAddress; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 

public class ClienteChat extends UserClient { 

 Chat chat;

public ClienteChat(){ 
Socket socket;
try { 

  socket = new

Socket(InetAddress.getByName("localhost"), 3693); 
  getCommunication().setConnectionOfControl(new

ConnectionTCP(socket));
} catch (UnknownHostException e) { 

  e.printStackTrace(); 
} catch (IOException e) { 

  e.printStackTrace(); 
}
chat = new Chat(this);
getProcess().add(chat);

 } 

public static void main(String[] args){ 
ClienteChat cliente = new ClienteChat(); 

 } 

}

2)Chat.java
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package br.lavid.n2n.server; 
public class Chat { 

private ChatView chatView; 
private ChatControler chatControler; 
private ChatModel chatModel; 
public Chat(ClienteChat cliente){ 

chatView = new ChatView(); 
chatModel = new ChatModel(); 
chatControler = new

ChatControler(chatView,chatModel,cliente);
chatView.show();

 } 

/**
* @return

*/
public ChatModel getChatModel() { 

return chatModel; 
 } 

/**
* @return

*/
public ChatView getChatView() { 

return chatView; 
 } 

/**
* @param model
*/
public void setChatModel(ChatModel model) { 

chatModel = model; 
 } 

/**
* @param view
*/
public void setChatView(ChatView view) { 

chatView = view; 
 } 

public ChatControler getChatControler() { 
return chatControler; 

 } 

public void setChatControler(ChatControler chatControler) { 
this.chatControler = chatControler; 

 } 
}

3)ChatModel.java

package br.lavid.n2n.server; 

import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
import java.util.Vector; 
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public class ChatModel { 

private Vector usuariosConectados; 
private List chatListeners = new LinkedList(); 

public void mensagemDeBatePapo(String msg){ 
 } 

/**
* @return

*/
public List getChatListeners() { 

return chatListeners; 
 } 

/**
* @return

*/
public Vector getUsuariosConectados() { 

return usuariosConectados; 
 } 

/**
* @param list
*/
public void setChatListeners(List list) { 

chatListeners = list; 
 } 

/**
* @param vector
*/
public void setUsuariosConectados(Vector vector) { 

usuariosConectados = vector; 
 } 

}

4)ChatView.java

package br.lavid.n2n.server; 

public class ChatView extends java.awt.Frame { 

eates new form ChatPanel *//** Cr
public ChatView() { 

initComponents();
 } 

/** This method is called from within the constructor to
* initialize the form.
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this

method is
* always regenerated by the Form Editor.
*/
private void initComponents() { //GEN-BEGIN:initComponents

log = new java.awt.TextArea(); 
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texto = new java.awt.TextField(); 
nick = new java.awt.TextField(); 
enviar = new ava.awt.Button();j
conectar = new java.awt.Button(); 
label1 = new java.awt.Label(); 

setLayout(null);

addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { 
public void

windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) { 
   exitForm(evt); 
  }

});

add(log);
log.setBounds(10, 90, 450, 140); 

add(texto);
texto.setBounds(20, 240, 380, 21); 

add(nick);
nick.setBounds(20, 40, 100, 21); 
enviar.setLabel("Enviar");
add(enviar);
enviar.setBounds(410, 240, 50, 25); 
conectar.setLabel("Conectar");
add(conectar);
conectar.setBounds(150, 40, 50, 25); 

label1.setFont(new java.awt.Font("Dialog", 0, 24)); 
label1.setText("Chat");
add(label1);
label1.setBounds(210, 20, 55, 36); 

setBounds(100,100,500,350);
 } //GEN-END:initComponents

/** Exit the Application */
private void exitForm( 

java.awt.event.WindowEvent evt) { //GEN-
FIRST:event_exitForm

System.exit(0);
 } //GEN-LAST:event_exitForm

ables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables// Vari
private java.awt.TextArea log; 
private java.awt.TextField texto; 
private java.awt.TextField nick; 
private java.awt.Button enviar; 
private java.awt.Button conectar; 
private java.awt.Label label1; 
// End of variables declaration//GEN-END:variables
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/**
* @return

*/
public java.awt.Button getEnviar() { 

return enviar; 
 } 

/**
* @return

*/
public java.awt.Label getLabel1() { 

return label1; 
 } 

/**
* @return

*/
public java.awt.TextArea getLog() { 

return log; 
 } 

/**
* @return

*/
public java.awt.TextField getTexto() { 

return texto; 
 } 

/**
* @param button
*/
public void setEnviar(java.awt.Button button) { 

enviar = button; 
 } 

/**
* @param label
*/
public void setLabel1(java.awt.Label label) { 

label1 = label; 
 } 

/**
* @param area
*/
public void setLog(java.awt.TextArea area) { 

log = area; 
 } 

/**
* @param field
*/
public void setTexto(java.awt.TextField field) { 

texto = field; 
 } 

/**
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* @return

*/
public awt.Button getConectar() {java.

return conectar; 
 } 

/**
* @return

*/
public java.awt.TextField getNick() { 

return nick; 
 } 

/**
* @param button
*/
public void setConectar(java.awt.Button button) { 

conectar = button; 
 } 

/**
* @param field
*/
public void setNick(java.awt.TextField field) { 

nick = field; 
 } 

}

5)ChatControler.java

package br.lavid.n2n.server; 

import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.util.Vector; 

public class ChatControler implements ActionListener, 
ConnectionObserver{

 ChatView chatView;
 ChatModel chatModel;
 ClienteChat cliente;

public ChatControler(ChatView cv, ChatModel cm,ClienteChat 
c){

chatView = cv; 
chatModel = cm; 
chatView.getEnviar().addActionListener(this);
chatView.getConectar().addActionListener(this);
cliente = c; 

 cliente.getCommunication().getConnectionOfControl().attach(this);
 } 

/* (non-Javadoc)
 * @see 

java.awt.event.ActionListener#actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent)
*/
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public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 
if (evt.getSource()==chatView.getEnviar()){ 

 enviarActionPerformed(chatView.getTexto().getText()); 
}else { 

if (evt.getSource()==chatView.getConectar()){ 

 conectarActionPerformed(chatView.getNick().getText()); 
  }
 } 

 } 

public void setText(String texto){ 
chatView.getLog().append(texto+"\n");

 } 
/* (non-Javadoc)
 * @see 

br.lavid.n2nmultimida.process.ConnectionObserver#update(br.lavid.n2nmulti
mida.net.Connection, br.lavid.n2nmultimida.net.Package)

*/
public boolean update(Connection c, Package pkg) {

int type = pkg.getType(); 
switch (type) { 

case 1 : 
    System.out.println("Mes#0 - Lista De 

Usuários Conectados!");
    Vector lista =((MActualUsers)

pkg.getContent()).getListaDeUsuarios();
for (int j = 0; j < lista.size(); j++) 

{
     setText((String) 

lista.elementAt(j));
    }

break;
case 2 : 

    System.out.println("Mes#1 - 
MBATEPAPO!");

    String texto = ((MChat)
pkg.getContent()).getMensagem();

    System.out.println(texto); 
    setText(texto); 

break;
default : 

    System.out.println("Tipo da mensagem 
desconhecida!!");

break;
  }

return true;
}

public void conectarActionPerformed(String nick) { 
Package pkg = new Package(0, new MConectUser(-1, -1, 0, 

nick, 1, 1)); 
cliente.getCommunication().sendMessage(pkg);

 } 

public void enviarActionPerformed(String texto) { 

102



cliente.getCommunication().sendMessage(new Package(2, 
new MChat(1, 2, "Aquiles", "Nestor", texto, -1))); 

 } 

}

MENSAGENS

1)Mchat.java

package br.lavid.n2n.server; 

public class MChat extends Message { 

protected int idOrigem; 
protected int idDestino; 
protected String remetente; 
protected String destinatario; 
protected String mensagem; 
int indiceVoz; 

public MChat(int o,int d,String rem,String des,String m,int iV) 
{

super();
        idOrigem = o; 
        idDestino = d; 
        remetente = rem; 
        destinatario = des; 
        mensagem = m; 
        indiceVoz = iV; 
    } 

public int getIdOrigem() { 
return idOrigem; 

    } 

public int getIdDestino() { 
return idDestino; 

    } 

public String getRemetente() { 
return remetente; 

    } 

public ing getDestinatario() {Str
return destinatario; 

    } 

public String getMensagem() { 
return mensagem; 

    } 

public int getIndiceVoz() { 
return indiceVoz; 

    } 
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}

2)MactualUsers.java

package br.lavid.n2n.server; 

import java.util.Vector; 

public class MActualUsers extends Message{ 

 Vector listaDeUsuarios;

/**
*
*/
public ualUsers(Vector lu) {MAct

super();
listaDeUsuarios = lu; 

 } 

/**
* @return

*/
public Vector getListaDeUsuarios() { 

return listaDeUsuarios; 
 } 

/**
* @param vector
*/
public void setListaDeUsuarios(Vector vector) { 

listaDeUsuarios = vector; 
 } 

}

3)MconectUser.java

package br.lavid.n2n.server; 

public class MConectUser extends Message{ 

int indiceAvatar; 
int indiceAmbiente; 

    String login; 
int indiceVoz; 

public MConectUser(int idGroupOrigin,int idClientOrigin, int
iA,String l,int iV,int indAmb) { 

super(idGroupOrigin,idClientOrigin);
        indiceAvatar = iA; 
        login = l; 
        indiceVoz = iV; 
        indiceAmbiente = indAmb; 
    } 
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/**
* @return

*/
public int getIndiceAmbiente() { 

return indiceAmbiente; 
 } 

/**
* @return

*/
public int getIndiceAvatar() { 

return indiceAvatar; 
 } 

/**
* @return

*/
public int getIndiceVoz() { 

return indiceVoz; 
 } 

/**
* @return

*/
public String getLogin() { 

return login; 
 } 

/**
* @param i
*/
public void setIndiceAmbiente(int i) { 

indiceAmbiente = i; 
 } 

/**
* @param i
*/
public void setIndiceAvatar(int i) { 

indiceAvatar = i; 
 } 

public void setIndiceVoz(int i) { 
indiceVoz = i; 

 } 

public void setLogin(String string) { 
login = string; 

 } 
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