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“It is not the strongest of species that 

survive, nor the most intelligent, but 

the one most adaptable to changes” 

 

Charles Darwin 

1809-1882 

 



 

Resumo. Atualmente observa-se por parte dos desenvolvedores de sistemas, uma tendência 

de utilizar componentes pré-fabricados de software com vistas a promover o reuso, 

diminuindo o custo e acelerando o processo de desenvolvimento do software. Sistemas 

podem ser desenvolvidos através da interconexão de componentes obedecendo a uma 

arquitetura definida pelo desenvolvedor. No escopo deste trabalho, essa arquitetura 

baseada em componentes é denominada de configuração do sistema.  

O conceito de repositório ativo de componentes foi proposto na literatura para auxiliar 

o programador durante o desenvolvimento de sistemas, provendo-lhe informações sobre 

componentes sem que ele tenha que requisitá-las. Este trabalho apresenta uma extensão do 

conceito inicialmente proposto para repositório ativo de componentes, de forma que esta 

entidade seja não apenas capaz de auxiliar no desenvolvimento de programas, mas que 

passe a ser também capaz de atuar na evolução do sistema, otimizando a configuração do 

mesmo em resposta a mudanças ocorridas no seu contexto em tempo de execução.  

Adotando-se a abordagem proposta neste trabalho, de posse de uma representação do 

contexto de execução do sistema, um repositório ativo utiliza algoritmos de otimização 

para tentar encontrar configurações ideais para o sistema. Essas novas configurações são 

montadas a partir dos componentes armazenados no próprio repositório. 

Para realização de uma prova de conceito dos serviços de otimização, foi desenvolvida 

uma implementação de um repositório ativo de componentes denominado REATIVO e de 

uma versão baseada em componentes de um middleware para televisão digital denominado 

FlexTV. O FlexTV serviu de base para o que hoje é a parte procedural do middleware 

Ginga, do Sistema Brasileiro de TV Digital. Modificações no contexto de execução do 

FlexTV são reportadas ao REATIVO, que pode disparar uma reconfiguração do 

middleware através de um rearranjo de seus componentes. 

Os resultados dos experimentos realizados neste trabalho mostraram que é possível 

promover a adaptação de um sistema orientado a componentes complexo, como é o caso 

do middleware FlexTV, utilizando os serviços do repositório REATIVO, tornando a sua 

configuração mais adequada ao seu contexto de execução, sem levá-lo a um estado de 

falha. 

 

Palavras-Chave: Repositórios Ativos, Componentes, TV Digital, Sistemas Adaptativos 



 

Abstract. Nowadays it is possible to observe on systems developers, a trend to use software 

components, to promote reuse, reducing the costs and accelerating the software 

development process. Systems can be developed by interconnecting components, obeying 

an architecture defined by the developer. In the scope of this work, that components based 

architecture is named system configuration. 

The Components Active Repository System concept was initially proposed in the 

literature aiming to support the programmer during the system development, providing him 

information about the components without he has to require it. 

This work presents an extension to the initially proposed concept for components active 

repository. In this new concept, the active repository is not only capable to aid in the 

program development process, but it is also capable to actuate in the system, optimizing its 

configuration in response to changes on its execution context.  

Being adopted the approach proposed in this work, using a system execution context 

representation, an active repository uses optimization algorithms to try to find ideal 

configurations for the system. These new configurations are mounted using the components 

stored on the repository itself. 

For a proof of concepts, a components active repository system named REATIVO was 

developed together with a component based version of a digital TV middleware, named 

FlexTV. FlexTV was the base for what today is the procedural part of the Ginga 

middleware, the Brazilian Digital TV middleware. Modifications on the execution context 

of FlexTV are reported to REATIVO, which can trigger middleware reconfigurations by 

rearranging its components.      

The results of the experiments performed on this work demonstrate that it is possible to 

promote the adaptation of a complex components oriented system, as is the case of the 

FlexTV middleware, by using the REATIVO services, making the middleware configuration 

better suited to its execution context. 

 

Keywords: Active Repositories, Components, Digital TV, Adaptive Systems 
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Capítulo 1 -  Introdução 

Na atualidade é notória a presença das aplicações computacionais no cotidiano das pessoas 

de forma ubíqua [Weiser 1993]. Programas de computador estão inseridos na maioria dos 

artefatos eletrônicos presentes no nosso dia-a-dia. Ao utilizar a geladeira ou o forno 

microondas para preparar o café da manhã, ao ligar o rádio no caminho para o trabalho, ao 

utilizar o computador para acessar a Internet, ao utilizar um aparelho de telefone celular, ou 

mesmo ao ligar a televisão no final do dia, uma pessoa está, de fato, interagindo com uma 

série de programas de computador. A diminuição do custo e do tamanho de componentes 

eletrônicos tais como processadores, memória, flash, etc. tem tornado possível a 

incorporação de um poder computacional cada vez maior a tais dispositivos, 

transformando-os em verdadeiros computadores. 

Outra conseqüência do barateamento dos componentes eletrônicos hodiernos é a 

possibilidade de termos um único dispositivo desempenhando as funções que antes eram 

realizadas por vários outros. No escopo desta tese, tais dispositivos serão chamados de 

dispositivos convergentes. Um exemplo desse tipo de dispositivo são os aparelhos de 

telefone celular, que atualmente também podem exercer as funções de computador, GPS, 

câmera fotográfica, televisor digital, rádio, gravador e tocador de áudio, dentre outras. 

Quando não são capazes de desempenhar uma função diretamente, alguns dispositivos 

convergentes podem realizar determinadas tarefas controlando o funcionamento de outros, 

através de alguma tecnologia de comunicação em rede. Em um cenário não muito futurista, 

poderíamos ter todos os eletrodomésticos de uma residência interconectados em uma rede 

doméstica e sendo controlados através de um único aparelho dessa rede.  

Além das funcionalidades que apresentam ao sair da fábrica, novas funcionalidades 

podem ser adicionadas aos dispositivos convergentes, mediante atualizações de software, 

desde que determinados requisitos de hardware sejam respeitados. Neste caso, 

funcionalidades que antes não haviam sequer sido pensadas pelos fabricantes podem ser 

incorporadas aos seus produtos de acordo com as necessidades dos usuários. Para tanto, 

faz-se necessário que os artefatos em questão possibilitem o desenvolvimento e a 
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atualização de software enquanto estão em pleno funcionamento. Um tipo de dispositivo 

que normalmente apresenta essa característica são os aparelhos de recepção de TV digital. 

A maioria dos sistemas de televisão digital [ABNT 2007], [ARIB 2002b],  

[ATSC 2007] e [ETSI 2004b] prevê que os dispositivos de recepção de TV sejam capazes 

de não apenas exibir o áudio e o vídeo transmitidos em cada canal, mas também de receber 

e executar aplicativos, semelhantes a programas de computador, que são enviados pelas 

emissoras de TV. Visando facilitar o desenvolvimento de tais aplicativos, alguns trabalhos 

têm apresentado sistemas de middleware para TV Digital que forneçam uma camada de 

abstração para as características específicas do hardware ou mesmo do sistema operacional 

presentes nos equipamentos de recepção. Esses sistemas de middleware possibilitam que os 

aplicativos para TV Digital sejam desenvolvidos independentemente dos equipamentos nos 

quais serão executados, apresentando o mesmo comportamento em todos eles, quando em 

funcionamento. Exemplos destes sistemas de middleware são: MHP [ETSI 2003], GEM 

[ETSI 2004], DASE [ATSC 2003], ACAP [ATSC 2004] e ARIB [ARIB 2002]. Esses 

trabalhos visam especificar detalhadamente todo o ambiente no qual os aplicativos de TV 

digital serão executados, podendo incluir: os modelos de ciclo de vida dos aplicativos, as 

diversas APIs que são disponibilizadas (APIs gráficas, de comunicação, de controle de 

exibição de mídias, etc.), os tipos de dados que os aplicativos podem receber etc. 

No escopo deste trabalho, chamaremos indistintamente de Sistema Interativo para 

TV Digital qualquer aplicativo projetado para ser executado sobre um determinado 

middleware para TV digital interativa, o próprio middleware, ou o conjunto middleware e 

aplicativo. Essa nomenclatura servirá para facilitar as referências feitas ao software 

constante nos receptores de TV digital como um todo. 

 A característica de poder receber e executar novos aplicativos aliada à possibilidade 

de integração com os aparelhos presentes em uma residência cria um enorme leque de 

possibilidades para as aplicações que podem ser instaladas no receptor de TV digital. Por 

outro lado, manter uma quantidade muito grande de aplicativos instalados no aparelho pode 

confundir os seus usuários com opções que nunca serão acionadas, dificultando inclusive a 

utilização do dispositivo em sua função básica, que é exibir conteúdo televisivo. 
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Determinar então quais aplicativos são apropriados para cada usuário e para o contexto em 

que eles se encontram é um desafio a ser considerado. 

Os Sistemas Interativos para TV Digital podem ser desenvolvidos utilizando-se as 

técnicas conhecidas da Engenharia de Software, como é o caso do desenvolvimento 

orientado a componentes [Szyperski 2002]. Desenvolvimento orientado a (ou baseado em) 

componentes é um paradigma de desenvolvimento de software onde o processo de 

produção de um sistema é feito através da construção de seus componentes  

[Heineman 2001] separadamente, sendo estes posteriormente interligados através de seus 

pontos de conexão ou interfaces. Obrigatoriamente esse paradigma tem por determinação 

base, para os componentes formadores do dado sistema, a especificação explícita de suas 

interfaces de comunicação e dos serviços dos quais ele necessita para funcionar. Sendo 

considerado uma unidade de desenvolvimento independente, nunca um componente terá 

sua instanciação parcial, mas sempre integral. A utilização da abordagem baseada em 

componentes de software pode facilitar a alteração das funcionalidades providas por um 

sistema mediante a alteração de seus componentes. Dessa forma, um Sistema Interativo 

para TV Digital desenvolvido utilizando-se essa abordagem poderia ser configurado para 

ser mais adequado aos contextos de seus usuários, oferecendo a estes apenas as 

funcionalidades que sejam mais apropriadas. 

No paradigma de desenvolvimento orientado a componentes, um Repositório de 

Componentes [Lucrédio 2004] é o sistema de software que provê meios estruturais e 

funcionais para a localização, seleção e recuperação de componentes de software, bem 

como o compartilhamento destes. Quanto ao ambiente de armazenamento, os repositórios 

de componentes podem ser classificados em centralizados ou distribuídos, dependendo de 

como estão organizados os componentes.  

Repositórios Ativos de Componentes [Ye 2001] são sistemas de repositório 

providos de mecanismos ativos de entrega de informação, fornecendo aos seus usuários 

informações sobre componentes, sem que eles necessitem formular requisições. Esses 

sistemas são executados em background dentro do ambiente de programação utilizado e 

inferem, a partir do monitoramento das interações do usuário com o ambiente, suas 

necessidades de uso. Os repositórios ativos de componentes apenas auxiliam os 
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programadores durante a fase de desenvolvimento do sistema, fazendo sugestões de 

componentes que podem ser incorporados ao mesmo. Essas sugestões são correlacionadas 

às atividades correntes do programador e são geradas a partir de modelos de atividade e de 

usuário [Ye 2001]. No entanto, uma vez em execução, os repositórios ativos pouco podem 

fazer para modificar a composição de um sistema.  

1.1 Definição do Problema 

Ao contrário do que acontece com a Internet, por exemplo, onde o conteúdo fica disponível 

por um longo período de tempo e os usuários podem escolher o momento e a forma de 

visualizar a informação, o conteúdo televisivo desenvolvido para os sistemas analógicos de 

televisão só podem ser visualizados pelos telespectadores no momento em que estão sendo 

transmitidos e de acordo com seqüência de informações projetada pelos produtores. No 

entanto, a capacidade de processamento agregada aos aparelhos receptores nos sistemas 

digitais de televisão pode ser utilizada para, dentre outras coisas, adaptar o conteúdo 

televisivo, inclusive as aplicações interativas e o próprio middleware, tornando-o mais 

adequado aos usuários que fazem uso do receptor. 

No caso específico dos Sistemas Interativos para TV Digital orientados a 

componentes, a adaptação dos mesmos pode ser feita através da reconfiguração de seus 

componentes, visando torná-los mais adequados ou otimizados para os seus contextos de 

execução. O contexto de execução de um sistema é definido no escopo deste trabalho em 

termos da sua configuração atual (sua configuração de componentes), das características do 

ambiente de execução (características do dispositivo de recepção, da rede de transmissão e 

do ambiente físico) e dos usuários que correntemente fazem uso do sistema. 

Visando promover a adaptação dos sistemas computacionais em tempo de 

execução, alguns trabalhos têm sido propostos na literatura para especificar mecanismos 

que possibilitam a alteração dos componentes de um sistema de acordo com mudanças 

ocorridas em seus contextos de execução [Morrison 2007], [Batista 2005], [Blair 2004], 

[Roshandel 2004], [Turkay 2004], [Bruneton 2002], [Tripathi 2002b], [Kon 2002b],  

[Agha 2002], [Venkatasubramanian 2002], [Blair 2001], [Eliassen 2002]. Conforme será 

discutido no Capítulo 8, alguns desses trabalhos possibilitam que um administrador 
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humano ou mesmo um agente de software promova a reconfiguração do sistema através de 

interfaces bem definidas. Outros desses trabalhos possibilitam que o sistema se reconfigure 

automaticamente, de acordo com o seu contexto de execução, percebendo as alterações 

ocorridas no mesmo. Em ambos os casos, o conhecimento do programador ou 

administrador do sistema sobre os possíveis contextos de execução e sobre os componentes 

que podem ser utilizados no sistema é crucial para que boas configurações sistêmicas sejam 

geradas. 

Por ser definida pelo programador, a estratégia utilizada para promover a 

reconfiguração de um sistema em tempo de execução fica restrita ao seu domínio de 

conhecimento [Curtis 1989], [Fischer 1991]. O programador normalmente considera na sua 

estratégia apenas os componentes por ele conhecidos [Lange 1989], [Isoda 1995], 

especificando regras que definem quais componentes específicos podem ser utilizados em 

determinados contextos de execução. O surgimento de novos componentes faz com que 

estas estratégias precisem ser alteradas para possibilitar o uso desses elementos, 

normalmente exigindo atividades de programação ou pelo menos de especificação de novas 

regras. 

O problema abordado nesta tese é o de encontrar uma configuração de componentes 

que seja ótima para o contexto de execução corrente de um dado Sistema Interativo para 

TV Digital, sendo esse contexto definido em termos da configuração atual do sistema, das 

características do seu ambiente de execução e dos usuários que correntemente fazem uso do 

mesmo. Tal configuração pode fazer uso de componentes disponíveis em um repositório. 

Sempre que o contexto de execução do sistema for alterado, ou novos componentes forem 

inseridos no repositório, uma nova configuração, melhor do que a anterior, deve ser 

buscada, e, quando encontrada, o sistema deve ser reconfigurado. 

1.2 Estratégia Proposta 

A abordagem proposta neste trabalho para promover a reconfiguração automática de 

Sistemas Interativos para TV Digital orientados a componentes em tempo de execução é 

fazer com que o próprio repositório de componentes, que detém uma grande quantidade de 

informação sobre os componentes, seja capaz de determinar quais deles são mais 
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adequados ao contexto de execução no qual o sistema se encontra. Além disso, o 

repositório pode também computar como esses componentes podem ser interconectados 

para compor uma nova configuração que seja mais adequada ao contexto de execução do 

sistema. Essa abordagem minimiza os problemas oriundos da falta de conhecimento do 

programador e dispensa a necessidade de recompilação das regras sempre que novos 

componentes sejam inseridos no repositório. 

Cabe aqui também ressaltar que o repositório ativo não necessariamente precisa ser 

acessado de forma distribuída. Ele pode também ser embutido no próprio sistema orientado 

a componentes, atuando como um módulo do mesmo. Nesse caso, pode-se afirmar que esse 

sistema é auto-otimizável para o seu contexto de execução, possibilitando a incorporação 

de novos componentes em tempo de execução, de forma transparente, sem a necessidade de 

recodificação. 

1.3 Tese 

A tese defendida neste trabalho é a de que um repositório ativo de componentes é capaz de 

otimizar proativamente Sistemas Interativos para TV Digital orientados a componentes, 

através da composição de novas configurações para tais sistemas, tornando-os mais 

adequados aos seus contextos de execução. Nesse caso, o conceito de repositório ativo de 

componente originalmente proposto por [Ye 2001] é expandido no sentido de que ele deixa 

de ser apenas uma entidade capaz de fornecer informação sobre componentes para os 

desenvolvedores de software e passa a ser capaz também de fornecer sugestões de 

componentes e configurações de componentes para sistemas em funcionamento, de acordo 

o contexto de execução dos mesmos. 

A idéia é que Sistemas Interativos para TV Digital desenvolvidos de forma 

orientada a componentes informem ao repositório a sua configuração corrente e uma 

representação do seu contexto de execução atual, através da instanciação de uma ontologia 

de domínio para TV digital. O repositório então, através de algoritmos heurísticos, pode 

computar uma nova configuração para o sistema que seja mais adequada ao seu contexto de 

execução. A nova configuração dispara um processo de reconfiguração feita com base na 

remoção, adição ou substituição de componentes do sistema. 
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O processamento necessário para se computar novas configurações para os sistemas 

orientados a componentes pode ser realizado de forma distribuída. Sendo parte realizada 

pelo próprio sistema e parte realizada por servidores remotos. A divisão do processamento 

é feita levando-se em consideração o poder de processamento dos dispositivos que 

executam o sistema. 

Como estudo de caso para esta tese foi desenvolvido um Middleware para Televisão 

Digital Interativa com arquitetura orientada a componentes denominado FlexTV  

[Leite 2005]. O FlexTV é capaz de se reconfigurar em tempo de execução, utilizando os 

serviços do repositório ativo de componentes, visando tornar-se mais adequado ao contexto 

em que se encontra. A arquitetura do FlexTV é uma contribuição deste trabalho, e os 

componentes de software que constituem esse middleware tiveram suas arquiteturas 

internas e suas implementações realizadas por um consórcio de pesquisa formado por nove 

instituições de pesquisa brasileiras, com o intuito de utilizar o FlexTV como middleware do 

Sistema Brasileiro de TV digital. Na realidade, a especificação do FlexTV serviu de base 

para o que hoje é a especificação da parte procedural do middleware Ginga  

[Souza 2006], adotado como padrão no sistema brasileiro de TV digital. 

1.4 Objetivo 

Propor uma abordagem que permita que um Sistema Interativo para TV Digital possa ter 

sua configuração de componentes otimizada, em tempo de execução, para o contexto em 

que se encontra, através de um serviço de otimização de configuração, provido por um 

repositório ativo de componentes, beneficiando-se de toda informação presente neste 

último. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

Para que o objetivo principal deste trabalho seja atingido, faz-se necessário que os seguintes 

objetivos específicos sejam alcançados: 

1. Geração de uma nova definição para repositório ativo de componentes, 

identificando-se quais funcionalidades foram acrescentadas à definição anterior  

[Ye 2001], de forma que essa entidade possa atuar como um otimizador da 
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configuração de sistemas orientados a componentes, considerando-se os seus 

contextos de execução; 

2. Especificação e modelagem arquitetural de uma instância de repositório ativo 

denominado REATIVO, que seja capaz de otimizar a configuração de um sistema 

real, com arquitetura orientada a componentes; 

3. Desenvolvimento de um algoritmo de otimização para o REATIVO [Leite 2007a]; 

4. Implementação de um protótipo para o REATIVO; 

5. Definição de um modelo de componentes que possa ser utilizado para tirar maior 

proveito das características do REATIVO [Leite 2006], [Miranda 2007]; 

6. Definição de uma ontologia de domínio para TV digital que possa ser utilizada para 

determinar que variáveis constituem o contexto do sistema e como uma 

representação de tal contexto pode ser gerada [Leite 2007c]; 

7. Especificação de um mecanismo de avaliação de contexto baseado em lógica fuzzy 

que permita determinar o grau de adequação de cada componente para o contexto 

em que se encontra [Leite 2007b]; 

8. Especificação e implementação de um sistema orientado a componentes que possa 

se beneficiar dos serviços de otimização do REATIVO. Esse sistema é um 

middleware para TV digital com arquitetura baseada em componentes, denominado 

FlexTV [Leite 2005]; 

9. Realização de experimentos controlados, utilizando-se o protótipo do REATIVO, a 

implementação do middleware FlexTV e simuladores desenvolvidos para 

experimentos específicos, visando avaliar o funcionamento do repositório quanto 

usado por um Sistema Interativo para TV Digital real. 

 

1.5 Organização do Trabalho 

No Capítulo 2 é feita a definição de alguns conceitos necessários para o entendimento do 

restante do trabalho. O repositório ativo de componentes é apresentado no Capítulo 3, 

através de cenários de uso. No capítulo 4 é mostrada a arquitetura de um repositório ativo 

de componentes denominado REATIVO. O Capítulo 5 apresenta o mecanismo utilizado 

pelo REATIVO para fazer a avaliação do grau da adequação de componentes ao contexto 

de execução dos sistemas Interativos para TV Digital. O Capítulo 6 apresenta o mecanismo 
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baseado em algoritmos heurísticos utilizado pelo repositório para geração de configurações 

otimizadas para o contexto dos Sistemas Interativos para TV Digital. O Capítulo 7 

apresenta o sistema de middleware para TV Digital FlexTV, que é utilizado como Sistema 

Interativo de teste para o repositório ativo. No Capítulo 8 é feita uma comparação com 

trabalhos relacionados e no Capítulo 9 são apresentadas as conclusões do trabalho e 

perspectivas futuras. 
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Capítulo 2 -  Fundamentação Teórica 

Nesse capítulo serão apresentados os principais conceitos necessários para um melhor 

entendimento deste trabalho. Inicialmente falar-se-á sobre componentes de software e sobre 

o processo de desenvolvimento baseado em componentes – DBC. Em seguida será 

destacada a importância dos repositórios de componentes dentro do DBC e apresentada a 

conceituação de repositórios ativos de componentes, ressaltando o fato de que a primeira 

definição apresentada para esta entidade não previa que a mesma pudesse atuar na 

reconfiguração de sistemas em execução. Em termos de reconfiguração de sistemas em 

tempo de execução, será apresentado o importante papel que sistemas de middleware 

exercem nesse processo, possibilitando o desenvolvimento de sistemas adaptativos. Será 

mostrado que esses sistemas adaptativos podem ser reconfigurados de acordo com o seu 

contexto de execução e que um mecanismo de inferência, como o baseado na lógica fuzzy, 

por exemplo, pode ser utilizado para analisar o referido contexto. Por fim, serão 

apresentados os principais conceitos relacionados aos sistemas de TV Digital.  

2.1 Componentes de Software 

De acordo com Szyperski [Szyperski 2002], o termo componente e objeto são 

diversas vezes utilizados com o mesmo significado. Então, uma diferenciação destes termos 

necessita ser realizada: 

1. É uma unidade de desenvolvimento independente – Um componente 

pode ser desenvolvido separadamente do seu ambiente e de outros componentes. Pode ser 

implicitamente assumido que o componente não pode ser parcialmente desenvolvido. 

2. É uma unidade combinável com outras – para um componente fazer parte 

de uma composição com outros componentes desenvolvidos por terceiros, ele precisa ser 

autocontido. Ele também necessita estar associado a uma documentação não ambígua que 

especifique claramente o que ele provê e de que ele necessita para funcionar. Em outras 

palavras, o componente necessita encapsular sua implementação e interagir com seu 

ambiente através de interfaces bem definidas. 
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3. Não possui estado observável externamente – Um componente não pode 

ser distinguido de cópias de si mesmo. Isso significa que um componente não pode ser 

instanciado como são os objetos.  

Segundo Klabunde [Klabunde 1999], existem inúmeras visões para a conceituação 

do que seriam componentes de software. Um componente de software deve ser projetado e 

implementado para possibilitar sua reutilização. Três fatores que possibilitam o reuso 

podem ser citados: Facilidade de Identificação, Compreensibilidade e Confiança. Apesar 

dos esforços para tentar unir esses fatores, a dificuldade de agrupá-los em um componente é 

grande. Algumas associações e organizações, tais como a Object Management Group 

(OMG), a Microsoft e a Sun procuram desenvolver padrões para permitir que a 

interoperabilidade possa se tornar algo mais fácil e real. Porém, apesar de todos 

concordarem que padronizar é a solução, a disputa pelo padrão a ser utilizado dificulta a 

escolha de qual deve ser adotado e utilizado no desenvolvimento baseado em componentes. 

São várias as vantagens de se utilizar o paradigma de Desenvolvimento Orientado a 

Componentes [Pereira 2000]: 

• Possibilidade de reutilização de projetos e implementações - dependendo da 

granularidade adotada, todo o projeto ou parte dele pode ser utilizado na produção 

de outros sistemas ou, até mesmo, de outros componentes; 

• Possibilidade de desenvolvimento em larga escala - em função da possibilidade 

de reuso, uma grande quantidade de componentes pode ser desenvolvido a partir 

outros; 

• Facilidade de testes - as funcionalidades dos componentes podem ser testadas 

separadamente, possibilitando uma prematura detecção e correção de problemas; 

• Aumento de confiabilidade - em virtude da facilidade dos testes, há a possibilidade 

de diminuição do tempo de detecção e correção de problemas; 

• Possibilidade de atualização e crescimento funcional - os componentes podem ter 

sua funcionalidade interna incrementada, sem acarretar danos aos usuários, apenas 

mantendo-se as interfaces existentes e incluindo novas; 
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• Possibilidade de troca de componentes - trabalhando-se em um ambiente 

autoconfigurável, caso componentes apresentem defeito estes poderiam ser trocados 

por outros em perfeito funcionamento. 

 

Uma importante ferramenta no paradigma de Desenvolvimento Baseado em 

Componentes são os Repositórios de Componentes.  

2.2 Repositórios de Componentes de Software 

Um repositório de componentes é um mecanismo que possibilita o armazenamento, 

localização e recuperação de componentes de software de forma a promover o reuso dos 

mesmos [Lucrédio 2004]. 

Existe uma série de vantagens relacionadas à utilização de repositórios de 

componentes [Pereira 2000]: 

• Menor custo de busca - permitir que a busca de componentes possa ser mais 

eficiente, diminuindo no sistema usuário a carga envolvida na recuperação. 

• Suporte ao desenvolvimento em larga escala - em função de um menor custo na 

recuperação, o acesso aos componentes desenvolvidos é facilitado, com isso, mais 

componentes são acessados; 

• Padronização de armazenamento e recuperação - Utilizando-se padrões para o 

acesso e recuperação dos componentes permite-se que o repositório possa ser 

acessado por diferentes usuários. 

 

Além de possibilitar o armazenamento, a busca e a recuperação de componentes, 

outras funcionalidades podem ser agregadas aos repositórios de componentes, tal como 

ocorre com os repositórios ativos de componentes. 

2.3 Repositórios Ativos de Componentes de Software 

Repositórios ativos de componentes são repositórios capazes de fornecer informações sobre 

componentes de software para os desenvolvedores de sistemas sem que eles necessitem 

formular requisições [Ye 2001]. Tais repositórios podem ser integrados a ambientes de 
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desenvolvimento de sistemas orientados a componentes e, com base nas tarefas realizadas 

pelos desenvolvedores, fornecer informações sobre componentes que podem ser utilizados 

para compor o sistema em desenvolvimento. Essa abordagem permite que os 

desenvolvedores façam uso de componentes por eles desconhecidos e que o custo do reuso 

seja diminuído [Ye 2001]. 

Deve ser destacado que o conceito de repositório ativo proposto por Ye [Ye 2001] é 

utilizado apenas durante a fase de desenvolvimento de sistemas orientados a componentes. 

Não sendo o mesmo capaz de atuar na configuração de sistemas em execução. 

Para que os componentes de um sistema possam ser reconfigurados durante a sua 

execução, faz-se necessário que o mesmo tenha sido implementado para permitir tal 

operação. Nesse caso, utilização de um sistema de middleware pode auxiliar no 

desenvolvimento do sistema. 

2.4 Middleware 

O projeto de software orientado a componentes permite que sistemas sejam desenvolvidos 

através da interconexão de componentes de software pré-existentes. Uma vez conectado a 

outros, um dado componente pode acessar as funcionalidades e serviços providos pelos 

seus pares através das suas interfaces de programação. Entretanto, algumas vezes os 

componentes não podem fazer uso direto dessas interfaces devido a uma série fatores; 

dentre os quais, pode ser citado o fato de os componentes terem sido implementados em 

linguagens de programação diferentes. Uma das funções do middleware [Bernstein 1996] é 

promover a comunicação entre componentes, mesmo que estes tenham sido desenvolvidos 

usando linguagens de programação diferentes e estejam sendo executados em ambientes 

distintos. 

Middleware é o neologismo criado para designar camadas de software que não 

constituem diretamente aplicações nem tampouco fazem parte das camadas de “baixo 

nível” (sistema operacional, rede, etc.), mas que facilitam o uso de ambientes ricos em 

tecnologia da informação. Ele pode ser informalmente definido como o conjunto de 
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serviços de propósito geral que se situa entre a plataforma e as aplicações como ilustra a 

Figura  2.1 [Bernstein 1996]. 

 

Figura  2.1- Middleware 

Um serviço de middleware é definido em termos das suas APIs e dos protocolos por 

ele suportados. De acordo com Bernstein [Bernstein 1996], para ser considerado um serviço 

de middleware, um serviço deve apresentar as seguintes características: Independência de 

Aplicações e Indústria – devendo ser capazes de atender às necessidades de uma série de 

aplicações em diversas indústrias (por exemplo, um comutador de mensagens que converte 

mensagens entre diferentes formatos); Distribuição – Possibilita que o serviço seja 

acessado de forma distribuída pelas aplicações, melhorando a interoperabilidade entre 

aplicações residentes em diferentes plataformas (por exemplo, serviços de banco de dados 

distribuído e de comunicação); Multiplicidade de Plataformas – Devendo existir 

implementações do serviço sendo executadas em diferentes plataformas; Aderência a 

padrões de protocolos e APIs – A adoção de protocolos e APIS padronizados ou 

publicamente disponíveis permite a interoperação entre diferentes implementações do 

serviço. 

Algumas implementações de middleware tal como a Common Object Request 

Broker Architecture (CORBA) [OMG 2003], desenvolvida pelo Object Management 

Group (OMG) incluem interfaces de programação (APIs) que possibilitam a interconexão 

de objetos remotos, bem como a invocação de métodos presentes nos mesmos através de 

interfaces estáticas (tais como stubs RPC) ou através de interfaces dinâmicas (na forma de 

chamadas do tipo: “Call (component_method, parameter1, parameter2, ...)). 
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Outras plataformas de middleware, tal como o OpenCOM [Coulson 2002], 

permitem que os sistemas em execução sobre o middleware possam ser reconfigurados de 

acordo com alterações em seus requisitos, caracterizando esses sistemas como adaptativos.   

2.5 Sistemas Adaptativos 

Tekinerdogan [Tekinerdogan 1997] define um sistema adaptável ou adaptativo como: “Um 

sistema que permite adaptar facilmente uma estrutura completa ou partes específicas devido 

a mudanças nos requisitos”. De acordo com Mckinley [Mckinley 2004], duas revoluções na 

área de computação são consideradas as principais responsáveis pelo crescimento do 

desenvolvimento de sistemas de computação adaptativos. A primeira delas é o surgimento 

da computação ubíqua [Weiser 1993] que promete mudar a forma tradicional de como, 

quando e onde o ser humano pode interagir com computadores. A segunda é a crescente 

demanda pela computação autônoma (automatic computing) [Kephart 2003] que constitui o 

desenvolvimento de sistemas que são auto-monitoráveis, auto-configuráveis e auto-

otimizáveis, precisando de instruções mínimas de alto nível. 

Em seu trabalho, Mckinley [Mckinley 2004] propõe uma taxonomia que classifica 

os sistemas adaptáveis em: Sistemas adaptáveis por ajustes de parâmetros (parameter 

adaptation) e sistemas adaptáveis por ajuste de composição (compositional adaptation). 

Na adaptação por ajustes de parâmetros, o comportamento de um sistema pode ser 

alterado através do ajuste de valores de algumas das suas variáveis. Um exemplo desse tipo 

de sistema são os protocolos de comunicação em rede que fazem uso de mecanismos de 

controle de fluxo com base nas condições atuais da rede (como banda passante e taxas de 

perda de pacote e de erro). Em tais protocolos, a taxa de transmissão corrente é determinada 

por variáveis do sistema que podem ser alteradas de acordo com as condições atuais da 

rede. Apesar dos sistemas adaptáveis por ajuste de parâmetros serem capazes de se adequar 

a uma série de situações através da modificação de suas variáveis, os mesmos não são 

capazes de receber novas funcionalidades ou componentes. No caso dos protocolos de 

comunicação, por exemplo, novos algoritmos de controle de fluxo não podem ser 

incorporados ao protocolo após o seu projeto inicial. 
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A adaptação por composição por sua vez, permite que novos componentes e 

algoritmos possam ser incorporados aos sistemas, de forma que eles possam se adequar da 

melhor forma possível ao ambiente no qual eles são executados. Dessa forma, uma série de 

situações não previstas durante a concepção inicial do sistema pode ser contornada através 

do uso de novas estratégias, permitindo uma recomposição dinâmica do software em tempo 

de execução. 

2.5.1 Adaptação por Reflexão Computacional 

Um dos mecanismos que possibilitam a adaptação é a reflexão. A técnica de Reflexão 

Computacional [Smith 1984] [Maes 1987] vem sendo amplamente reconhecida como um 

mecanismo poderoso para a implementação de sistemas que necessitem sofrer constantes 

alterações estruturais e comportamentais em tempo de execução para desempenhar suas 

funções. Os fundamentos dos sistemas computacionais reflexivos foram introduzidos por 

Smith [Smith 1982] através da sua hipótese de reflexão, que afirma que um sistema pode 

ser construído para manipular representações de si mesmo da mesma forma que ele pode 

manipular representações do seu domínio de aplicação.  Tais sistemas possuem então uma 

auto-representação (também denominada de meta-representação) do seu estado e 

comportamento. Um sistema é denominado reflexivo quando há uma conexão causal 

[Smith 1984] [Maes 1987] entre a sua auto-representação e seu estado e comportamento 

correntes. Ou seja, alterações feitas na auto-representação do sistema implicam em 

mudanças no seu estado e comportamento correntes e vice-versa. 

Uma das possíveis formas de organizar a arquitetura de um sistema reflexivo 

[Schimidt 2001] é estruturá-la em camadas ou níveis onde o nível mais baixo, ou nível 

base, está diretamente ligado ao domínio da aplicação e define a própria aplicação lógica 

do sistema. Os níveis superiores ao nível base são denominados meta-níveis. Um meta-

nível fornece, através de meta-objetos, uma representação estrutural e comportamental do 

sistema. Mais precisamente, cada meta-nível é responsável por gerar uma representação do 

nível imediatamente inferior (seu nível base relativo), formando assim uma torre reflexiva 

de meta níveis como ilustra a Figura  2.2 [Costa 2001]. Os meta-objetos representam 

informações do sistema, tais como, estrutura de tipos e mecanismos de chamadas de 

funções. Cada meta-objeto possui uma conexão causal com uma parte específica da 
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implementação do nível base relativo, de forma que alterações feitas no meta-objeto 

implicam em alterações na parte correspondente do nível base relativo e vice-versa. Meta-

objetos podem ser dinamicamente alterados através de protocolos de meta-objetos, que 

funcionam como interfaces externas do meta-nível, através das quais os meta-objetos 

podem ser modificados. 

 

 

Figura  2.2 - Meta-representação, reflexão e torre de meta-níveis 

 

Como pode ser observado na Figura  2.2, cada meta-nível expõe o estado interno do 

seu nível base relativo através de uma representação baseada em elementos 

computacionalmente manipuláveis. Tal processo de representação é denominado Meta-

Representação. Alterações feitas no meta-nível devem resultar em alterações 

correspondentes no nível base através do processo de reflexão. 

Apesar da torre de meta-níveis não impor limites quanto ao número de meta-níveis, 

o que se verifica na prática é que apenas uns poucos níveis são normalmente utilizados 

[Smith 1984]. Normalmente a torre é implementada de forma circular, com cada nível 

sendo implementado na mesma linguagem do nível que ele meta-representa. 

Além da meta-representação do sistema, o interpretador de uma torre de meta-níveis 

pode levar em consideração outros fatores no momento de promover a adaptação de um 

sistema, por exemplo, informações sobre o seu contexto de execução. 
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2.6 Conceituação Contexto 

Hoje em dia encontram-se na literatura várias definições para contexto. De acordo com 

[Dey 2000], “...contexto é qualquer informação que caracteriza a situação de uma entidade, 

onde uma entidade é uma pessoa, lugar ou objeto, considerados relevantes para a interação 

entre usuários e uma aplicação”. Já [Brézillon 1999] define contexto como sendo “...um 

conjunto de condições relevantes e influências que tornam uma situação única e 

compreensível”. Um ponto comum que se pode extrair da maioria das definições de 

contexto é que as informações que caracterizam um contexto devem ser aquelas que são 

relevantes para o funcionamento de uma dada aplicação.  

2.6.1 Representação de Contexto 

Além da definição semântica das variáveis que definem o contexto de uma aplicação, é 

necessário que se tenha também uma definição sintática de como estas devem ser 

representadas computacionalmente, de forma a possibilitar que as aplicações possam ter 

acesso, manipular e intercambiar a informação contextual. Diversas técnicas vêm sendo 

utilizadas na literatura para representação de contexto [Vieira 2006], tais como: par chave-

valor, linguagem de marcação, orientação a objetos, mapas de tópicos e ontologias.  

Uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização 

compartilhada em que objetos, conceitos, entidades e relacionamentos do mundo real são 

definidos em uma determinada área de interesse ou domínio do conhecimento  

[Gruber 1993]. Um dos grandes interesses na construção e uso de ontologias é tornar o 

conhecimento do mundo real processável por máquinas. Uma representação explícita de 

uma ontologia consiste de um modelo estruturado de vocábulos (classes e propriedades) e 

sua semântica associada (relacionamentos entre diferentes classes e propriedades), bem 

como funções, axiomas e instâncias. 

A OWL (Ontology Web Language) [Bechhofer 2004] é um dos padrões definidos 

para a Web Semântica e permite a definição e representação de ontologias de domínio e 

compartilhamento de vocabulários. Através de OWL é possível que os diversos conceitos 

que constituem um determinado domínio sejam representados em uma abordagem 
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orientada a objetos, através de classes e propriedades. Relacionamentos entre diferentes 

classes e propriedades podem ser definidos com vistas a associar semântica a estes 

elementos. 

Para compor uma base de conhecimento em OWL, arquivos de ontologia têm 

associados a si arquivos de instâncias. Arquivos de ontologia contêm descrições dos 

conceitos do domínio, enquanto os arquivos de instâncias contêm os fatos acerca desses 

conceitos. Por exemplo, em um arquivo de ontologia pode-se definir o conceito de “Canal 

de Broadcast” que está associado a outro conceito chamado “QoS” que tem uma 

propriedade chamada “Taxa de Perda de Pacotes”. Em um arquivo de instância associado 

ao arquivo de ontologia em questão pode-se ter definido que “existe um canal de broadcast 

pertencente à emissora de TV Tabajara”, esse canal possui uma “QoS” associada que 

possui, em um dado momento, “uma taxa de perda de pacotes” de 1%.   

A partir das informações contidas em uma base de conhecimento, um mecanismo de 

inferência pode ser utilizado para inferir novas informações. Por exemplo, dada a 

informação de que “a taxa de perda de pacotes de um canal de comunicação” é de 1%, o 

motor de inferência pode inferir que um determinado componente de software não é 

adequado para ser utilizado no sistema que utiliza esse canal. Um tipo de mecanismo de 

inferência é o baseado em lógica fuzzy. 

2.7 Conjuntos Fuzzy 

A teoria dos conjuntos nebulosos ou fuzzy é o modelo mais tradicional para o tratamento da 

informação imprecisa e vaga [Klir 1995]. Este modelo tem por objetivo permitir 

graduações na pertinência de um elemento a um dado conjunto. Dado um universo de 

discurso Ω, um conjunto nebuloso A em Ω é definido por uma função de pertinência  

µA : Ω → [0, 1], que associa a cada elemento x de A o grau µA(x), com o qual x pertence a 

A. µA(x) indica o grau de compatibilidade entre x e o conceito expresso por A: 

µA(x) = 1, x é completamente compatível com A 

µA(x) = 0, x é completamente incompatível com A 

0 < µA(x) < 1, x é parcialmente compatível com A, com grau µA(x). 
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Por exemplo, podemos considerar que o universo de discurso Ω representa a taxa de 

perda de pacotes em uma rede de transmissão de TV Digital. Nesse caso, como em termos 

percentuais essa taxa pode variar de 0% a 100%, Ω : [0, 100]. Para esse universo de 

discurso, podem ser aleatoriamente definidos os conjuntos nebulosos BAIXA, MÉDIA e 

ALTA, que estão respectivamente associados semanticamente a uma baixa, média e alta 

taxa de perda de pacotes. As funções de pertinência desses conjuntos: µAlta, µMédia e µBaixa 

estão representadas na Figura  2.3. Quando a taxa de perda de pacotes x for igual a 5%, por 

exemplo, essa variável será completamente compatível com o conjunto BAIXA e 

completamente incompatível com os demais conjuntos. Entretanto, quando a taxa de perda 

x for igual a 20%, x será parcialmente compatível com o conjunto BAIXA, com grau 0,5 e 

com o conjunto MÉDIA, com grau 0,5. Nesse caso, pode-se dizer que a taxa de perda de 

pacotes é “um pouco baixa” e “um pouco média” simultaneamente. Esse processo de 

determinar o grau de compatibilidade de uma variável x ∈ Ω com um ou mais conjuntos 

nebulosos em Ω é denominado de processo de fuzzificação de x. 

 

Figura  2.3  - Funções de pertinência dos conjuntos nebulosos BAIXA, MÉDIA e ALTA, associados a 
taxas de perdas de pacotes. 

 
Na teoria de conjuntos nebulosos, as operações de complemento, intersecção e 

união de conjuntos são implementadas através de famílias de operadores matemáticos que 

preservam algumas propriedades características dessas operações. O complemento de um 

conjunto nebuloso A, denotado por AC, é dado por µA
C(x) = n ( µA(x) ), onde  

n : [0, 1] → [0, 1], é um operador de negação que satisfaz algumas propriedades 

matemáticas específicas [Klir 1995]. A operação de complemento mais comumente 

utilizada é:  

 n ( a ) = 1 – a.  
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As operações de intersecção e união entre conjuntos nebulosos são implementadas 

respectivamente pelas famílias de operadores denominadas t-normas T : [0, 1]2 → [0, 1] e 

t-conorma ⊥⊥⊥⊥ : [0, 1]2 → [0, 1]. Algumas das principais t-normas apresentadas na literatura 

são: min(a, b), a . b e max (a+b-1, 0) e suas t-conormas associadas: max(a, b), a + b – a . b 

e min(a + b, 1). Outras t-normas e t-conormas podem ser encontradas na literatura 

[Klir 1995]. 

2.7.1 Lógica Fuzzy 

A chamada lógica nebulosa ou lógica fuzzy é a uma maneira de se implementar o raciocínio 

aproximado no contexto da teoria dos conjuntos nebulosos. Na realidade, a lógica nebulosa 

nada mais é do que a própria teoria dos conjuntos nebulosos sob um ponto de vista lógico. 

Nesse contexto, a regra do modus ponens da lógica clássica é substituída pela regra do 

modus ponens generalizado [Klir 1995]: 

A → B 

A’ 

 Se “perda de pacotes é baixa” então “artefato é adequado” 

“Perda de pacotes é muito baixa” 

   B’  “Artefato é muito adequado” 

 

Ao contrário da lógica clássica, não se pode falar realmente em valor-verdade no 

contexto da lógica fuzzy. No entanto, semelhantemente ao que ocorre com as operações de 

complemento, intersecção e união na teoria dos conjuntos nebulosos, as operações lógicas 

de conjunção, disjunção, complemento e implicação podem ser implementadas através de 

famílias de operadores matemáticos. 

A operação de complemento lógico pode ser implementada pela mesma família de 

operadores que implementam o complemento de um conjunto fuzzy: n : [0, 1] → [0, 1]. As 

operações lógicas de conjunção e de disjunção podem ser implementadas pelos mesmos 

operadores matemáticos que implementam respectivamente a intersecção e a união de 

conjuntos nebulosos: T : [0, 1]2 → [0, 1] e ⊥⊥⊥⊥ : [0, 1]2 → [0, 1].  

Já a operação lógica de implicação serve para modelar regras de inferência do tipo 

“Se <premissa> então <conclusão>”. Essa operação é denotada por a ∈ A → b ∈ B, cujo 
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resultado pode ser obtido através do operador matemático I ( µA(a), µB(b) ), sendo  

I : [0, 1]2 → [0, 1]. Alguns dos principais operadores matemáticos que implementam a 

implicação são: max(1 – a, b); min(1 – a + b, 1); (1 – a + a . b); max(1 – a, min(a, b)); ba;  

min ( a, b ); ( a . b ), dentre outros [Klir 1995]. 

Um mecanismo de inferência baseado em lógica fuzzy deve ter como entrada e 

como saída um conjunto de variáveis pertencentes aos universos de discursos considerados. 

Por exemplo, pode-se ter um sistema de inferência fuzzy simples, que tenha como entrada 

uma única variável x, que indica a taxa de perda de pacotes em uma rede de TV digital,  

x : [0, 100]. E como saída uma única variável y que indique numericamente o quão 

apropriado é o protocolo de transmissão utilizado, y :  [0, 100]. 

Todo sistema de inferência fuzzy deve possuir uma base de conhecimento, na qual 

ficam armazenadas as regras de inferência do tipo: x1 ∈ X1 ∧ ... ∧ xn ∈ Xn → y ∈ Y, sendo 

X1..n e Y conjuntos fuzzy, xi variáveis de entrada e y uma variável de saída. Após a 

fuzzificação das variáveis de entrada, um motor de inferência fuzzy é responsável por, 

utilizando as regras da base de conhecimento e fazendo uso dos operadores matemáticos 

que implementam as operações da lógica fuzzy, inferir quais são as variáveis de saída. Por 

exemplo, dependendo do valor de x e das regras armazenadas na base de conhecimento, o 

sistema pode inferir que a variável de saída y ∈ ADEQUADO com grau de compatibilidade 

de 0,9, sendo ADEQUADO um conjunto nebuloso. O passo seguinte é então determinar o 

valor de y dentro do seu universo de discurso ΩY. Esse processo é conhecido como 

desfuzzificação e pode ser feito através de operadores matemáticos, tais como Método do 

Centro de Área, Primeiro Máximo, Média dos Máximos, Centro da Soma e Média dos 

Máximos Ponderados [Klir 1995]. 

Como pôde ser observado nos parágrafos anteriores, um sistema de inferência fuzzy pode 

ser personalizado através da definição de operadores matemáticos que implementam cada 

uma das operações da lógica fuzzy, além da operação de desfuzzificação. A adequação ou 

não de cada operador matemático deve ser estudada caso a caso, de acordo com o domínio 

de aplicação do sistema. 
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2.8 Sistemas de Televisão Digital 

Um sistema básico de transmissão de TV Digital – TVD consiste de uma estação 

transmissora ou head-end, um meio físico sobre o qual o sinal de vídeo é transmitido, que 

pode ser o ar, cabos ou mesmo satélites, e um receptor (aparelho de TV, set-top box, 

computador, celular, dispositivo móvel de recepção, etc.) que é responsável por receber o 

sinal transmitido, decodificá-lo e exibi-lo. Para garantir a compatibilidade entre esses 

elementos e permitir que o vídeo possa ser exibido nos destinos, é necessário que sejam 

estabelecidos padrões que normatizem todo o processo de captura, compressão, modulação 

e transmissão dos sinais de vídeo, além de todas as interfaces físicas entre os equipamentos 

envolvidos no processo. Para tanto, existem atualmente diversas propostas de padronização 

de sistemas. Dentre elas podem ser citadas as principais: o DVB [DVB 2005] (proposta 

européia), o ATSC [ATSC 2005] (proposta americana), o ISDB [ISDB 2005] (proposta 

japonesa) e o ISDB-Tb [ABNT 2007] (Proposta brasileira). 

Apesar de divergirem em vários aspectos, as propostas de sistema para televisão 

digital convergem em pelo menos um ponto: todas as propostas adotam o padrão MPEG-2  

Transporte [ISO 2000] para transmissão do sinal de TV digital. O grupo MPEG na verdade 

define não um, mas um conjunto de padrões, dentre os quais, no contexto em questão, cabe 

destacar os padrões de codificação de vídeo que definem, com base nos conceitos de níveis 

e perfis, métodos de compressão e codificação de vídeo com diferentes expectativas de 

qualidade.  

O MPEG-2 Sistema [ISO 2000] define um esquema de multiplexação que permite 

transmitir vários “fluxos elementares” em um único canal físico. O conceito de fluxos 

elementares permite então que, via MPEG-2 Sistema, sejam codificados e transportados em 

paralelo um ou mais fluxos de vídeo, por exemplo, gerados por diferentes câmeras em uma 

partida de futebol; um ou mais fluxos de áudio transportando, por exemplo, os seis canais 

de áudio utilizados na sonorização de home theaters; ou, generalizando, qualquer tipo de 

dados digitais.  

A estrutura de empacotamento e transporte da informação definida pelo padrão 

MPEG-2 Sistema, ao possibilitar o transporte de qualquer tipo de dado em um fluxo 
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elementar, abriu novas possibilidades de expressão da informação para os conteúdos 

transmitidos na rede de televisão. Por exemplo, juntamente com o vídeo de um determinado 

canal, podem ser transmitidos textos com legendas; imagens com propaganda que podem 

ser exibidas em painéis virtuais; códigos definindo elementos de interação, que podem ser 

então associados aos programas de televisão tornando-os interativos; ou mesmo códigos 

executáveis semelhantes a programas de computadores, que devem ser executados e 

exibidos nos receptores de televisão digital, de forma sincronizada com o vídeo. 

A capacidade de realizar processamento computacional associada aos dispositivos 

de recepção de TV digital motivou o desenvolvimento de aplicações para os mesmos, tais 

como: jogos, grades de programação, etc. A essas aplicações, com as quais os 

telespectadores podem interagir através do aparelho de televisão, mas sem o envio de dados 

à estação transmissora ou head-end, dá-se o nome de Aplicações de TV Digital Interativa 

com Interação Local. Com o aprimoramento dos receptores, os mesmos começaram a ser 

dotados de interfaces que possibilitam o estabelecimento de canais de comunicação com os 

head-ends, por exemplo, modems telefônicos, interfaces de rede, etc. Esses canais 

possibilitam então que dados sejam enviados dos receptores para os head-ends e vice-versa. 

O surgimento desses canais deu origem a um novo tipo de aplicações, as chamadas 

Aplicações de TV Digital Interativa com Interação Plena, ou simplesmente Aplicações de 

TV Digital Interativa – TVDI. São exemplos desse tipo de aplicações: aplicações de 

comércio eletrônico, acesso bancário, jogos multi-usuário, etc.  

Visando facilitar o desenvolvimento das aplicações de TVDI e garantir a 

compatibilidade das mesmas com as diversas arquiteturas dos televisores digitais 

existentes, as principais propostas de sistema para TVDI trazem, além da especificação das 

interfaces de meio físico e da codificação dos sinais de transmissão, propostas de sistemas 

de middleware para TV Digital com uma API bem definida. As principais propostas de 

middleware existentes atualmente são: o MHP [ETSI 2003] do sistema DVB, o DASE 

[ATSC 2003] do sistema ATSC, o ARIB [ARIB 2002] do sistema ISDB e o Ginga  

[ABNT 2007] do sistema brasileiro. Todos esses sistemas de middleware oferecem 

mecanismos para carregar o código dos aplicativos para TV Digital transmitidos a partir do 

head-end, instanciar, configurar e executar as aplicações. Além disso, esses sistemas de 
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middleware também oferecem serviços que permitem o acesso, decodificação e exibição 

dos fluxos de vídeo; a comunicação inter-aplicativos locais e com outras aplicações 

externas ao middleware; e a interação com o usuário através da exibição de elementos 

gráficos e percepção de eventos gerados por eles. Outras funcionalidades podem ser 

oferecidas de acordo com o middleware e com os recursos presentes no receptor, tais como 

sistemas de arquivos persistentes, etc. 

2.9 Avaliação das propostas de Middleware para TV Digital 

De uma forma geral, pode-se dizer que todos os padrões de middleware definem dois tipos 

de aplicações que podem ser executadas nos receptores de TV Digital: aplicações 

procedurais e aplicações declarativas. 

As aplicações procedurais correspondem a programas de computador formados por 

comandos ou instruções a serem interpretados ou executados no receptor, para realizarem 

algum tipo de processamento de dados e interface com o usuário. Os padrões de 

middleware convergem para o uso da máquina virtual Java e de algumas APIs de extensão 

como modelo de execução de aplicações procedurais.  

As aplicações declarativas por sua vez são, na realidade, documentos hipermídia a 

serem apresentados no receptor de TV Digital, com intuito principalmente informativo, e 

que possibilitam o encadeamento de diversos documentos. Nesse ponto, no entanto, cada 

padrão de middleware estabeleceu uma linguagem diferente para a descrição de 

documentos.  

Podem-se levantar aspectos pontuais nos quais existem divergências entre os 

padrões de middleware. Por exemplo, para se adicionar novas funcionalidades ao 

middleware DASE é necessário o acréscimo de novos interpretadores para diferentes 

aplicações. Dependendo do tipo de aplicação (declarativa ou procedural) para o qual o 

interpretador foi projetado, o mesmo será alocado no respectivo ambiente de execução. Já 

no MHP, os interpretadores são chamados de plug-ins e têm funcionalidade análoga à dos 

interpretadores do DASE, podendo ser alocados em diferentes ambientes de execução. No 

ARIB, por sua vez, apenas plug-ins relacionados a aplicações procedurais poderão ser 
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adicionados ao middleware, pois o mesmo trabalha com a forma declarativa 

exclusivamente através da linguagem BML (Broadband Markup Language) [ARIB 2002b]. 

2.9.1 GEM (Globally Executable MHP) 

Com a rápida evolução e popularização do middleware europeu MHP entre os diversos 

países que utilizam o padrão DVB, surgiram algumas iniciativas para sua implementação 

sobre outras plataformas internacionais. Certas entidades responsáveis pela padronização de 

sistemas de TV Digital fora da Europa manifestaram o interesse em ter parte do middleware 

MHP implementado em suas especificações, como forma de se aproveitar todo seu 

desenvolvimento tecnológico e manter uma compatibilidade que permitisse que as 

aplicações já existentes (e futuras) pudessem ser executadas ou apresentadas em receptores 

digitais compatíveis com outros sistemas. 

O padrão MHP é especificado com o objetivo principal de prover para as aplicações 

e serviços interativos uma abstração do televisor digital e das redes de comunicação, de 

forma que eles não se preocupem com os mecanismos e protocolos definidos no sistema. 

Por outro lado, por ter sido criado pelo grupo DVB, o MHP é uma implementação que se 

encontra atrelada aos protocolos e especificações próprias dos televisores digitais do 

sistema DVB. Alguns exemplos dessa dependência estão nos pacotes do MHP que fazem 

acesso às informações de serviços (DVB-SI) e naqueles que compõem o sistema de 

legendas textuais (DVB-SUB).  

Para que aplicações MHP pudessem ser utilizadas sobre outras plataformas, 

conforme requisitado por entidades tais como CableLabs (EUA) e ARIB (Japão), o grupo 

DVB tomou a decisão de propor uma especificação única chamada GEM (Globally 

Executable MHP) [ETSI 2004]. Além de capturar as interfaces e toda a semântica definidas 

pelo MHP (independentes da plataforma DVB), o GEM fornece também suporte às 

necessidades impostas por outros padrões internacionais. Ou seja, GEM é um acordo de 

harmonização.  

Formalmente, GEM não pode ser considerado uma especificação completa para um 

middleware de TV digital. O GEM é um framework a partir do qual uma implementação de 

um middleware para TV digital pode ser instanciada; ou ainda, que GEM é um padrão ao 
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qual implementações existentes devem se adaptar para obter uma conformidade que garanta 

a execução global de aplicações. O padrão define, portanto, um conjunto de APIs, garantias 

de semântica e formatos de conteúdo com os quais as aplicações (agora globalmente 

interoperáveis) podem contar para a implementação de serviços interativos, executáveis em 

qualquer plataforma definida pelos padrões internacionais compatíveis. Para a criação de 

sistemas de middleware em conformidade, torna-se obrigatório referenciar por completo a 

especificação GEM, de forma a preencher todos os seus requisitos obrigatórios  

[ETSI 2004]. 
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Capítulo 3 -  Repositórios Ativos de Componentes 

para Sistemas Interativos de TV Digital 

Os Sistemas Interativos para TV Digital (sistemas de middleware e aplicações) são 

sensíveis a alterações ocorridas em seus contextos de execução, uma vez que oscilações na 

qualidade do serviço da rede de transmissão ou na quantidade de recursos disponíveis na 

plataforma de execução (CPU, memória, persistência, etc.) podem alterar a maneira como a 

aplicação é apresentada. Além disso, como um receptor de TV normalmente é utilizado por 

várias pessoas, às vezes simultaneamente, a mudança do público pode fazer com que uma 

determinada aplicação que antes era adequada para um usuário não o seja para os seguintes. 

Dessa forma, ajustes na configuração de componentes dos Sistemas Interativos para TV 

Digital, durante o seu funcionamento, podem torná-los mais adequados aos seus contextos 

de execução.   

Considerando-se os aspectos expostos no parágrafo anterior, este capítulo apresenta 

cenários que ilustram como os Sistemas Interativos para TV digital podem beneficiar-se da 

utilização das técnicas de Desenvolvimento Baseado em Componentes – DBC e como 

repositórios ativos de componentes podem ser utilizados para otimizar a configuração de 

tais sistemas de acordo com os seus contextos de execução.  

3.1 Desenvolvimento Baseado em Componentes e Sistemas Interativos para TV 

Digital 

A utilização de técnicas de Desenvolvimento Baseado em Componentes – DBC para a 

construção de Sistemas Interativos para TV Digital pode agregar uma série de benefícios a 

tais sistemas. Um benefício percebido é a agilidade no desenvolvimento do sistema, 

considerando-se a possibilidade de Reuso de Software. Outro benefício trazido pela 

abordagem de DBC que merece destaque é a possibilidade de Evolução Funcional dos 

sistemas, mediante a adição de novos componentes ou substituição de outros específicos. 

Além disso, uma abordagem de DBC pode facilitar também a reconfiguração de um 

sistema em pleno funcionamento, mediante a substituição de seus componentes, 
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possibilitando assim a sua Adaptação a Alterações Ocorridas no Contexto de Execução. 

Esses benefícios são exemplificados em cenários apresentados nas seções a seguir. 

3.1.1 Reuso de Software nos Sistemas Interativos para TV Digital 

Sistemas Interativos para TV Digital, inclusive sistemas de middleware, têm sido propostos 

para uma vasta gama de dispositivos receptores: televisores, set-top boxes, aparelhos de 

telefone celular, computadores, PDAs, etc. Esses sistemas oferecem funcionalidades que 

permitem o desenvolvimento de uma série de aplicações, tais como: jogos, acesso à 

Internet, banco eletrônico, comércio eletrônico, votação, etc. Apesar de esses sistemas 

poderem estar presentes em diferentes tipos de equipamentos, muitas vezes eles precisam 

incorporar características e restrições que são específicas do dispositivo para o qual foram 

projetados. Por exemplo, por restrições de resolução de tela de exibição, a API gráfica de 

um middleware para celular pode não ser exatamente a mesma de um middleware para 

computador pessoal; por restrições de capacidade de processamento e de memória, os 

mecanismos de controle do ciclo de vida de aplicações de um middleware para PDA podem 

não apresentar exatamente as mesmas características de um middleware para Televisão; etc. 

Além disso, para um mesmo tipo de dispositivo, a televisão digital, por exemplo, podem 

existir diferentes configurações possíveis, tais como: aparelhos com canais de comunicação 

via modem telefônico, via tecnologia bluetooth, via wi-fi, etc., dando margem à existência 

de APIs específicas para cada tecnologia de comunicação. 

Mesmo considerando-se os Sistemas Interativos desenvolvidos para dispositivos 

completamente diferentes, podem existir partes do software que são comuns aos vários 

sistemas. Por exemplo, o mecanismo para carga e execução de aplicações, as APIs gráficas, 

as APIs de comunicação, etc. são extremamente parecidas nos sistemas de middleware para 

TV Digital Interativa dos padrões DVB (Europeu) e ATSC (Americano); mecanismos de 

comunicação baseados em TCP/IP podem estar presentes em vários sistemas de 

middleware; um subconjunto das APIs gráficas, que contemple apenas os elementos de 

menor resolução pode ser comum a vários sistemas de middleware para TV Digital; um 

núcleo básico do gerenciador do ciclo de vida das aplicações, responsável apenas por 

carregar e executar um aplicativo sobre o middleware também pode ser comum a vários 

sistemas de middleware diferentes. 
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Do exposto nos parágrafos anteriores, percebe-se que uma abordagem baseada em 

componentes pode ser extremamente útil no desenvolvimento de Sistemas Interativos para 

TV Digital (aplicações ou até mesmo sistemas de middleware) para dispositivos 

heterogêneos, uma vez que essa abordagem facilita o reuso e a substituição de componentes 

dependendo das características do dispositivo utilizado. 

3.1.2 Evolução Funcional dos Sistemas Interativos para TV Digital 

O aumento na capacidade dos processadores e a diminuição do custo dos componentes 

eletrônicos (processador, memória, dispositivos de armazenamento, etc.) têm contribuído 

para a incorporação de funcionalidades típicas de computadores aos eletrodomésticos 

convencionais, inclusive os receptores de TV digital. No escopo deste trabalho, esses 

dispositivos capazes de executar funções típicas de computador serão denominados de 

dispositivos convergentes. É cada vez mais comum encontrarmos equipamentos como 

tocadores de DVD, mp3, televisores, telefones, etc. desempenhando papéis que são 

característicos dos computadores pessoais. Na realidade, tais dispositivos estão lentamente 

transformando-se pequenos computadores, que são especializados para a realização de 

determinadas tarefas através da agregação de hardware e de software específicos. Nesses 

casos, algumas funcionalidades podem ser acrescentadas, removidas ou alteradas em um 

determinado artefato eletrônico simplesmente através da atualização do seu software.  

Considerando-se, por exemplo, o caso de um aparelho receptor de TV digital que 

possua um leitor de DVD (hardware) acoplado. Os vídeos armazenados nos discos do 

aparelho devem ser codificados em um formato digital e necessitam ser decodificados antes 

da exibição. Dependendo da capacidade do processador do aparelho, a decodificação do 

vídeo pode ser realizada por um software. Nesse caso, o suporte a novos formatos de vídeo 

pode ser inserido através da instalação de um novo componente de software, capaz de 

decodificar tais formatos. Além desse, podem ser citados outros exemplos de 

funcionalidades que podem ser adicionadas aos dispositivos convergentes, através de 

componentes de software para: reproduzir sons MP3; realizar reconhecimento de voz; 

reconhecimento de imagens para interação com deficientes físicos, síntese de áudio a partir 

de texto para interação com deficientes auditivos, etc. 
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Vislumbrando um ambiente mais futurista, tais componentes poderiam ser 

disponibilizados para os consumidores em repositórios que funcionariam como mercados 

de componentes [Ravichandran 2003]. Consumidores poderiam acessar tais repositórios e 

comprar os componentes de software que implementassem alguma funcionalidade nova 

para o seu aparelho. Esse componente de software seria então automaticamente carregado 

no equipamento, desde que fossem atendidos todos os seus requisitos de funcionamento 

(todo o hardware necessário disponível, suficiente poder computacional do equipamento, 

etc.). 

3.1.3 Adaptação a Alterações no Contexto de Execução 

Outro aspecto que justifica a utilização de componentes de software para o 

desenvolvimento de Sistemas Interativos para TV Digital é o suporte à adaptação e à 

reconfiguração com base no seu contexto de execução atual. Ou seja, de acordo com 

alterações no contexto de execução do sistema, seus componentes podem ser 

reorganizados, substituídos ou removidos, para que o mesmo tenha sua eficiência 

maximizada. Exemplos de elementos que fazem parte do contexto de execução de um 

Sistema Interativo para TV Digital são: usuários, elementos do ambiente de execução e a 

configuração corrente do software.  

Um Sistema Interativo para TV Digital normalmente é utilizado por um grande 

número de usuários, cada um com suas preferências: tamanho de letras, esquema de cores, 

forma de exibição da informação (texto, áudio, vídeo, etc.), forma de entrada de comandos 

(botões, comandos de voz, reconhecimento de imagens, etc.), dentre outras. Muitas vezes 

essas não são apenas preferências dos usuários, mas sim requisitos de interfaces devido às 

suas limitações físicas. Assim sendo, um sistema adaptativo sensível ao contexto do usuário 

deve ser capaz de perceber quais são os usuários que estão fazendo uso do sistema em um 

determinado momento, e quais são as suas características. Com essas informações, o 

sistema pode se adaptar através adição, remoção, substituição ou reconfiguração dos seus 

componentes. 

Outros fatores que podem demandar uma adaptação de um Sistema Interativo para 

TV Digital são os fatores do ambiente físico. Por exemplo, a diminuição da carga da bateria 
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de um celular pode determinar a alteração de alguns dos seus componentes de software por 

outros que consumam menos energia; O nível de ruído sonoro do ambiente pode demandar 

a utilização de um componente que sintetize texto a partir do áudio tocado por uma 

aplicação; O nível de luz do ambiente pode requerer que seja utilizado um componente 

decodificador de vídeo com características específicas. Desta forma, considerando-se a 

capacidade do sistema de perceber tais fatores ambientais, o mesmo pode utilizar os 

componentes de software que sejam mais adequados a determinadas situações, promovendo 

inclusive uma mudança de componentes sempre que houver alguma alteração no ambiente. 

Os Sistemas Interativos para TV Digital necessitam receber grandes quantidades de 

dados gerados e transmitidos remotamente. Por exemplo, fluxos de dados com as várias 

opções de áudio, vídeo e dados específicos das aplicações. A qualidade da recepção desses 

fluxos vai depender então das condições da infra-estrutura de comunicação utilizada. 

Condições essas que podem ser caracterizadas pelos parâmetros de QoS da rede (taxa de 

transmissão, taxa de erro, taxa de perda de pacotes, retardo, jitter, etc.), pela carga nos 

servidores da emissora de televisão, pelos serviços que estão disponíveis nesses servidores, 

etc.  Alguns sistemas são capazes de monitorar a infra-estrutura de serviços, coletando 

informações sobre suas condições em determinado instante. Sistemas Interativos para TV 

Digital orientados a componentes podem usar tais parâmetros para se adaptarem 

oportunamente, utilizando os componentes de software mais adequados para determinadas 

situações. 

Na seção seguinte são apresentados alguns cenários que ilustram como repositórios 

ativos de componentes podem ser utilizados para promover a adaptação de Sistemas 

Interativos para TV Digital orientados a componentes para os seus contextos de execução. 

3.2 Utilização de Repositórios Ativos de Componentes para Otimização de Sistemas 

Interativos para TV Digital 

Este cenário de uso de um repositório ativo de componentes ilustra o caso de um 

sistema baseado em PC para recepção e apresentação de vídeo digital. Nesse caso, um 

computador de uso geral é utilizado para receber um vídeo proveniente da Internet (IP TV) 

e exibi-lo em um monitor. O vídeo vem codificado em algum formato digital e necessita ser 
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decodificado antes da exibição. Entretanto, o computador não possui hardware 

especializado para a decodificação do vídeo, devendo a mesma ser realizada por software.  

O computador em questão possui uma placa de rede para a recepção do vídeo digital 

e uma placa de vídeo para a exibição do mesmo. O acesso a tais dispositivos se dá através 

de componentes de software específicos. A Figura  3.1 ilustra esse sistema, referenciado por 

Sistema Interativo 1 – SI1. Em SI1, os componentes C-Rede e C-Vídeo são abstrações em 

software para os dispositivos físicos: Placa de Rede e Placa de Vídeo respectivamente. A 

interface I-Rede é implementada pelo componente C-Rede e pode ser utilizada para acessar 

o vídeo recebido; enquanto a interface I-Vídeo é implementada pelo componente C-Vídeo e 

pode ser utilizada para apresentar o vídeo no monitor. 

C-Rede

I-Rede

Placa 
de Rede

C-Vídeo

I-Vídeo

Placa 
de Vídeo  

Figura  3.1 – Componentes de um sistema de recepção e exibição de vídeo digital - SI1 

Um problema encontrado em SI1 é que a interface I-Vídeo espera receber um vídeo 

decodificado enquanto que o vídeo acessado através da interface I-Rede é codificado em 

algum formato de compressão de vídeo, tal como o MPEG-4. Dessa forma, um componente 

que faça a decodificação do vídeo se faz necessário para que o mesmo possa ser exibido. 

Esse componente deve ser conectado entre as interfaces I-Rede e I-Vídeo, conforme ilustra 

a Figura  3.2. 

C-Rede

I-Rede

Placa 
de Rede

C-Vídeo

I-Vídeo
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Decodificador
De Vídeo

I-1 I-2

 

Figura  3.2 - Sistema de recepção e exibição de vídeo digital com decodificador de vídeo – SI1 
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Atualmente existem vários formatos para codificação de vídeo, tais como: MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4, Windows Media, Real Media, etc. Cada um desses formatos necessita 

de um decodificador de vídeo específico. Para que o SI1 seja flexível a ponto de conseguir 

receber e exibir diversos formatos de vídeo, ele deve ter acesso a vários tipos de 

Componentes Decodificadores de Vídeo. O sistema deve ser capaz de utilizar o componente 

apropriado para o tipo de vídeo que está sendo recebido pela placa de rede.  

Visando promover a flexibilidade mencionada no parágrafo anterior, o SI1 deve 

contar com um módulo Gerenciador de Configuração, que será responsável por utilizar o 

Decodificador de Vídeo apropriado, de acordo com o formato do vídeo que esta sendo 

transmitido. Tal informação deve poder ser obtida através das interfaces dos componentes. 

Ou seja, a interface I-Rede deve ser capaz de sinalizar o tipo de Componente Decodificador 

de Vídeo que pode ser utilizado. 

Considerando-se a grande quantidade de formatos de vídeo existentes, e a 

velocidade com que novos formatos são criados, pode-se tornar extremamente caro para o 

SI1 manter mais de uma opção de decodificador instalada. Poderia ser muito mais 

vantajoso que o sistema tivesse a sua disposição um repositório remoto, com vários tipos de 

decodificadores e que os mesmos pudessem ser carregados dinamicamente. É nesse 

cenário, ilustrado na Figura  3.3, que se insere o Repositório Ativo de Componentes 

denominado REATIVO. 

A idéia por trás do conceito de Repositório Ativo de Componentes proposto neste 

trabalho é que esta entidade seja um armazenador de componentes de software capaz de 

determinar quais componentes são mais adequados para cada sistema, de acordo com o seu 

contexto de execução. No caso do sistema SI1, o módulo Gerenciador de Configurações 

seria responsável por gerar uma representação da configuração atual do sistema e enviá-la 

ao repositório ativo de componentes. O repositório por sua vez, verificaria que as interfaces 

I-Rede e I-Vídeo, presentes em SI1, estão desconectadas. Inicialmente o repositório 

verificaria a possibilidade de conectar diretamente tais interfaces. Após verificar as 

propriedades das mesmas, logo o repositório constataria essa impossibilidade, uma vez que 

a interface I-Rede provê um vídeo codificado e a interface I-Vídeo espera receber um vídeo 

decodificado. Com isso, o repositório detecta a necessidade de um componente 
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decodificador que seja capaz de transformar o vídeo codificado provido pela interface  

I-Rede em um formato que seja aceito pela interface I-Vídeo. Em outras palavras, no caso 

simples do SI1, o repositório procura por componentes que consigam fazer a comunicação 

entre as interfaces dos componentes do sistema que estejam desconectadas. 

C-Rede

I-Rede

Placa 
de Rede

C-Vídeo

I-Vídeo

Placa 
de Vídeo

Gerenciador
de Configurações

Sistema de Recepção e Exibição de Vídeo Digital - Si1

Decodificador
De Vídeo

Decodificador
De Vídeo

Decodificador
De Vídeo

Decodificador
De Vídeo

Decodificador
De Vídeo

Decodificador
De Vídeo

Avaliador de
Componentes

Repositório REATIVO

Monitor de 
Contexto

 

Figura  3.3 - Cenário de Uso do Repositório Ativo de Componentes 

Para um mesmo formato de vídeo (o MPEG-4, por exemplo) podem existir diversos 

tipos de decodificadores, de diferentes fabricantes. Cada decodificador pode ser mais 

adequado para um determinado contexto do que para outro. Por exemplo, decodificadores 

com menor resolução podem ser mais úteis para PDAs enquanto que os de maior resolução 

são mais úteis para PCs convencionais; decodificadores com pior qualidade de vídeo 

podem consumir menos energia elétrica e ser extremamente úteis em situações em que a 

bateria de um notebook esta acabando; dependendo dos parâmetros de QoS da rede, tais 

como: taxa de transmissão, taxa de erro, jitter, etc., um determinado decodificador pode ser 
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mais eficiente do que outro. Nesse sentido, a Figura  3.3 apresenta um Monitor de Contexto 

como módulo interno do SI1. Esse elemento tem como função gerar uma representação do 

contexto de execução atual do sistema e repassá-la ao repositório ativo de componentes, 

atualizando-a sempre que ocorrerem alterações no contexto. No repositório ativo de 

componentes, um módulo Avaliador de Componentes é utilizado para determinar quais 

componentes presentes no repositório são mais adequados ao contexto de execução do 

sistema.  

No caso de uso apresentado para o SI1, assume-se que a representação do contexto 

gerada pelo Monitor de Contexto contém todas as variáveis necessárias para que o módulo 

Avaliador de Componentes consiga determinar quais componentes são mais adequados 

para o sistema. Essa análise por sua vez é feita através de funções de avaliação associadas a 

cada componente, que recebem como parâmetro as variáveis do contexto de execução do 

sistema e retornam o grau de adequação do componente para tal contexto, de forma 

normalizada (uma medida de 0 a 100). Uma discussão mais detalhada sobre quais variáveis 

devem fazer parte da representação do contexto de um sistema e de como a avaliação de 

componentes é feita é apresentada no Capítulo 5 deste trabalho. 

O caso do SI1 apresentado na Figura  3.2 é um caso extremamente simples de 

Sistema Interativo para TV Digital em que um único fluxo de vídeo é recebido através de 

uma placa de rede, decodificado e exibido através de uma placa de vídeo. Um exemplo 

mais complexo seria o de uma aplicação onde um fluxo de áudio e um fluxo de vídeo são 

recebidos em um único fluxo de transporte1 através da placa de rede. Antes de serem 

exibidos, esses fluxos precisam ser separados e decodificados. Para complicar um pouco 

mais a aplicação, vamos considerar que a saída do componente decodificador de vídeo não 

é compatível com a placa de vídeo. Sendo necessária utilização de um conversor de 

formato de vídeo (por exemplo, de YUV para RGB). Este sistema é ilustrado na Figura  3.4 

e será referenciado por Sistema Interativo 2 – SI2. 

                                                 
1 Fluxo de informação transmitida em um ambiente de comunicação através de um protocolo de transporte. 
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Figura  3.4 - Sistema de Recepção e Apresentação de Áudio e Vídeo – SI2 

Em SI2, os componentes: separador de áudio e vídeo, decodificador de áudio, 

decodificador de vídeo e YUV to RGB na realidade são componentes de software e estão 

inicialmente armazenados no repositório ativo. No início da execução, apenas estão 

presentes no sistema os componentes C-Rede, C-Vídeo e C-Áudio. Cabe ao repositório 

ativo de componentes informar ao Gerenciador de Configurações do SI2 um conjunto de 

componentes que viabilizem a passagem dos fluxos de áudio e de vídeo recebidos pela 

interface I-Rede para as interfaces I-Áudio e I-Vídeo e a forma como os mesmos devem ser 

interconectados.  

Cada componente armazenado no repositório é classificado de acordo com uma 

taxonomia que indica a sua funcionalidade (decodificador de vídeo, decodificador de áudio, 

etc.). Cada tipo de componente pode apresentar uma enorme variedade de implementações, 

sendo que cada implementação é mais adequada para um determinado contexto de 

execução. Assim sendo, quando o repositório realiza uma busca por componentes que 

possam ser utilizados para conectar a interface I-Rede às interfaces I-Vídeo e I-Áudio, ele 

obtém na realidade um conjunto de possibilidades.  Todas essas possibilidades podem ser 

organizadas em uma árvore cuja raiz é a interface I-Rede e as folhas são interfaces I-Vídeo 

e I-Áudio. Essa árvore é ilustrada na Figura  3.5. Uma possível configuração para o sistema 

é então uma sub-árvore da Figura  3.5 que tenha como raiz a interface I-Rede e exatamente 

uma folha I-Vídeo e outra I-Áudio. Os componentes em destaque na Figura  3.5 constituem 

uma possível configuração para SI2. 
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Figura  3.5 - Árvore com possíveis configurações para o SI2 

Os componentes constantes na árvore de configurações para o sistema podem 

receber notas ou pesos de acordo com o valor retornado pelas suas funções de avaliação 

para o contexto de execução do sistema. Nesse caso, a melhor configuração para o sistema 

seria aquela com maior peso total. Restrições do sistema com relação ao uso de 

determinados componentes também seriam consideradas pela função de avaliação. Ou seja, 

componentes com peso zero não podem ser considerados numa configuração para o 

sistema.  

Com o aumento da complexidade do sistema e, portanto do número de componentes 

utilizados, a árvore contendo as possíveis configurações pode crescer a ponto de 

inviabilizar a utilização de algoritmos exatos que encontrem a melhor configuração para o 

sistema. Nesse caso, algoritmos heurísticos podem produzir resultados satisfatórios, 

encontrando configurações que se aproximem da ótima, em um tempo razoável.  

Em alguns casos, se for dado mais tempo de execução para os algoritmos 

heurísticos, eles podem ser capazes de encontrar soluções melhores à cada iteração. Por 

esse motivo, esses algoritmos muitas vezes permanecem em constante execução, mesmo 

que não ocorram alterações no contexto de execução do sistema, em uma constante busca 

por melhores configurações para o mesmo. Quando uma nova configuração é encontrada, 

ela pode ser instanciada no sistema, dando ao repositório ativo um caráter pró-ativo nas 

reconfigurações do sistema, além do caráter reativo que ele possui por reagir às alterações 

ocorridas no contexto dos sistemas. Esse caráter pró-ativo possibilita que o repositório ativo 
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absorva, de maneira natural, os novos componentes inseridos no repositório, passando a 

considerá-los em seus algoritmos heurísticos. 

3.3 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou como os Sistemas Interativos para TV Digital podem beneficiar-se 

da abordagem de desenvolvimento orientada a componentes. Para tais sistemas, essa 

abordagem facilita o reuso de componentes em dispositivos com características 

semelhantes; acelera o desenvolvimento do software, possibilitando a substituição de 

componentes específicos para migrar o sistema para outros dispositivos, inclusive os 

dispositivos genéricos (que possuem características de computador); e facilita a adaptação 

do sistema para o seu contexto de execução, através da reconfiguração de seus 

componentes. 

No caso da adaptação dos sistemas Interativos para TV Digital, esse capítulo 

mostrou como um repositório ativo de componentes pode atuar nesse processo, 

identificando o grau de adequação de cada componente para o contexto de execução do 

sistema e gerando novas configurações de componentes mais adequadas ao mesmo. A idéia 

por trás do mecanismo de funcionamento do repositório ativo foi apresentada de forma 

geral nesse capítulo, sendo o detalhamento desse mecanismo apresentado nos seguintes 

capítulos: o Capitulo 4 apresenta a arquitetura detalhada de um repositório ativo de 

componentes denominado REATIVO, no Capítulo 5 é apresentado o mecanismo utilizado 

pelo repositório fará fazer a avaliação de componentes com relação ao contexto de 

execução do sistema e o Capítulo 6 apresenta o mecanismo utilizado pelo repositório para 

gerar novas configurações para o sistema. 
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Capítulo 4 -  Arquitetura do REATIVO 

Este capítulo apresenta a arquitetura do repositório ativo de componentes denominado 

REATIVO, capaz de promover a adaptação de Sistemas Interativos para TV Digial, através 

da reconfiguração dos seus componentes, tornando-os mais adequados ao contexto de 

execução em que se encontram. Visando facilitar a leitura do texto, os Sistemas Interativos 

para TV Digital, com implementação orientada a componentes e que fazem uso dos 

serviços do REATIVO para se adaptarem a diferentes contextos de execução serão 

chamados de sistemas clientes do REATIVO ou simplesmente sistemas clientes. 

4.1 Arquitetura do REATIVO 

A arquitetura do repositório ativo de componentes REATIVO foi projetada de forma a não 

impor que um modelo de componentes específico seja adotado pelos sistemas clientes 

durante o seu desenvolvimento. No entanto, para utilizar os serviços do REATIVO, o 

sistema cliente deve ser capaz de informar ao repositório uma descrição do seu contexto de 

execução corrente e receber de volta um conjunto de componentes e uma descrição de 

como eles devem ser interligados em uma nova configuração, mais adequada ao contexto 

informado. Para que isso seja possível, o próprio sistema cliente deve implementar alguns 

módulos que permitam a geração de uma meta-representação do seu contexto de execução, 

que inclui a configuração de seus componentes, bem como módulos capazes executar os 

comandos de reconfiguração enviados pelo REATIVO (adicionar, remover, substituir, 

conectar ou desconectar componentes). Assim sendo, podemos dividir os módulos que 

constituem o REATIVO em dois grupos: aqueles implementados pelos clientes do serviço e 

aqueles implementados pelos próprios servidores do REATIVO. Esses dois grupos 

principais de módulos estão representados na Figura  4.1 por Módulos dos Clientes do 

REATIVO e Módulos dos Servidores do REATIVO, respectivamente.  
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Sistema Cliente

Comp 1

Comp 3

Comp 4

Módulos dos Clientes do REATIVO

Módulos dos Servidores do REATIVO

Comp 2

 
Servidor do REATIVO  

Figura  4.1 - Módulos do REATIVO 

 

Módulos dos Clientes do REATIVO 

Gerenciador de Monitoramento

Monitor de Componentes

Monitor de Ambiente

Monitor de Usuários

Inicializador de 
Configuração

Gerenciador de Reificação

Gerenciador de Configuração

Configurador de
Componentes

Instalador de
Componentes

Interface com Repositório

 

Figura  4.2 - Módulos do REATIVO 
implementados pelos clientes 

 

Como pode ser observado na Figura  4.2, o grupo Módulos dos Clientes do 

REATIVO é composto por quatro módulos principais: 

• Gerenciador de Monitoramento – responsável por monitorar o contexto de 

execução atual do sistema cliente, em termos da configuração e do estado dos seus 

componentes (Monitor de Componentes), do ambiente de execução (Monitor de 

Ambiente) e dos usuários, com suas preferências e intenções (Monitor de Usuários). 

• Gerenciador de Reificação – Responsável por compilar as informações coletadas 

pelo Gerenciador de Monitoramento em uma meta-representação do contexto de 
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execução atual do sistema cliente, que será usada pelo REATIVO para computar 

uma nova configuração otimizada para esse contexto. 

• Gerenciador de Configuração – responsável por criar uma configuração inicial para 

o sistema cliente (Inicializador de Configuração) e por instanciar as novas 

configurações computadas pelo REATIVO. As reconfigurações podem ser feitas em 

termos da adição, substituição ou remoção de componentes (Instalador de 

Componentes) e da interconexão dos componentes já existentes (Configurador de 

Componentes). 

• Interface com Repositório – promove a comunicação com os módulos 

implementados pelos servidores do REATIVO. Esse componente é capaz de 

fornecer para o sistema cliente uma abstração da localização dos servidores, 

possibilitando a utilização de servidores distribuídos. 

 

A Figura  4.3 apresenta os principais módulos que devem ser implementados pelos 

servidores do REATIVO: 

• Avaliador – responsável por indicar quantitativamente o grau de adequação de uma 

dada configuração para o contexto em que o sistema cliente se encontra. 

• Armazenador de Componentes – responsável por promover o armazenamento 

persistente dos componentes no repositório. 

• Localizador de Componentes – responsável por localizar, dentro do repositório 

distribuído, os componentes com características específicas, que podem ser 

utilizados para compor novas configurações para os sistemas clientes. 

• Otimizador – módulo que implementa heurísticas para computar a configuração 

mais adequada para o contexto no qual o sistema cliente se encontra. 

• Reconfigurador – Responsável por atuar na configuração do sistema cliente, 

enviando-lhe comandos de reconfiguração tais como: adicionar, remover, substituir, 

desconectar e conectar componentes; 

• Interface com Clientes – responsável por promover a comunicação com os módulos 

que são implementados pelos sistemas clientes do REATIVO. 
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Módulos dos Servidores do REATIVO

Avaliador

Localizador de Componentes

Armazenador de Componentes

Otimizador

Reconfigurador

Interface com Clientes

 

Figura  4.3 - Componentes do REATIVO implementados pelos servidores 

 
4.1.1 Funcionamento do Repositório 

No sistema cliente do repositório, o primeiro módulo da arquitetura que entra em 

funcionamento no instante em que ele é executado é o Inicializador de Configuração. Esse 

módulo deve ser capaz de armazenar de forma persistente a configuração inicial do sistema, 

carregar cada componente que constitui essa configuração e em seguida configurá-los, 

interconectá-los e colocá-los em operação para que o sistema como um todo entre em 

funcionamento.  

Uma vez que o sistema esteja funcionando, os módulos do Gerenciador de 

Monitoramento irão monitorá-lo e atribuir valores a um conjunto de varáveis que 

constituem o contexto de execução do sistema. Mais especificamente, o módulo Monitor de 

Componentes deve verificar como os componentes estão interconectados e coletar as 

informações que determinam como cada um deles está funcionando. Dependendo do 

modelo de componentes utilizado, tais informações podem ser verificadas através de 

interfaces específicas providas por cada componente. O módulo Monitor de Ambiente deve 

verificar o estado dos recursos disponíveis na plataforma para execução do sistema (tais 

como utilização de CPU, memória, dispositivo de armazenamento) e as características do 
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ambiente em que essa plataforma encontra-se (localização, redes de transmissão 

disponíveis, qualidade de serviço dessas redes, etc.). Já o módulo Monitor de Usuários é 

responsável por identificar quais usuários estão correntemente fazendo uso do sistema e 

quais são suas características. As variáveis que caracterizam o contexto de execução do 

sistema cliente devem ser aquelas e somente aquelas que sejam úteis para o objetivo 

principal do repositório ativo de componentes, que é encontrar uma configuração otimizada 

para o referido contexto. No escopo deste trabalho, tais variáveis são selecionadas por um 

estudo ontológico para o domínio da TV Digital, que leva em consideração os fatores que 

impactam no funcionamento dos componentes presentes no repositório2. Quando novos 

componentes são desenvolvidos e os mesmos apresentam funcionamento dependente de 

outras variáveis, o conjunto das variáveis que caracterizam o contexto dos sistemas pode 

ser expandido. Nesse caso, novos monitores específicos precisam ser instalados nos 

sistemas clientes. 

Sempre que o Gerenciador de Monitoramento detecta alguma alteração no contexto 

de execução do sistema cliente, tal alteração é repassada ao módulo Gerenciador de 

Reificação para que ele gere uma meta representação do contexto, que possa ser repassada 

para o repositório ativo de componentes. Esse repasse é feito através do módulo Interface 

com Repositório, responsável por promover e gerenciar toda a comunicação com os 

servidores do REATIVO. A implementação de tal módulo pode ser feita com base na 

tecnologia de Web Services, mas não é restrita à mesma. A Figura  4.4 apresenta um 

diagrama de colaboração UML com o processo de captura, representação e notificação de 

alteração do contexto de execução do sistema cliente. 

A meta representação do contexto de execução do sistema cliente é recebida pelo 

servidor do repositório através do módulo de Interface com Clientes, responsável por 

promover e gerenciar toda a comunicação com os sistemas clientes do repositório. Assim 

como mencionado no parágrafo anterior, esse módulo pode ser implementado como um 

Web Service, não sendo sua arquitetura, no entanto, dependente dessa tecnologia. Quando 

recebe uma nova informação sobre o contexto de algum sistema cliente, o módulo de 

Interface com Cliente aciona o módulo Otimizador para que o mesmo tente encontrar uma 

                                                 
2 Como resultado desse estudo foi gerada uma ontologia para TV Digital que é apresentada no Capítulo 5. 
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nova configuração para o sistema cliente, que seja mais adequada para o seu contexto de 

execução. 

 

Figura  4.4 - Diagrama de colaboração UML representando o processo de notificação de alteração do 
contexto 

 

A função básica do módulo Otimizador é encontrar componentes e configurações 

que sejam mais adequados ao contexto de execução do sistema cliente, satisfazendo todas 

as suas dependências (configuração ótima). Dependendo do número de componentes 

existentes no repositório, pode ser necessária a utilização de algoritmos heurísticos para 

encontrar boas configurações para o sistema, próximas da configuração ótima. O algoritmo 

de busca por configurações ótimas, no entanto, é deixado como ponto de flexibilização da 

arquitetura e será detalhado no Capítulo 6 desta tese.  

Durante o processo de busca por uma configuração de componentes otimizada para 

o contexto de execução do sistema cliente, o módulo Otimizador frequentemente necessita 
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localizar componentes armazenados no módulo Armazenador de Componentes do 

REATIVO que possuam características específicas. Por exemplo, o módulo Otimizador 

pode necessitar localizar todos os componentes que implementem determinada interface. 

Essa solicitação de busca é feita através do módulo Localizador de Componentes, 

responsável por indexar todos os componentes armazenados no repositório e os metadados 

associados aos mesmos. 

A cada interação do algoritmo de busca implementado pelo módulo Otimizador, 

além de localizar os componentes do repositório que possuam características específicas, 

também é necessário determinar o grau de adequação de cada componente localizado para 

o contexto de execução do sistema cliente. Essa avaliação é feita pelo módulo Avaliador do 

REATIVO. Cada componente do repositório deve estar associado a um conjunto de 

metadados que informa, entre outras coisas, que variáveis de contexto influenciam no 

funcionamento do componente de forma positiva ou negativa. De posse dessa informação e 

da meta representação do contexto do sistema cliente, o módulo Avaliador é capaz de 

indicar quantitativamente, através de um valor que varia de 0 a 100, o grau de adequação do 

componente em questão para o contexto em que o sistema cliente encontra-se. O 

mecanismo utilizado pelo módulo Avaliador é baseado na lógica fuzzy [Klir 1995] e será 

discutido no Capítulo 5. 

Ao final da execução do algoritmo de busca implementado pelo módulo 

Otimizador, deve ser computada uma nova configuração para o sistema cliente, associada a 

um conjunto de novos componentes. A função básica do módulo Reconfigurador é verificar 

quais as diferenças da nova configuração computada para a configuração antiga do sistema 

e enviar comandos de reconfiguracão, tais como: remover e adicionar componentes, 

desconectar e conectar interfaces. Esses comandos são enviados através do módulo de 

Interface com Clientes. A Figura  4.5 apresenta um diagrama de colaboração UML que 

representa o processo de funcionamento dos módulos dos servidores do REATIVO para 

otimizar a configuração de um sistema cliente.    
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Figura  4.5 - Diagrama de colaboração UML representando o processo de otimização de configuração 

 
4.2  Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a arquitetura do repositório ativo de componentes 

REATIVO, identificando cada um dos seus módulos e o papel que estes exercem no 

funcionamento repositório. Também foi apresentado em linhas gerais como esses módulos 

interagem para que o REATIVO possa desempenhar todas as suas funcionalidades.  

Um detalhamento do funcionamento interno dos módulos Armazenador de 

Componentes, Localizador de Componentes, Reconfigurador, Interface com Cliente e 

Interface com Repositório é apresentado no Apêndice I desse trabalho. Os componentes 

Gerenciador de Monitoramento, Gerenciador de Reificação e Avaliador são detalhados no 

Capítulo 5, que trata do mecanismo de avaliação utilizado pelo REATIVO para determinar 

o grau de adequação de cada componente ao contexto de execução dos sistemas clientes. 

Os módulos Otimizado e Reconfigurador por sua vez, são abordados no Capítulo 6, que 

trata do processo de busca por configurações otimizadas de componentes. Já o módulo 

Gerenciador de Configuração, cuja implementação depende do modelo de componentes 

utilizado no sistema cliente, será detalhado no Capítulo 7 que trata do sistema cliente 

implementado para validar os serviços do REATIVO e o modelo de componentes utilizado. 
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Capítulo 5 -  Avaliação de Componentes para o 

Contexto de Execução de Sistemas Interativos para 

TV Digital 

A principal característica do REATIVO é ser capaz de encontrar configurações de 

componentes otimizadas para os contextos de execução de Sistemas Interativos para TV 

Digital. Para prover tal funcionalidade é necessário que o repositório esteja continuamente 

ciente do contexto de execução dos seus clientes para que possa avaliar o grau de 

adequação de cada componente armazenado.  Esse capítulo detalha como é feita essa 

avaliação de componentes pelo REATIVO, define quais informações devem caracterizar o 

contexto de execução dos sistemas clientes e como esse contexto deve ser representado 

para ser manipulado pelo repositório. 

5.1 Contexto de Execução de Sistemas Interativos para TV Digital 

Nas redes de TV digital, além dos já tradicionais televisores, outros dispositivos podem ser 

utilizados para recepção e exibição do sinal de TV, tais como computadores, PDAs, 

aparelhos de telefone celular, etc. No escopo deste trabalho, estes dispositivos, incluindo os 

próprios televisores digitais, serão genericamente chamados de Dispositivo de Recepção de 

TV Digital – DRTVD. Além de exibir vídeo e áudio, estes dispositivos devem ser capazes 

de executar aplicativos, semelhantes a programas de computador, que constituem os 

programas interativos e são transmitidos pelas emissoras através do canal de broadcast 

juntamente com o áudio e vídeo.  

Considerando-se que existem diversos tipos de DRTVDs e que para um mesmo tipo 

de aparelho cada fabricante pode produzir diversos perfis com funcionalidades e custos 

diferentes, além de utilizar arquiteturas de hardware proprietárias, as características de cada 

DRTVD podem variar muito de aparelho para aparelho. É inevitável que tais características 

exerçam alguma influência no funcionamento das aplicações. Por exemplo, DRTVDs com 

processadores mais velozes e maior quantidade de memória podem executar determinadas 

aplicações de forma mais apropriada do que aqueles com menor poder de processamento; a 
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presença ou não de um canal de retorno pode viabilizar ou inviabilizar a apresentação de 

determinados programas interativos; etc. 

Cada tipo de DRTVD deve receber o sinal de TV digital através de protocolos 

apropriados. Além disso, alguns tipos de DRTVD são móveis. Quando esses dispositivos 

estão em ambientes ruidosos ou mesmo quando eles estão em movimento, a qualidade do 

serviço (QoS) provida pela rede de transmissão e pelo canal de retorno podem variar ao 

longo do tempo. Essa variação no nível do QoS provido pela rede de TV digital pode 

inviabilizar a execução de determinadas aplicações que precisam receber e enviar dados em 

tempo real.  

No escopo deste trabalho, a configuração atual do Sistema Interativo para TV 

Digital (sua configuração de componentes), as características do ambiente de execução do 

sistema (características do dispositivo de recepção, da rede de transmissão e do ambiente 

físico) e dos usuários que correntemente fazem uso do sistema são denominadas de 

contexto do sistema de TV Digital. Um detalhamento das variáveis que constituem esse 

contexto e de como elas são representadas é feito na Seção 5.3 e no Apêndice II deste 

trabalho.  

5.2 Mecanismo de Avaliação de Componentes Utilizado pelo REATIVO 

A Figura  5.1 apresenta os principais módulos da arquitetura do REATIVO que são 

envolvidos no processo de avaliação de componentes. Os números nas setas dessa Figura 

representam a seqüência em que as mensagens são passadas entre os módulos. Setas com 

mesmos números representam operações realizadas em paralelo. 

A indicação do grau de adequação de componentes para o contexto de Sistemas 

Interativos para TV Digital é um serviço provido pelo módulo Avaliador do REATIVO 

através da sua Interface de Avaliação. Através dessa interface, os demais módulos do 

REATIVO podem solicitar que um determinado componente seja avaliado, passando como 

parâmetro da solicitação os identificadores do componente e do sistema cliente candidato a 

receber o componente. Como resultado da solicitação o Avaliador retorna uma indicação 
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numérica do grau de adequação do componente em questão para o contexto do sistema 

cliente considerado.  

 
Figura  5.1 – Módulos do REATIVO envolvidos na avaliação de componentes 

 

Ao receber uma solicitação para avaliação de um componente, o módulo Avaliador 

irá localizar dentro da Base de Componentes, que armazena todos os componentes do 

repositório, uma descrição de como o componente solicitado deve ser avaliado (Passo 1 na 

Figura  5.1). Cada componente dessa base está associado a um arquivo Descritor de 

Componente, que é armazenado juntamente com o componente, e é na realidade um 

conjunto de regras do tipo: Se “condição ocorre no contexto” então “o componente é 

adequado ou não para o contexto”. A princípio, poder-se-ia pensar em utilizar uma 

descrição baseada em lógica de primeira ordem para representar esse conjunto de regras. 

No entanto, espera-se que o serviço retorne um valor numérico indicando o grau de 
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adequação do componente para o contexto do sistema. Além disso, as condições colocadas 

como hipóteses das regras podem acontecer com maior ou menor intensidade. Por exemplo, 

numa regra do tipo Se “sinal de recepção tem ruído” então “componente é adequado”, o 

sinal de recepção pode apresentar muito, pouco ou um nível moderado de ruído. Assim 

sendo, a conclusão da regra pode ser que o componente é muito, moderadamente ou pouco 

adequado. Esse peso associado às hipóteses e às conclusões das regras faz com que 

descrições baseadas em lógica fuzzy tornem-se bastante atraentes para representação do 

conjunto de regras do Descritor do Componente, sendo essa a abordagem utilizada nesse 

trabalho.  

Sempre que o módulo Avaliador é acionado para avaliar um componente, as regras 

fuzzy contidas no Descritor do Componente são copiadas em uma Base de Conhecimento 

(Passo 2 na Figura  5.1). Além disso, um conjunto de fatos que representam o contexto de 

execução dos sistemas clientes deve ser armazenado em uma Base de Fatos. Esses fatos 

são, na realidade, variáveis instanciadas de acordo com o contexto de execução do sistema 

cliente. Por exemplo, um fato armazenado na Base de Fatos pode ser que a “taxa de perda 

de pacotes no canal de broadcast” é de 1%.  

Conforme foi apresentado no Capítulo 4, mudanças nas informações que constituem 

o contexto de um sistema cliente devem ser capturadas pelo módulo Gerenciador de 

Monitoramento do REATIVO, que deve fazer parte do próprio sistema cliente, e repassadas 

ao Gerenciador de Reificação (Passo 3 na Figura  5.1) para que este possa gerar uma 

representação apropriada para as mesmas, na forma de fatos a serem armazenados na Base 

de Fatos (Passos 5, 6 e 7 na Figura  5.1).  

Para que a informação contextual seja coletada apropriadamente pelo Gerenciador 

de Monitoramento e para que os desenvolvedores de componentes possam gerar Descrições 

de Componentes que utilizem tal informação, esta deve ser semanticamente bem definida. 

Dessa forma, a informação contextual poderá ser utilizada uniformemente por todos os 

atores envolvidos. No escopo desse trabalho, essa descrição é feita através de uma 

Ontologia de Domínio para TV digital. Essa abordagem, adotada na Web Semântica, foi 

escolhida por utilizar o conceito de classes de objetos e relacionamentos para representação 

dos elementos do contexto, o que possibilita a identificação de conceitos relacionados e a 
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inferência do valor de algumas variáveis, a partir de outras cujos valores são diretamente 

capturados por de monitores de contexto. A Seção 5.3 e o Apêndice II deste trabalho 

apresentam alguns recortes dessa ontologia. 

Uma vez que a Base de Fatos e a Base de Conhecimento tenham sido 

respectivamente povoadas com informações contextuais e regras para avaliação do 

componente, um motor de Inferência Fuzzy pode ser acionado (Passo 8 na Figura  5.1) para, 

consultando as regras da Base de Conhecimento e os fatos da Base de Fatos (Passo 9 na 

Figura  5.1), encontrar a medida numérica que represente o quão adequado é o componente 

para o contexto de execução do sistema cliente.  

Além de especificar semântica e sintaticamente quais variáveis constituem o 

contexto de execução de um sistema, outra função da Ontologia de Domínio prevista na  

Figura  5.1 é determinar que valores as variáveis contextuais podem assumir. Esses valores 

constituirão o universo do discurso Ω para cada variável de entrada, considerada durante o 

processo de fuzificação [Klir 1995] realizado pelo Motor de Inferência fuzzy. Os demais 

parâmetros necessários para o funcionamento do Motor de Inferência fuzzy incluem:  

• Função de pertinência µ  para os conjuntos fuzzy aos quais as variáveis de entrada 

podem pertencer;  

• Operadores matemáticos que implementam as operações da lógica fuzzy ; 

• Função de desfuzificação a ser utilizada; 

• Regras em lógica fuzzy para serem inseridas na Base de Conhecimento; 

• Conjuntos fuzzy aos quais a variável de saída y do Motor de Inferência fuzzy pode 

pertencer 

 

Estes parâmetros devem ser especificados em cada Descritor de Componente. Essa 

abordagem deixa a cargo do desenvolvedor do componente a responsabilidade de realizar o 

ajuste fino que determina como o mesmo deve ser avaliado pelo módulo Avaliador. No 

entanto, o universo de discurso da variável de saída y do Motor de Inferência deve 

obrigatoriamente pertencer ao intervalo Ω : [0 100]. Isso faz com que cada componente 

seja avaliado sempre com uma nota que pode variar de 0 a 100. 
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Tendo em vista que os parâmetros que determinam como cada componente deve ser 

avaliado são definidos por cada desenvolvedor de componente, podem existir casos em que 

componentes de fabricantes distintos sejam avaliados de forma diferente. Por exemplo, 

fabricantes mais rigorosos podem determinar que seu componente seja avaliado com nota 

50 para um determinado contexto, enquanto outro fabricante, menos rigoroso, pode 

determinar que seu componente, menos adequado para o contexto em questão, seja avaliado 

com nota 60. Esse problema só pode ser contornado mediante a utilização de critérios 

muito bem definidos para a avaliação dos componentes. Componentes podem ser 

classificados de acordo com suas funcionalidades ou interfaces providas e avaliados de 

acordo com os critérios definidos para o seu grupo funcional. Por exemplo, pode existir um 

grupo de componentes denominado decodificadores de vídeo, cujos componentes podem 

ser avaliados através dos critérios: qualidade subjetiva do vídeo apresentado, tempo médio 

de funcionamento antes de falha, etc. Tais critérios, no entanto, devem ser definidos pelos 

próprios fabricantes de componentes de comum acordo, considerando-se as funcionalidades 

dos componentes. Uma discussão sobre os possíveis grupos funcionais de componentes e 

os critérios a serem utilizados na avaliação desses componentes está fora do escopo deste 

trabalho. Nesse trabalho assume-se que todos os componentes do REATIVO utilizam os 

mesmos critérios para avaliação dos componentes.  

5.3 Implementação e Resultados de Experimentos 

Para validar a arquitetura apresentada na seção anterior, todos os seus elementos foram 

implementados e utilizados em provas de conceito. O primeiro elemento da arquitetura a 

ser desenvolvido foi uma Ontologia de Domínio para TV Digital. É nessa ontologia onde 

são definidos os principais vocábulos utilizados no âmbito da TV Digital. Uma pequena 

parte dessa ontologia é ilustrada na Figura  5.2. Nessa figura, o conceito User interage com 

(interactWith) o conceito Platform, que por sua vez dividido em outros conceitos, dentre 

eles: AnalogicTelevision e DigitalTelevision. No escopo dos sistemas de TV digital, o 

conceito de AnalogicTelevsion deve estar conectado a um SetTopBox, isso porque uma TV 

analógica não é compatível com o sinal digital.  
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Figura  5.2 - Alguns conceitos presentes na ontologia de domínio para TV digital 

 
A Ontologia de Domínio para TV Digital foi especificada na linguagem OWL 

utilizando-se a ferramenta Protegé3. A ontologia conta com 62 classes, 400 propriedades e 

65 relacionamentos. Uma representação de recortes dessa ontologia, na forma de diagrama 

de classes UML, é apresentada no Apêndice II deste trabalho. As classes da ontologia são 

classificadas em três grupos principais: aquelas relacionadas a conceitos relativos aos 

usuários (telespectadores), à plataforma e ao ambiente. Os conceitos relacionados aos 

usuários são utilizados para que se possa caracterizar quem são os telespectadores que 

correntemente estão utilizando o DRTVD e quais são as suas características. Os conceitos 

relacionados à plataforma servem para que se possa identificar qual o estado corrente do 

DRTVD (utilização de CPU, memória, dispositivo de armazenamento, resolução do 

dispositivo de exibição, tipo de canal de retorno, canal sintonizado, dentre outras). Já os 

conceitos relacionados ao ambiente servem para caracterizar o local no qual o DRTVD está 

inserido, por exemplo, determinando se o mesmo encontra-se em movimento ou parado, 

quais os protocolos de comunicação utilizados, qual o nível de QoS da rede, etc. Os 

conceitos presentes na ontologia foram identificados através de consulta a 30 pesquisadores 

de TV Digital que trabalharam no desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital.  

Uma vez definidas na Ontologia de Domínio, as variáveis que compõem o contexto 

dos sistemas podem ser monitoradas nos DRTVDs pelo módulo Gerenciador de 

Monitoramento e representadas na Base de Fatos pelo Gerenciador de Reificação. Neste 

trabalho a Base de Fatos foi implementada na forma de um arquivo de instância OWL. Essa 

foi uma escolha natural, uma vez que a ontologia também foi especificada em OWL. O 

Gerenciador de Monitoramento foi implementado em C++, visando aumentar a eficiência 

do processo de monitoramento, possibilitando a realização de chamadas de sistema para 

acessar informações sobre a plataforma, ambiente e usuários. Uma vez coletadas, essas 

                                                 
3 Essa ontologia está disponível no endereço eletrônico http://www.lavid.ufpb.br/~leduardo/ontoTVD.zip 
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informações são repassadas ao Gerenciador de Reificação para que possam ser 

armazenadas na Base de Fatos. O Gerenciador de Reificação foi implementado através do 

framework de programação denominado Jena. Esse framework provê, dentre outras 

ferramentas, uma API que permite a realização de consultas e modificações em modelos em 

OWL. Utilizando o Jena é possível verificar quais são os conceitos presentes na ontologia e 

instanciá-los, associando valores às suas propriedades. Por exemplo, uma informação da 

Base de Fatos pode ser que a variável “user.preferences.musical” possui um valor referente 

ao conceito “rock”. Após povoar a Base de Fatos com informações contextuais, novas 

informações podem ser obtidas a partir de um sistema de inferência.  

Para implementar o mecanismo de inferência do serviço de avaliação de contexto, 

foi utilizado um sistema de inferência fuzzy presente no ambiente de programação 

matemática Matlab. Esse sistema é disponibilizado no ambiente de programação através de 

um componente denominado Fuzzy Logic Controller, que encapsula o Motor de Inferência 

e a Base de Conhecimento, previstos na arquitetura do módulo Avaliador. O componente 

Fuzzy Logic Controller apresenta métodos que possibilitam a especificação das regras que 

constituirão a Base de Conhecimento e dos parâmetros que determinam o funcionamento do 

Motor de Inferência. As regras da Base de Conhecimento devem ser do tipo: 

 x1 = X1 ∧ ... ∧ xn = Xn → y = Y  ou  

x1 = X1 ∨ ... ∨ xn = Xn → y = Y,  

 

Onde x1..n são variáveis de entrada (variáveis do contexto do sistema), y é uma 

variável de saída (informação inferida pelo sistema) que, após ser desfuzzificada, indicará o 

grau de adequação do componente para o contexto de execução do sistema. X1..n e Y são 

conjuntos fuzzy. Já os parâmetros que determinam o funcionamento do Motor de Inferência 

são os operadores matemáticos que implementam as operações em lógica fuzzy: And, Or e 

Implication, bem como as operações de Agregação e Desfuzificação. As regras da Base de 

Conhecimento e os parâmetros que determinam o funcionamento do Motor de Inferência 

podem ser representados em um arquivo do tipo FIS – Fuzzy Inference System, cuja sintaxe 

é definida pelo ambiente matlab, que é passado como parâmetro para o componente Fuzzy 

Logic Controller. 
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Toda variável de entrada acessada pelo Motor de Inferência do Fuzzy Logic 

Controller deve possuir um valor numérico, uma vez que a implementação desse 

componente só é capaz de manipular universos de discurso Ω desse tipo. Assim sendo, as 

variáveis da Base de Fatos que possuírem valores não numéricos precisam ser convertidas 

antes de serem passadas como variáveis de entrada para o Motor de Inferência. Cada 

variável da Base de Fatos possui uma propriedade chamada universo enumerado que 

contém o valor numérico associado ao valor não numérico da variável. Por exemplo, 

considerando que a variável user.preferences.favoriteChannel possa assumir os valores não 

numéricos: “Globo”, “SBT” e “Bandeirantes”, esses valores podem estar associados aos 

valores numéricos 1, 2 e 3 respectivamente. Esse valor numérico deve ser utilizado na 

propriedade universo enumerado da variável e passado como valor da variável de entrada 

para o Motor de Inferência.  

5.3.1 Prova de Conceito 

Objetivando verificar a viabilidade de utilização dos serviços de avaliação de componentes 

providos pelo módulo Avaliador, uma implementação desse módulo foi utilizada em um 

experimento que consistiu no acionamento do módulo, fornecendo como entradas um 

arquivo Descritor de Componente e representações de diferentes contextos de execução de 

um sistema cliente. Nesse experimento, o arquivo Descritor de Componente continha 

regras fuzzy que utilizavam duas variáveis de contexto: dispositivo.resolução e 

vídeo.resolução, referentes respectivamente à resolução do dispositivo de exibição e do 

sinal de vídeo recebido pelo sistema cliente. Nesse caso, cada variável pode assumir um 

valor numérico entre 0 e 1920, que representa o número de linhas da resolução. Após serem 

fuzificadas, as variáveis podem pertencer a três conjuntos fuzzy: LDTV, SDTV e HDTV, que 

representavam respectivamente vídeos de resolução baixa, padrão ou alta. A variável de 

saída pode assumir valores de 0 a 100, de tal forma que quanto maior for o valor da 

variável de saída, mais adequado é o componente para o contexto de execução. Antes da 

desfuzificação, a variável de saída pode pertencer aos conjuntos fuzzy: ADEQUADO, 

REGULAR ou INADEQUADO. Assim sendo, as seguintes regras fuzzy foram especificadas 

no experimento realizado: 
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Se dispositivo.resolução = LDTV e vídeo.resolução = LDTV então artefato é ADEQUADO 
Se dispositivo.resolução = LDTV e vídeo.resolução = SDTV então artefato é REGULAR 
Se dispositivo.resolução = LDTV e vídeo.resolução = HDTV então artefato é INADEQUADO 
Se dispositivo.resolução = SDTV e vídeo.resolução = LDTV então artefato é REGULAR 
Se dispositivo.resolução = SDTV e vídeo.resolução = SDTV então artefato é ADEQUADO 
Se dispositivo.resolução = SDTV e vídeo.resolução = HDTV então artefato é REGULAR 
Se dispositivo.resolução = HDTV e vídeo.resolução = LDTV então artefato é INADEQUADO 
Se dispositivo.resolução = HDTV e vídeo.resolução = SDTV então artefato é REGULAR 
Se dispositivo.resolução = HDTV e vídeo.resolução = HDTV então artefato é ADEQUADO 
 

Essas regras foram especificadas na forma de um arquivo FIS com o auxílio da 

ferramenta de programação Matlab. Além das regras fuzzy, constam no arquivo FIS a 

definição dos possíveis valores que as variáveis de entrada podem assumir e os parâmetros 

que determinam o funcionamento do motor de inferência. A definição desses elementos 

através da ferramenta de programação matemática é ilustrada respectivamente nas Figuras 

5.3, 5.4 e 5.5. 

 

Figura  5.3 - Utilização da ferramenta Matlab para definição das regras fuzzy 
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Figura  5.4 – Utilização da ferramenta Matlab para definição das variáveis de entrada 

 

 
Figura  5.5 - Utilização da ferramenta Matlab para definição dos parâmetros do motor fuzzy 

 

Os testes foram executados utilizando diversos valores para as variáveis 

dispositivo.resolução e dispositivo.resolução. Nos resultados obtidos observou-se que 
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quando o DRTVD e o vídeo recebido possuíam a mesma resolução, o grau de adequação do 

componente era máximo. Quanto maior a diferença entre as resoluções do DRTVD e do 

vídeo recebido, menor foi o grau de adequação do componente. Como esse era o objetivo 

do Descritor do Componente, considerou-se que o experimento foi bem sucedido.  

Em outros experimentos, cinco desenvolvedores de componentes foram convidados 

a tentar expressar através de regras da lógica fuzzy os contextos para os quais eles 

consideram que seus componentes são mais ou menos adequados. Foram gerados 

Descritores de Componentes para 25 componentes, todos desenvolvidos para o middleware 

FlexTV. Cada descritor utilizava em média 10 variáveis de contexto, sendo 33 o número 

máximo de variáveis de contexto utilizadas por um mesmo Descritor de Componente e 3 o 

número mínimo. Em um simulador, variou-se o valor de cada variável de entrada e 

analisou-se o valor da avaliação feita pelo Avaliador. Na visão dos desenvolvedores, os 

resultados retornados pelo módulo avaliador foram condizentes com os contextos que eles 

consideram adequados para os seus componentes. Ou seja, quanto melhor eles 

consideravam que era o contexto, maior era o valor retornado pelo módulo Avaliador do 

REATIVO e vice versa.  

Cabe aqui ressaltar que a avaliação de um componente com relação ao seu grau de 

adequação para um determinado contexto de execução, por parte do desenvolvedor do 

componente, normalmente é feita de forma subjetiva. O desenvolvedor faz essa avaliação 

com base nas suas experiências anteriores e no comportamento que ele espera para o 

componente em cada contexto de execução. O objetivo dos experimentos realizados foi 

verificar se o mecanismo baseado em formulações da lógica fuzzy, utilizado pelo Avaliador, 

é suficiente para que o desenvolvedor consiga expressar o conhecimento necessário para 

avaliação dos componentes.  Para o conjunto de componentes considerados no 

experimento, constatou-se que o mecanismo baseado em lógica fuzzy foi suficiente para a 

captura do conhecimento.  

5.4 Considerações Finais 

Esse capítulo destacou quais módulos da arquitetura do REATIVO estão diretamente 

envolvidos no processo de avaliação de componentes para o contexto de execução dos 
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sistemas clientes, identificando o papel de cada módulo e a forma como eles interagem para 

prover o serviço de avaliação.  

 Para que os desenvolvedores de componentes possam considerar as variáveis 

coletadas pelos monitores de contexto no processo de avaliação de seus componentes, é 

necessário que tais variáveis contextuais sejam muito bem definidas semântica e 

sintaticamente. Neste trabalho, essas definições são feitas através de uma Ontologia de 

Domínio para TV Digital. 

O mecanismo de inferência utilizado pelo módulo Avaliador do REATIVO é 

baseado em um motor de inferência da lógica fuzzy. Utilizando tal mecanismo, nos 

experimentos realizados, verificou-se ser possível definir regras que definem para que 

contextos de execução os componentes são mais ou menos adequados. Os resultados das 

avaliações feitas pelo módulo Avaliador foram adequados aos contextos de execução 

considerados nos experimentos, na visão dos desenvolvedores.  

O emprego de outros mecanismos de avaliação que podem ser utilizados pelo 

módulo Avaliador é deixado para trabalhos futuros. Por exemplo, o próprio componente 

software a ser avaliado poderia ser instanciado pelo módulo Avaliador e se auto-avaliar 

para o contexto de execução, considerando as variáveis presentes na Base de Fatos. Nesse 

caso o componente precisaria implementar interfaces específicas que seriam utilizadas pelo 

módulo Avaliador. 

 

 



 61 

Capítulo 6 -  Geração de Configurações de 

Componentes Otimizadas 

Os componentes de software armazenados no repositório REATIVO devem poder ser 

interconectados, através de suas interfaces, em configurações para os Sistemas Interativos 

para TV Digital. Além disso, mais de uma configuração de componentes pode implementar 

um sistema com as mesmas funcionalidades. No entanto, determinadas configurações 

podem ser mais adequadas a certos contextos de execução do sistema do que outras.  

Encontrar uma configuração de componentes que seja a mais adequada para o 

contexto de execução corrente de um Sistema Interativo para TV Digital pode não ser uma 

tarefa simples. Dependendo da quantidade de componentes armazenados no repositório, o 

número de possíveis combinações desses componentes pode ser muito elevado. Gerar e 

analisar o grau de adequação de cada configuração pode demandar um tempo 

computacional muito grande, podendo, inclusive, o contexto de execução do sistema mudar 

antes da geração do resultado. Nesse caso, a utilização de algoritmos heurísticos para 

encontrar boas configurações, semelhantes à configuração ótima, em um tempo menor, 

pode ser mais adequada, sendo essa a abordagem utilizada nesse trabalho. 

Esse capítulo apresenta como funciona o mecanismo de busca por configurações 

otimizadas de componentes para os Sistemas Interativos para TV Digital, implementado 

pelo REATIVO; identifica os módulos arquiteturais do REATIVO que estão diretamente 

relacionados com essa busca; e detalha o funcionamento dos algoritmos heurísticos 

utilizados.  

6.1 Módulo Otimizador  

O Otimizador é o módulo do REATIVO responsável por executar os algoritmos que 

continuamente tentam encontrar as configurações de componentes mais adequadas aos 

contextos de execução dos sistemas clientes do repositório. Esses algoritmos devem levar 

em consideração as restrições impostas pelos sistemas clientes quanto ao uso de 
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determinados componentes e o grau de adequação de cada componente ao contexto de 

execução do sistema. 

6.2 Definição do Problema de Otimização 

O Problema de Otimização de Sistemas Orientados a Componentes – POSOC  

[Leite 2007b], que deve ser resolvido pelos algoritmos do módulo Otimizador, pode ser 

informalmente descrito da seguinte maneira. Considerando-se um sistema cliente qualquer, 

com arquitetura interna baseada em componentes, esse sistema deve possuir um conjunto 

de interfaces de usuário, que são utilizadas para que os seus clientes possam fazer uso dos 

serviços providos por ele. Tais clientes podem ser usuários humanos (nesse caso as 

interfaces de usuário seriam as janelas do sistema, shells, etc.) ou podem ser outros 

sistemas (e as interfaces de usuário seriam interfaces de comunicação entre processos, 

interfaces de programação de aplicações, etc.). Além das interfaces de usuário, o sistema 

também possui algumas interfaces de serviço, que são utilizadas para acessar os serviços 

providos por outros sistemas (APIs de sistema operacional, interfaces de comunicação entre 

processos, etc.).  

As interfaces de usuário especificam apenas quais serviços serão oferecidos pelo 

sistema e como eles podem ser acessados pelos clientes. Elas poderiam ser pensadas como 

sendo contratos de prestação de serviços que o sistema se compromete a prover. No 

entanto, para que possam ser prestados, tais serviços precisam ter seus mecanismos de 

funcionamento implementados no interior do sistema. No modelo orientado a componentes 

de software, os componentes são responsáveis por implementar os serviços oferecidos pelas 

interfaces de usuário. Eles podem ser vistos como unidades funcionais básicas 

interconectadas para prestação de um serviço. Ou seja, o serviço prestado por uma interface 

de usuário pode ser implementado por um conjunto de componentes de software 

interconectados. 

A interconexão dos componentes de um sistema é feita através das suas interfaces, 

que podem ser de dois tipos: as interfaces provedoras dos componentes – que são utilizadas 

para oferecer serviços a outros componentes do sistema; e as interfaces de acesso dos 

componentes – que podem ser utilizadas para acessar serviços de outros componentes. 
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Assim sendo, um determinado componente pode fazer uso dos serviços implementados por 

outro componente do sistema sempre que sua interface de acesso estiver conectada à 

interface provedora do segundo. Uma representação gráfica de um sistema orientado a 

componentes com suas interfaces provedoras e de acesso é feita na Figura  6.1. 

 
Figura  6.1 - Representação Interna de um Sistema Orientado a Componentes 

 

Para que os serviços especificados pelas interfaces de usuário possam ser providos 

pelos componentes internos do sistema, cada interface de usuário é mapeada em uma 

interface de acesso do sistema, que deve ser conectada a uma interface provedora de algum 

componente do sistema, conforme ilustra a Figura  6.1. Apenas quando essa conexão é feita, 

a interface de usuário poderá prover as suas funcionalidades para os clientes do sistema. 

Por esse motivo, toda interface de acesso do sistema deve estar conectada a uma interface 

provedora de algum dos seus componentes. 

Para que consigam implementar as suas funcionalidades, os componentes de um 

sistema podem precisar fazer uso dos serviços que normalmente são providos por outros 

componentes do sistema ou por entidades externas ao mesmo. No caso dos serviços 

externos ao sistema, eles podem ser acessados pelos componentes através das interfaces 

provedoras do sistema, que são na realidade abstrações para as diversas interfaces de 

   Interfaces de Usuário 
 

 Interfaces de Acesso do Sistema 

 
 

 Interfaces de Serviços   Interfaces Provedoras do Sistema 

 
 

 Interfaces de Acesso do Componente   Interfaces Provedoras do Componente 

   Componentes de Software 



 64 

serviço do sistema, conforme ilustra a Figura  6.1. A demanda de serviços por parte dos 

componentes é expressa através das suas interfaces de acesso. As interfaces de acesso de 

um componente especificam quais serviços devem ser providos para que ele possa 

funcionar corretamente. Assim sendo, toda interface de acesso de um componente deve ser 

conectada a uma interface provedora de outro componente ou do próprio sistema, de forma 

que ele possa fazer uso dos serviços necessários para o seu funcionamento. 

Cada interface de acesso, seja ela do sistema ou de algum componente, só pode ser 

conectada a uma interface provedora que ofereça os serviços que a primeira necessita. 

Quando isso ocorre, diz-se que a interface provedora é compatível4 com a interface de 

acesso.  

Dessa forma, encontrar uma configuração válida para um sistema orientado a 

componentes consiste então em encontrar um conjunto de componentes interconectados de 

tal maneira que:  

1. Todas as interfaces de acesso do sistema estejam conectadas a uma interface 

provedora de algum componente que seja compatível com a primeira;  

2. Toda interface de acesso de cada componente presente no sistema esteja 

conectada a uma interface provedora compatível, seja essa interface 

provedora de algum componente utilizado na configuração ou do próprio 

sistema. 

3. As interfaces provedoras do sistema ou dos componentes podem estar 

conectadas a nenhuma ou no máximo Mp interfaces de acesso, onde Mp 

representa o número máximo de conexões suportadas por cada interface 

provedora p.  

Assumindo-se que cada componente c do repositório pode ser avaliado pelo módulo 

Avaliador do REATIVO quanto ao seu grau de adequação avaliação(c) para o contexto de 

                                                 
4 Na prática, o modelo de componentes utilizado para implementação do sistema deve disponibilizar 
mecanismos capazes de determinar se duas interfaces são compatíveis ou não. O modelo de componentes 
utilizado nesse trabalho é apresentado no Capítulo 7. 
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execução de um dado sistema cliente, o custo de utilização do componente c é definido 

nesse capítulo como sendo custo(c) = 100 – avaliação(c). Dessa forma, uma configuração 

ótima para um sistema orientado a componentes é uma configuração válida, cujo custo total 

dos componentes, representado pelo somatório do custo de cada componente presente na 

mesma, é mínimo. 

6.3 Modelagem matemática do POSOC 

Matematicamente, o POSOC pode ser modelado da seguinte maneira [Leite 2007b]: 

Índices: 
 

i, j: índice dos componentes; i, j  = 1, 2, ...,m; 0 é o índice do próprio sistema 
k: índice das interfaces de acesso; k = 1, 2, ..., n  
l:  índice das interfaces provedoras 

 
Parâmetros: 
 

C:  conjunto de componentes disponíveis no repositório, C0 é o próprio sistema 
Ai:  conjunto das interfaces de acesso do componente i 
Pi:  conjunto das interfaces provedoras do componente i 
Mil: número máximo de conexões suportadas pela interface l do componente i 
Vi:  custo de usar o componente i 
Dkl:  igual a 1 se a interface de acesso k é compatível com a interface provedora l 

 
Variáveis de decisão: 
 

Xi:  igual a 1 se o componente i for utilizado na configuração; 0 caso contrário. 
Yikjl:  igual a 1 se a interface de acesso k do componente i estiver conectada à interface 

provedora l do componente j na configuração; 0 caso contrário. 
 
Minimizar: 
 
 i
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Nessa formulação, a função objetivo (1) visa minimizar o custo total associado à 

utilização de componentes.  

A restrição (2) indica que apenas interfaces compatíveis podem ser conectadas. O 

único caso em que a restrição é violada é quando uma interface de acesso k de um 

componente i está conectada a uma interface provedora l de um componente j (Yikjl = 1) e a 

interface k não é compatível com a interface l (Dkl = 0). Nesse caso tem-se que  

Yikjl – Dkl = 1; 

A restrição (3) indica que, se um determinado componente foi utilizado na solução 

do problema, cada uma das suas interfaces de acesso deve ser conectada a exatamente uma 

interface provedora com a qual seja compatível. Para uma interface de acesso k qualquer, 

pertencente a um componente i qualquer, se o componente i for utilizado na solução  

(Xi = 1), a interface k de i deve estar conectada a exatamente uma interface l, com a qual k é 

compatível (Dkl = 1). Nesse caso, tem-se que 1=×∑∑
∈ ∈Cj Pl

klikjl

j

DY . Por outro lado, caso o 

componente i não seja usado na solução (Xi = 0), a interface k não pode estar conectada a 

nenhuma outra interface. Nesse caso, tem-se que 0=×∑∑
∈ ∈Cj Pl

klikjl

j

DY  

A restrição (4) indica que as interfaces provedoras dos componentes só podem ser 

conectadas a interfaces de acesso se o componente foi utilizado na solução. Para uma 

interface provedora l qualquer, pertencente a um componente j qualquer, se j não for 

utilizado na solução (Xj = 0), nenhuma interface de acesso k pode ser conectada a j. Nesse 
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caso tem-se que 0=×∑∑
∈ ∈

kl
Ci Ak

ikjl DY
i

. Por outro lado, se j for utilizado na solução (Xj = 1) 

tem-se que até Mjl interfaces de acesso k, compatíveis com l (Dkl = 1) podem estar 

conectadas à interface l, onde Mjl representa o número máximo de conexões suportadas pela 

interface l do componente j. Nesse caso tem-se que jl
Ci Ak

klikjl MDY
i

≤×∑∑
∈ ∈

.  

6.4 Complexidade do Problema 

Se fosse feito um relaxamento nas restrições impostas pelo POSOC de tal forma que as 

interfaces de acesso do sistema pudessem ser conectadas a qualquer componente de 

software, independentemente das interfaces provedoras que este possui; e que qualquer 

componente de software pudesse ser conectado a qualquer interface provedora do sistema, 

independentemente das interfaces de acesso que o primeiro possui, o problema de 

otimização possuiria solução trivial.  

Um relaxamento um pouco mais suave seria adotar um mecanismo que privilegiasse 

as configurações que possuíssem apenas conexões entre interfaces compatíveis em 

detrimento das soluções com conexões entre interfaces incompatíveis. Uma forma de 

alcançar tal objetivo seria atribuir custos às conexões entre duas interfaces. Sempre que 

duas interfaces compatíveis estiverem conectadas em uma configuração, o custo da 

conexão entre elas será igual a zero. Em contrapartida, o custo associado à conexão entre 

duas interfaces incompatíveis deve ser bastante elevado. Através desse relaxamento nas 

restrições do POSOC, o problema ficaria resumido a: “interconectar um conjunto de nós 

(interfaces provedoras e de acesso do sistema) através de nós intermediários (os 

componentes de software), minimizando o custo associado aos nós intermediários e às 

conexões entre os mesmos”. Este problema já foi apresentado na literatura como sendo uma 

variação de um problema de Árvore de Steiner [Winter 1997], denominado de Árvore de 

Steiner Estrela (ou Steiner Tree Star – STS) [Lee 1996]. 

O STS consiste de m nós finais (equivalentes às interfaces provedoras e de acesso do 

sistema), que são interconectados através de n nós de Steiner (equivalentes aos 

componentes de software). Cada nó de Steiner j que é usado para conectar pelo menos um 



 68 

nó final ou outros nós Steiner é denominado nó de Steiner Ativo e incorrerá num custo fixo 

bj; cada nó final i deve ser conectado a exatamente um nó de Steiner ativo, incorrendo num 

custo de conexão Cij; dois nós de Steiner distintos j e k que são diretamente conectados 

incorrem um custo de conexão dij. O problema consiste em encontrar uma árvore de custo 

mínimo que englobe todos os nós destino através dos nós de Steiner selecionados  

[Lee 1996]. 

O problema de Árvore de Steiner Estrela é NP-Difícil [Lee 1996]. Como o POSOC 

pode ser reduzido a um problema de Árvore de Steiner Estrela através do relaxamento nas 

suas restrições, pode-se afirmar que o primeiro também é NP-Difícil e, portanto, não possui 

solução exata em tempo polinomial. Nesse caso, a utilização de algoritmos heurísticos para 

obtenção de configurações próximas da ótima em um tempo razoável é uma boa 

abordagem. 

6.5 Metaheurística GRASP e sua aplicação ao POSOC 

Nesta seção será descrita a metaheurística GRASP – Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedure [Resende 2001] para ser aplicada ao POSOC. A escolha desta metaheurística 

deve-se ao seu aspecto de construção iterativa; na qual a solução é montada à cada iteração 

do algoritmo. Essa característica possibilita que as configurações parciais geradas por cada 

interação do algoritmo sejam levadas em consideração na avaliação dos componentes, uma 

vez que a própria configuração do sistema é uma das variáveis que constituem o contexto 

de execução do mesmo. 

Um GRASP é um procedimento iterativo que combina várias propriedades 

favoráveis de outras heurísticas. Mais especificamente, cada iteração do GRASP consiste de 

dois estágios: uma fase de construção da solução e uma fase de busca local. Em cada 

iteração, uma solução é encontrada. A melhor solução obtida dentre todas as iterações é 

considerada a solução final. 

A fase de construção de uma solução inicia-se com um conjunto vazio que 

iterativamente recebe um elemento até formar uma solução viável. Em cada iteração da fase 

de construção, dois aspectos são analisados: a aleatoriedade e a adaptação. A aleatoriedade 
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deve-se ao fato de que o próximo elemento a ser escolhido para compor a solução não será 

necessariamente o melhor, segundo o critério guloso utilizado5. Na verdade, a escolha é 

feita de forma aleatória, a partir de uma lista denominada Lista Restrita de Candidatos 

(LRC) que contém os β melhores elementos candidatos segundo o critério guloso 

especificado. O valor de β é um parâmetro do algoritmo. Por outro lado, o aspecto da 

adaptação do processo se mostra evidente, à medida que se escolhe um elemento que irá 

compor a solução inicial, pois os próximos elementos a serem inseridos em LRC 

dependerão dos já incluídos na solução inicial. 

As soluções obtidas na fase de construção do GRASP não são garantidas como 

ótimos locais, considerando uma dada vizinhança. A vizinhança de uma solução S é 

definida como sendo o conjunto de todas as soluções que pouco diferem de S, ou seja, 

soluções que possuem uma grande quantidade de elementos comuns a S. Diz-se que uma 

solução S é localmente ótima, se não existe uma solução melhor na vizinhança de S. 

Portanto, o emprego da segunda fase do GRASP é feito com o intuito de se melhorar a 

solução obtida na fase de construção.  

Um algoritmo de busca local é utilizado na segunda fase para, sucessivamente, 

substituir a solução atual por uma solução melhor, encontrada na vizinhança da solução 

atual. O algoritmo termina quando nenhuma solução melhor é encontrada na vizinhança da 

solução atual ou após algum outro critério de parada ter sido atingido. 

6.5.1 Um algoritmo GRASP para o POSOC 

O principal fator a ser considerado na configuração automática de um sistema cliente é 

identificar quais componentes, a partir do contexto atual do sistema, devem ser utilizados 

para satisfazer suas dependências em termos de serviços demandados.  

Na especificação do algoritmo GRASP para o POSOC assumir-se-á que o conjunto 

C, com |C| = n, representará o conjunto de todos os componentes existentes no repositório, 

enquanto que o conjunto M, com |M| = m, representará o conjunto dos componentes que 

                                                 
5 O critério guloso é um critério utilizado para escolher os elementos que constituirão uma solução, 
analisando-se apenas o elemento individualmente. O critério não leva em consideração os efeitos causados 
pela presença de outros elementos na solução. 
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fazem parte da configuração montada para um sistema cliente. Será considerada ainda a 

existência de duas listas: A e P, sendo A o conjunto de interfaces de acesso do sistema e dos 

componentes presentes em M, que ainda não foram conectadas a interfaces provedoras na 

solução; e P o conjunto das interfaces provedoras do sistema e dos componentes presentes 

em M. 

Para facilitar a implementação da fase de construção da metaheurística GRASP, será 

utilizada uma estrutura de dados na forma de grafo, na qual cada nó representa um 

componente escolhido para integrar a solução. Cada nó é conectado a outros nós do grafo, 

representando a interconexão dos componentes na solução. Ou seja, cada solução é um 

grafo cujo número de nós é m e a ligação entre os nós representa a maneira pela qual os 

componentes devem ser interconectados no sistema cliente. 

Outro fator relevante na representação do problema é a definição da função objetivo 

e de uma condição de parada para a criação de uma solução viável.  

Assim, a função objetivo f , de cada solução i, é definida como sendo igual a:  

 f(i) =  Σ  custo(M[c]), (8) 

 

sendo custo(c) = 100 – avaliação(c), e avaliação(c) a função de avaliação calculada 

pelo módulo Avaliador do REATIVO sobre um dado componente. 

Além destes custos, tem-se que observar uma condição de parada para o algoritmo, 

que deve ser satisfeita a cada solução a ser gerada pelo GRASP: 

Todas as interfaces de acesso do sistema e dos componentes presentes em M 

devem ter sido conectadas a interfaces provedoras presentes em P. Ou seja, a 

lista A deve estar vazia. 

 

Definidos esses valores e a forma de representação da solução, na próxima seção 

serão descritas as duas fases do GRASP. 
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6.5.1.1 Fase de construção 

Na fase de construção, inicia-se com uma solução S vazia, ou seja, sem a presença de 

componentes no grafo. A cada iteração é escolhida uma interface de acesso a da lista A, e 

são selecionados todos os componentes de C que possuam uma interface provedora 

compatível com a. Esses componentes selecionados constituirão uma lista de candidatos 

LC. Uma Lista Restrita de Candidatos – LRC é então gerada a partir de LC, de forma que 

LRC corresponda a uma parte aleatória das melhores soluções presentes em LC. Esta lista é 

obtida com o auxílio de uma função gulosa, que é o custo do componente custo(c), sendo 

definida como: 

 g(c) = custo(c), (9) 

 

Farão parte da LRC os elementos de LC que satisfizerem a condição (10): 

 g(c) ≤ gmin + α (gmax – gmin), (10) 

 

Tal que,  gmin = min{ g(c) | c ∈ LC }, gmax = max{ g(c) | c ∈ LC } e α uma constante 

que representa o peso da função gulosa na construção de uma solução. 

Por último, após a obtenção da LRC, é feita a escolha aleatória de um componente v 

∈ LRC, e em seguida realiza-se o processo de adaptação, ou seja, a interface de acesso a 

(que foi selecionada da lista A no início da iteração do algoritmo) é conectada a uma 

interface provedora compatível presente no componente v. Um pseudocódigo do algoritmo 

da fase de construção é apresentado na Figura  6.2. 

Pode-se observar no algoritmo da Figura  6.2 que a condição de parada da fase de 

construção é alcançada quando a lista A ficar vazia. Ou seja, para a configuração do sistema 

cliente, as interfaces de acesso do sistema e dos componentes escolhidos para integrar a 

solução foram todas conectadas a interfaces provedoras. O teste realizado na linha 5 

permite que interfaces de acesso possam ser conectadas a interfaces provedoras já 

existentes no grafo da solução, não sendo necessário realizar a geração de novos candidatos 

a serem adicionados ao grafo.  
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Algoritmo Fase-Construção(A, P, C, α) 
 // A – Lista com as interfaces de acesso do sistema ainda não conectadas 
 // P – Lista com as interfaces provedoras do sistema 
 // C – Lista com os componentes disponíveis no repositório 
 // α – representa o peso da função gulosa na construção de uma solução 
 

1. S = { };       // grafo da solução inicialmente vazio. 
2. enquanto (A tiver elementos ) faça 
3.  { 
4.    a = inicio(A);     //remove o elemento do início da lista A 
5.    se ( ∃ c ∈ P | c tem interface provedora compatível com a) 
6.    então{ 
7.              conecte a à sua interface provedora compatível de c. 
8.              reinicie o loop; 
9.    }  
10.    LC = {c ∈ C | c tem interface provedora compatível com a }; 
11.    gmin = min{ g(c) | c ∈ LC }; 
12.    gmax = max{ g(c) | c ∈ LC }; 
13.    LRC = { c ∈ LC  | g(c) ≤ gmin + α(gmax – gmin)}; 
14.    Selecionar de forma aleatória um elemento v de LRC; 
15.    S = S ∪ {v}; 
16.    adicionar as interfaces provedoras de v  a P; 
17.    adicionar as interfaces de acesso de v  a A; 
18.  } 
19. retornar (S). 

Figura  6.2 - Algoritmo da fase de construção do GRASP para o POSOC. 

 
Uma segunda versão do GRASP proposto utiliza na fase de construção um filtro 

para selecionar as melhores soluções iniciais. Neste caso, a cada iteração do GRASP são 

geradas k soluções iniciais (onde k é um parâmetro de entrada) e somente a melhor solução 

do POSOC é selecionada para a fase de busca local do GRASP. Esta versão com filtro 

denominamos de GRASPf. 

6.5.1.2 Busca Local 

Na fase de busca local, as soluções vizinhas à solução obtida na fase de construção serão 

geradas utilizando-se movimentos de perturbação: SWAP e DROP. Assim, dada uma 

solução viável S, tenta-se, iterativamente, melhorar o valor da função objetivo (8) de S, com 

movimentos que consistem em: 

• SWAP: corresponde a uma troca entre componentes, isto é, um componente c, que 

está integrando a solução S, será substituído por outro componente que possua 
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interfaces provedoras em comum com c, e que pelo menos uma dessas interfaces em 

comum de c esteja conectada a alguma interface de acesso em S.  

• DROP: consiste na remoção de um componente aleatório c, que está integrando S. 

 

Com a remoção de um dos componentes, as interfaces de acesso que estavam 

ligadas às interfaces provedoras do componente removido voltarão a integrar a lista A, 

havendo a necessidade da reconexão destas interfaces com outras interfaces provedoras, 

tornando a solução viável novamente. No caso da “vizinhança DROP”, se após a remoção 

do componente não existir na solução interfaces provedoras que atendam as interfaces de 

acesso que ficarem desligadas, a avaliação da solução será penalizada para que a mesma 

seja descartada pelo algoritmo GRASP. O algoritmo utilizado na busca local do GRASP 

com vizinhança SWAP está descrito na Figura  6.3. 

Algoritmo Vizinhança-SWAP(A, P, C,  s, c1) 
 // A – Lista com as interfaces de acesso do sistema ainda não conectadas 
 // P – Lista com as interfaces provedoras do sistema 
 // C – Lista com os componentes disponíveis no repositório 
 // s – grafo com a solução corrente encontrada pelo algoritmo 
 // c1 – componente a ser substituído na solução corrente 
 

1. S = s;      // Solução atual 
2. S = S – {c1};    // Remove o componente c1 
3. c2 = { c ∈ C | c2 possua alguma das interfaces provedoras de c1 que estão 

                                 conectadas} 
4. S = S ∪ {c2}; 
5. P = P – { provedoras(c1) } // Remove de P as interfaces provedoras de c1; 
6. A = A ∪ {acesso(c2)}   // Adiciona as interfaces de acesso de c2 a A; 
7. P = P ∪ { provedoras(c2) }  // Adiciona as interfaces provedoras de c2 a P; 
8. tornarSolucaoViavel(A, P, C, s); 
9. retorne s. 

 

Figura  6.3 - Algoritmo da vizinhança SWAP 

 

A função tornarSolucaoViavel que se encontra na linha 8 do algoritmo da  

Figura  6.3 é responsável por encontrar interfaces provedoras que são conectadas às 

interfaces de acesso que voltaram a integrar a lista A, podendo ser utilizadas as interfaces de 

componentes que já estão na solução ou interfaces de novos componentes que devem ser 

adicionados à mesma. 
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Estas trocas possibilitam a formação de soluções vizinhas à solução corrente S. A 

vizinhança é gerada de forma determinística, onde todos os possíveis vizinhos a uma 

solução S serão gerados. É utilizada a estratégia do melhor vizinho (best improvement) na 

vizinhança, ou seja, a solução corrente S é atualizada à medida que se encontra uma solução 

melhor na sua vizinhança. 

6.6 Resultados computacionais 

Nesta seção serão apresentados os resultados computacionais obtidos com a metaheurística 

GRASP proposta para encontrar configurações ótimas para os sistemas clientes do 

REATIVO. Esta metaheurística foi implementada utilizando a linguagem C++. Todos os 

experimentos computacionais foram realizados em um computador com sistema 

operacional Linux Ubuntu kernel 2.6.12 e com processador Pentium 4, 3.0 Ghz com 1024 

MB de memória DDR2. 

Devido à ausência de um conjunto de instâncias de testes na literatura, foram 

geradas diversas instâncias para o problema de forma aleatória6, segundo uma distribuição 

uniforme, com número de componentes NC = {20, 30, 50, 60, 80, 100, 500, 1000, 2000, 

5000} e número de níveis N = {5, 10, 20}, onde o nível representa o tamanho máximo do 

caminho entre o primeiro e o último componente do sistema. Os valores para o número de 

componentes NC e de níveis N foram escolhidos com base na expectativa futura para o 

número de componentes do middleware FlexTV, que é utilizado como estudo de caso nesta 

tese e que hoje conta com apenas 33 componentes. A idéia é avaliar como o algoritmo se 

comporta para instâncias do problema com poucos componentes e para instâncias com até 

100 vezes o número de componentes existentes atualmente. 

Os componentes de cada instância do problema são gerados de forma aleatória, 

tanto na quantidade de interfaces de acesso e interfaces provedoras quanto na 

compatibilidade entre as mesmas. Para os experimentos, os valores utilizados para o custo 

de cada componente foram gerados aleatoriamente no intervalo de [50, 100], como 

                                                 
6 Para possibilitar a comparação dos resultados obtidos com os de trabalhos futuros, as instâncias de teste 
geradas para o POSOC estão disponíveis em http://www.lavid.ufpb.br/~leduardo/instanciasPOSC.zip. 
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exemplifica a Figura  6.4. Nessa figura o valor entre parêntesis representa o custo do 

componente. 

Os valores adotados para os parâmetros da metaheurística GRASP foram escolhidos 

com base na execução do algoritmo por diversas vezes, com diferentes parâmetros, 

considerando as instâncias do problema mencionadas no parágrafo anterior. Após 100 

execuções do algoritmo por 1000 iterações, verificou-se que a solução obtida não 

melhorava após 100 iterações. Estabeleceu-se assim que o número máximo de iterações do 

algoritmo, denotado por NUM_MAX_ITER, fosse igual a 100. Já para o parâmetro α, 

constatou-se que o melhor valor para esse parâmetro varia de acordo com o tamanho da 

instância. Um estudo de convergência para determinação do melhor valor para esse 

parâmetro é apresentado a seguir nesse capítulo. 

C1 

(134)

P1

P2

A5

C2 

(72)
P3 A6

C3 

 (75)

P4
A7

A8

C4 

(135)P4

A7

A8

P3

C5 

(142)P6
A9

P5

C6 

(76)

P7
A10

A11

C7 

(144)

P7 A10

A11

P8
A12

C8 

(67)

A10

A11

P8

C10 

(141)

A14P11

P12 A15

C9 

(132)

A13
P9

P10

C11 

(69)

A14P9

C12 

(73)

A14
P10

A16

C14 

(143)

P14
A18

P15

C13 

(138)

A17P13

A18
P14

C15 

(79)

P13 A19

C16 

(76)

P16 A19

C18 

(78)

P19
A20

A22

C17 

(143)

P17 A21

P18 A22

C19 

(75)

P17 A20

C20 

(135)

P18
A22

P19

 
Figura  6.4 - Exemplo de instância gerada aleatoriamente 

 

Para o algoritmo GRASPf , que possui a inclusão de um filtro na fase de construção, 

definiu-se k igual a 100, representando o número de soluções iniciais geradas em cada 

iteração GRASP antes de começar a fase de Busca Local. A Figura  6.5 ilustra uma solução 

gerada pela metaheurística GRASP para a instância apresentada na Figura  6.4. 

Para demonstrar a qualidade das soluções encontradas pelas metaheurísticas 

GRASP e GRASPf, o procedimento exato Branch-and-bound (B&B) [Land 1960] foi 

utilizado para encontrar a solução ótima para as instâncias do problema resolvidas pelos 

algoritmos heurísticos. O procedimento B&B foi executado no mesmo equipamento 
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utilizado para executar os algoritmos heurísticos. As soluções encontradas tanto pelo 

método exato quanto pelas heurísticas foram avaliadas quanto ao seu custo total e 

comparadas.  Cada instância utilizada nos experimentos está representada na Tabela  6-1, 

cujas duas primeiras colunas representam as dimensões das instâncias testadas, em temos 

do número de níveis N e do número de componentes NC. As demais colunas da tabela são 

divididas em três grupos: procedimento Ótimo, GRASP e GRASPf. No caso do 

procedimento B&B, a coluna z* indica o custo da solução ótima encontrada pelo método 

exato e a coluna T(s) indica o tempo computacional, em segundos, gasto na resolução da 

instância. Já para os grupos das metaheurísticas GRASP e GRASPf, além da coluna tempo, 

a coluna  ZAVG indica o valor médio do custo das soluções encontradas após cinco 

execuções das metaheuristicas, σ o desvio padrão associado, e ∆AVG (gap) que indica a 

diferença percentual entre ZAVG  e o valor da avaliação da solução exata: 

                                           ∆AVG = [ (ZAVG – z*) / z* ] x 100.                    

 

 
Figura  6.5 - Configuração gerada pela metaheurística GRASP 

 

Tabela  6-1 - Desempenho do GRASP e GRASPf em relação ao B&B 

Instância Ótimo GRASP GRASPf 
N NC z* T (s) ZAVG σ T (s) ∆AVG% ZAVG σ T (s) ∆AVG% 

5 20 1184 1 1184 0,00 0,061 0,000 1184 0,00 0,409 0,000 
5 30 592 3 600 0,00 0,031 1,351 592 0,00 0,376 0,000 
5 50 870 30 927 6,10 0,06 6,552 870 0,00 0,440 0,000 
5 60 609 109 650 11,72 0,067 6,732 613 0,00 0,449 0,657 
5 80 - - 1185 30,51 0,115 - 1106 0,89 0,729 - 
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O valor de α utilizado nos experimentos da Tabela  6-1 foi igual a 1.0, ou seja, a 

construção foi totalmente gulosa, que é o parâmetro que obteve os melhores resultados em 

instâncias pequenas. Podemos observar na Tabela  6-1 que a metaheurística GRASPf 

encontrou o valor ótimo para as instâncias onde c = 20, 30 e 50.  Na instância c = 60 o gap 

foi abaixo de 1%, já na metaheurística GRASP pode-se observar uma variação no valor do 

gap acima de 1%. Verificou-se que o procedimento B&B obteve um tempo computacional 

superior a um minuto, mesmo para uma instância tão pequena, c = 60. E para a instância 

com c = 80, ou seja, para oitenta componentes, o procedimento B&B não conseguiu 

alcançar uma solução ótima devido ao número de variáveis e restrições geradas pelo 

modelo que superaram o limite de memória da máquina de teste de 1024 MB de memória 

RAM. Os resultados para o procedimento B&B foram obtidos com o uso do software 

LINGO Model Release 7, sob licença acadêmica. 

O principal parâmetro a ser estudado em um algoritmo GRASP é o α, que 

representa o peso da função gulosa na construção de uma solução. Para cada valor 

considerado para α, as metaheuristicas foram executadas por 100 interações para duas 

instâncias do problema, com N = {500, 5000} componentes. Em seguida elaborou-se um 

estudo de convergência sobre os resultados retornados. A função de convergência GAP 

representa o quão próximo da melhor solução conhecida a metaheurística se encontra a 

cada instante da sua execução. Quando a função atingir o valor 1, significa que naquele 

ponto da execução o algoritmo atingiu o melhor valor conhecido.  

O resultado do estudo de convergência é dividido por metaheuristica, pois não se 

está comparando a convergência entre as mesmas, mas sim do parâmetro α dentro de cada 

algoritmo. As Figuras Figura  6.6, Figura  6.7, Figura  6.8 e Figura  6.9 apresentam as médias 

das funções de convergência para o parâmetro α após cinco execuções de cada 

metaheurística, considerando instâncias de 500 e 5000 componentes. 
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Figura  6.6 - Convergência do parâmetro alfa para metaheurísticas GRASP com 500 componentes 
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Figura  6.7 - Convergência do parâmetro alfa para metaheurísticas GRASPf com 500 componentes 
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Figura  6.8 - Convergência do parâmetro alfa para metaheurísticas GRASP com 5000 componentes 
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Figura  6.9 - Convergência do parâmetro alfa para metaheurísticas GRASPf com 5000 componentes 

 

Como pode ser observado nos gráficos das Figuras Figura  6.6, Figura  6.7, Figura 

 6.8 e Figura  6.9, para as instâncias consideradas do problema, as metaheurísticas 

α 

α 
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convergiram mais rapidamente para um valor de α igual a 0,5. Já nos experimentos 

realizados considerando-se instâncias menores do problema, observou-se que os algoritmos 

conseguiam convergir mais rapidamente quando o valor de α era igual a 1. Como já foi dito 

em parágrafos anteriores, o parâmetro α diz respeito ao peso da função gulosa no algoritmo. 

Quando o valor desse parâmetro é igual 1, os melhores componentes existentes no 

repositório são sempre utilizados na fase construtiva dos algoritmos. Quanto mais o valor 

do parâmetro diminui, mais é dada a oportunidade de outros componentes fazerem 

aleatoriamente parte da configuração.  

O que acontece com instâncias do problema que apresentam muitos componentes 

interconectados é que, nem sempre, a utilização de um componente muito bem avaliado nos 

primeiros passos do algoritmo vai gerar uma boa configuração, pois os componentes dos 

quais o primeiro depende podem ser mal avaliados. Por esse motivo, dar oportunidade a 

diversos componentes de integrarem a solução pode ser vantajoso, uma vez que 

componentes não tão bem avaliados podem depender de componentes muito bem 

avaliados.  

Já no caso das instâncias do problema com poucos componentes, a avaliação 

individual de cada componente contribui mais fortemente para a avaliação da solução como 

um todo. Por esse motivo, a utilização dos melhores componentes logo nos primeiros 

passos do algoritmo pode levá-lo a convergir mais rapidamente. Dado o número reduzido 

de componentes nessas instâncias, o tamanho da vizinhança de cada solução também é 

menor. Por esse motivo, a fase de busca local dos algoritmos pode verificar se a utilização 

de algum componente pior avaliado pode melhorar a avaliação da solução como um todo. 

A Tabela  6-2 apresenta os valores médios dos custos das soluções (ZAVG) com os 

seus respectivos desvios padrão (σ), encontrados pelas metaheurísticas GRASP e GRASPf, 

para diferentes instâncias do POSOC. Para determinação desses custos médios e desvios 

padrão associados, cada metaheurística foi executada 500 vezes para cada instância do 

problema. O valor utilizado para o parâmetro α nos experimentos foi 0.5, que obteve a 

melhor convergência para grandes instâncias do problema. A tabela também apresenta o 

tempo computacional médio consumido para encontrar tal solução em milisegundos. 
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Tabela  6-2 - Desempenho das metaheurísticas GRASP para o problema do POSOC com α= 0.5 

Instância GRASP GRASPf 
N NC ZAVG T(ms) σσσσ ZAVG T(ms) σσσσ 

10 100 1547 64 81,11 1358 493 25,78 
10 500 1346 70 128,29 1005 822 61,43 
10 1000 1684 92 157,06 1140 1473 79,67 
10 2000 1627 95 155,38 1163 2228 88,94 
10 5000 1372 107 124,88 961 4732 66,11 
20 100 4756 191 131,11 4480 1008 78,36 
20 500 3715 195 227,55 2898 1304 135,56 
20 1000 3538 189 225,96 3089 1687 137,98 
20 2000 4145 230 256,34 3351 2824 159,69 
20 5000 3808 247 266,62 3091 5465 154,25 

 

Pode-se observar na Tabela  6-2 que para todas as instâncias testadas, a 

metaheurística GRASf teve um melhor desempenho que o GRASP, chegando a melhorar a 

solução em 29,9% como pode-se perceber na instância com N = 10 níveis e NC = 5000 

componentes. 

6.7 Módulo Reconfigurador do REATIVO 

O Reconfigurador é o módulo do REATIVO responsável por promover a 

reconfiguração do sistema cliente, mediante o envio de comandos básicos do tipo: 

adicionar, remover ou substituir componentes; e conectar e desconectar interfaces. Antes de 

iniciar a reconfiguração do sistema cliente, o Reconfigurador analisa quais são as reais 

diferenças existentes entre a configuração atual do sistema e a nova configuração gerada 

pelo módulo Otimizador. Inicialmente são verificadas as diferenças com relação aos 

componentes presentes na nova configuração gerada e a antiga configuração do sistema 

cliente. Em seguida são verificadas as possíveis diferenças na forma com que os 

componentes comuns às duas configurações estão interconectados. De posse de uma 

representação dessa diferença de configurações, o Otimizador determina quais 

componentes precisam ser adicionados, removidos ou substituídos no sistema cliente, e 

ainda quais interfaces precisam ser conectadas e desconectadas no mesmo. Feito isso, os 

comandos básicos apropriados de reconfiguração são gerados e enviados ao sistema cliente. 

Além desses comandos básicos, o Reconfigurador também deve enviar ao sistema cliente 

uma representação numérica do custo da reconfiguração. Cabe então ao sistema cliente 
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decidir se acata ou não os comandos de reconfiguração enviados pelo módulo 

Reconfigurador do REATIVO, com base em critérios específicos, por exemplo, se a 

configuração gerada já fora utilizada anteriormente pelo sistema. 

6.8 Considerações Finais 

Conforme os resultados apresentados, a escolha da metaheurística GRASP mostrou-se 

adequada para encontrar boas configurações de componentes para os sistemas clientes do 

REATIVO, além de apresentar um baixo custo computacional na resolução das instâncias 

testadas. Com a introdução da estratégia de filtro durante a fase de construção do GRASP, 

foram obtidas melhores soluções e o tempo computacional se mostrou viável para a 

resolução do problema. 

Uma direção futura para o trabalho é verificar o emprego de metaheurísticas que 

valorizem mais os movimentos de vizinhança, tais como Busca Tabu e VNS e o emprego 

de estratégias de paralelismo para a metaheurística GRASP. 
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Capítulo 7 -  Estudo de Caso: FlexTV – Um 

Middleware Orientado a Componentes para o 

Sistema Brasileiro de TV Digital 

Todos os sistemas de televisão digital existentes na atualidade contemplam sistemas de 

middleware sobre os quais aplicações de TV Interativa podem ser executadas. O 

middleware para televisão digital interativa funciona como uma camada de abstração das 

características específicas do hardware e sistema operacional do receptor de TV e tem por 

objetivo fazer com que as aplicações sejam executadas da mesma maneira em todos 

equipamentos. 

Este capítulo apresenta um middleware denominado FlexTV [Leite 2005], que foi 

submetido como proposta para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, e que serviu de 

base para o que hoje é a especificação da parte procedural do middleware Ginga  

[Souza 2006], adotado como padrão no referido sistema. A arquitetura do FlexTV é 

baseada em componentes de software e possibilita que seus componentes possam ser 

adicionados, removidos ou alterados, fomentando a escalabilidade funcional desse 

middleware. Ou seja, novas funcionalidades podem ser adicionadas ou removidas do 

FlexTV, de acordo com a evolução dos receptores de TV digital ou com o surgimento de 

novos requisitos por parte de seus usuários (telespectadores e emissoras de televisão).  

Outra vantagem de se adotar uma arquitetura baseada em componentes de software 

é que alguns dos componentes do FlexTV podem ser aderentes a padrões internacionais de 

middleware para Televisão Digital Interativa, enquanto outros podem ser inovadores e mais 

adequados à realidade brasileira. Os componentes do FlexTV que são aderentes a padrões 

internacionais possibilitam o desenvolvimento de aplicações que podem tanto funcionar no 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital quanto nos sistemas de outros países; bem como a 

importação de aplicações desenvolvidas para outros sistemas de Televisão Digital 

Interativa. Já os componentes inovadores possibilitam o desenvolvimento de aplicações que 
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tirem maior proveito das características específicas do Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital e que atendam melhor às expectativas do público televisivo do Brasil. 

Uma implementação do middleware FlexTV foi desenvolvida utilizando-se um 

modelo de componentes próprio, com o objetivo de facilitar a sua integração com o 

repositório ativo de componentes REATIVO, explorando ao máximo as funcionalidades 

providas pelo mesmo. Apesar de a especificação do FlexTV não obrigar que sua 

implementação apresente os Módulos do Cliente do REATIVO, neste trabalho tais módulos 

foram implementados, de forma a possibilitar a integração do FlexTV com o REATIVO e a 

realização de experimentos que demonstrem a viabilidade dessa integração. 

7.1 Requisitos Básicos do Middleware FlexTV 

Para funcionarem sobre o FlexTV, as aplicações devem ser desenvolvidas na linguagem 

Java. Essa escolha é justificada principalmente pelos benefícios advindos do alinhamento 

com outros padrões internacionais, tendo em vista que essa é a linguagem de 

desenvolvimento suportada pelos principais sistemas de middleware para Televisão Digital 

existentes no mundo. 

As aplicações para televisão digital podem ser transmitidas através dos canais de 

televisão (canais de broadcast) para os receptores juntamente com os fluxos de áudio e 

vídeo do canal. Cabe ao middleware perceber a chegada de tais aplicações e apresentá-las 

aos usuários no momento adequado, de acordo com marcações transmitidas. 

Visando proporcionar um bom desempenho, algumas aplicações mais usuais devem 

permanecer residentes no próprio televisor digital, mesmo quando ele for desligado. Tais 

aplicações devem estar disponíveis para o usuário no momento em que ele ligar o receptor 

e devem ser descorrelacionadas de qualquer canal de transmissão. Outras aplicações podem 

ser instaladas no receptor através do canal de broadcast (quando forem disponibilizadas 

pela emissora de televisão) ou via canal de interação. É responsabilidade do middleware 

notificar ao usuário sobre a disponibilidade de novas aplicações e, quando autorizado pelo 

mesmo, torná-las residentes. O middleware também deve possibilitar que o usuário remova 

as aplicações pelas quais não tenha mais interesse; com exceção das aplicações pré-
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instaladas, que só devem poder ser alteradas mediante uma atualização do software do 

receptor por parte do fabricante. 

Visando promover a inclusão social e digital da população brasileira, é 

extremamente importante que o middleware do Sistema Brasileiro de Televisão Digital seja 

poderoso o suficiente para permitir o desenvolvimento das aplicações mais adequadas à 

realidade desse público. Realidade esta que é diferente daquela encontrada em outros países 

que já possuem sistema de televisão digital. Não obstante, esse middleware também deve 

possuir alinhamento com outros padrões internacionais, de forma a possibilitar a exportação 

do conteúdo televisivo produzido no país, bem como a exibição de conteúdo produzido por 

outros países.  

7.2 Arquitetura do FlexTV 

Considerando-se os objetivos expostos na seção anterior, uma arquitetura de 

referência para o middleware FlexTV [Leite 2005] é apresentada nesse trabalho. A 

principal característica dessa arquitetura é a utilização de uma abordagem baseada em 

componentes de software que permite que funcionalidades do middleware sejam 

acrescentadas, removidas ou alteradas, através da alteração de seus componentes. Essa 

abordagem permite então que seja traçada uma estratégia de evolução para as 

funcionalidades oferecidas pelo middleware. Essa estratégia parte de uma configuração 

inicial para o FlexTV, que é compatível com aquela especificada pelo framework GEM - 

Globally Executable Multimedia Home Plataform, e prevê que tal configuração seja 

paulatinamente ajustada, através da substituição de componentes, de forma a tornar o 

middleware cada vez mais adequado às necessidades do Brasil. O FlexTV prevê ainda que 

a reconfiguração de seus componentes possa ocorrer em tempo de execução, visando 

promover a adaptação do sistema sempre que necessário. 

A Figura  7.1 apresenta os principais componentes que constituem o FlexTV. Esses 

elementos por sua vez são constituídos por subcomponentes específicos e estão divididos 

de acordo com suas funcionalidades em sete grupos principais. 
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Implementação do FlexTV JVM

 Gerenciamento 
 Interface com usuários 
 Processamento de fluxos elementares 
 Acesso a fluxos de baixo nível 

 Comunicação 
 Persistência 
 Acesso condicional 

Figura  7.1. Arquitetura de Alto Nível proposta para o FlexTV. 

 

Componentes de Acesso a Fluxos de Baixo Nível – Contém os elementos 

responsáveis por acessar os fluxos de transporte, processá-los e demultiplexá-los nos 

vários fluxos elementares que os constituem. 

Componentes de Processamento de Fluxos Elementares – Contém os elementos 

responsáveis por processar os fluxos elementares, decodificando-os e 

disponibilizando-os para os demais componentes do middleware. Por exemplo, 

decodificadores áudio, vídeo, etc. 

Componentes de Interface com Usuários – Reúne os elementos responsáveis por 

proporcionar a interação com usuário através da apresentação de elementos 

audiovisuais, bem como através da coleta de eventos gerados pelos usuários. 

Componentes de Comunicação –Responsáveis por promover a comunicação entre as 

aplicações que estão sendo executadas sobre o middleware, bem como das mesmas 

com outras aplicações. 

Componentes de Gerenciamento – Responsáveis por promover o gerenciamento do 

middleware (monitoramento de contexto, atualização de código, reconfiguração, etc.) 

e das aplicações (controle de ciclo de vida, controle de falhas, etc.) 

Componentes de Persistência – Responsáveis por armazenar dados de forma 

persistente. 
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Componentes de Acesso Condicional - Responsáveis pela segurança dos conteúdos 

de acesso restritos transmitidos através do canal Broadcast. 

 

Esses grupos, por sua vez, são constituídos pelos seguintes componentes de alto 

nível, devendo ser ressaltado que cada componente de alto nível por sua vez pode ser 

constituído por outros sub-componentes. 

Acesso a fluxos de baixo nível 

Sintonizador – Elemento responsável por selecionar um canal físico bem como o fluxo de 

transporte que é transmitido sobre o canal selecionado. 

Servidor de Informações de Fluxos – Responsável por identificar e informar aos 

componentes conectados quais os fluxos elementares que estão presentes no fluxo de 

transporte selecionado pelo componente Sintonizador. Esse componente também é capaz de 

prover para outros componentes a meta-informação acerca dos fluxos elementares que é 

transmitida pelo head-end. Por exemplo, informação sobre agendamento de programas, 

sobre as opções de legenda disponíveis para um dado programa, etc. O projeto interno 

desse componente deve possibilitar a fácil inclusão de sub-componentes capazes de 

interpretar a informação transmitida nos formatos previstos pelos diversos padrões de TV 

Digital, tornado o middleware mais independente dos possíveis padrões. 

Demultiplexador – Responsável por disponibilizar para os componentes conectados, de 

acordo com suas necessidades, os fluxos elementares presentes no fluxo de transporte. 

Esses fluxos elementares podem ser disponibilizados para algum componente de software 

do sistema (por exemplo, alguma aplicação ou componente de processamento de fluxo 

elementar) ou podem ser roteados para algum componente de hardware (por exemplo, um 

decodificador de vídeo ou áudio). 

Processamento de fluxos elementares 

Controlador de Processamento de Mídia – Responsável por controlar o processamento dos 

objetos multimídia e disponibilizá-los para outros componentes. É através da API desse 

componente que se pode, por exemplo, selecionar quais fluxos de áudio, vídeo e legenda 
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devem ser decodificados, iniciar e parar a decodificação de mídias, além acelerar ou 

desacelerar o seu processamento, etc. Também é de responsabilidade desse componente o 

processamento de mídias como: HTML, XML e NCL. Na realidade, nesse caso, o 

componente possui sub-componentes que atuam como formatadores ou processadores 

específicos para cada um desses tipos de mídia. Operações de escrita direta nos 

decodificadores implementados em hardware são providos, objetivando a exibição de 

mídias cujas fontes de dados são fornecidas pelas aplicações. Métodos de pré-carregamento 

de mídia são disponibilizados com o intuito de manipular arquivos oriundos do carrossel de 

dados (DSM-CC) e/ou de alguma outra forma de transporte que utilize canal de retorno. 

Processador de Fluxos de Dados – Responsável por acessar, processar e disponibilizar para 

os componentes conectados, os fluxos elementares de dados, tais como carrossel de dados, 

fluxos IP transmitidos via canal de broadcast, etc. Além de disponibilizar tais informações, 

as APIs desse componente possibilitam que os demais componentes sejam notificados 

sobre a ocorrência de eventos como: chegada de aplicações, eventos DSM-CC síncronos e 

assíncronos, etc. 

Interface com usuários 

Controlador de Apresentação de Mídia – Componente responsável pela apresentação dos 

fluxos multimídia (áudio, vídeo, imagens, texto, documentos HTML, NCL, etc.) para o 

usuário. A exibição das mídias visuais ocorre em planos de apresentação organizados 

hierarquicamente: Plano de Fundo, Plano de Vídeo e Plano Gráfico. É de responsabilidade 

desse componente prover e controlar o acesso a tais planos.  

Gerenciador de Eventos de Usuários – Responsável por capturar os eventos gerados pelos 

usuários, por exemplo, acionamento de teclas de controle remoto, teclado, mouse, etc., e 

repassá-los para as aplicações interessadas, bem como para o gerenciador de aplicações.  

Elementos Gráficos – Implementa os principais elementos gráficos que constituem uma 

aplicação, tais como: botões, caixas de texto, etc. Tais componentes deverão poder ser 

organizados em cenas. Níveis de transparência podem ser associados aos elementos, de 



 89 

forma a possibilitar a exibição dos elementos visuais que estão dispostos hierarquicamente 

sob um determinado elemento gráfico. 

Comunicação 

Canal de Interação – Componente responsável por prover interfaces que podem ser 

utilizadas pelas aplicações ou por outros componentes para acessar o canal de interação 

(canal de dados bidirecional que pode ser utilizado pelas aplicações locais para se 

comunicarem com aplicações externas). Esse componente considera a utilização de canais 

de interação intermitentes e provê APIs que permitam: que dados sejam transmitidos assim 

que o canal de comunicação esteja disponível; que dados sejam transmitidos em horários 

pré-estabelecidos pelo usuário; ou mesmo que os dados sejam transmitidos em horários 

informados pelas aplicações. Nos dois últimos casos, o componente deverá configurar e 

levantar o canal de interação caso o mesmo não esteja disponível.  

Comunicação entre Aplicações – As interfaces desse componente podem ser utilizadas 

pelas aplicações que estão sendo executadas sobre o middleware para se comunicarem entre 

si. 

Persistência  

Gerenciador de Perfis – O objetivo básico desse componente é fornecer para os demais 

componentes do middleware ou mesmo para as aplicações, informações acerca das 

características dos usuários que estão correntemente assistindo a TV. Essas informações 

podem ser relativas às preferências de horário para uso do canal de interação, bloqueio e 

desbloqueio de canais, autorização para uso de aplicações tarifadas ou de canais de TV 

pagos, etc. 

Persistência – Serviços destinados a permitir que um objeto possa ser acessado após 

processo que o criou ter sua execução encerrada.  Tipicamente, são armazenados em meios 

de armazenamento não voláteis. 
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Acesso condicional 

Acesso Condicional - O Acesso Condicional é um módulo do middleware responsável pela 

segurança dos conteúdos de acesso restritos transmitidos pelo canal Broadcast. 

Gerenciamento 

Gerenciador de Aplicações – Responsável por: carregar, configurar, instanciar e executar 

as aplicações que irão funcionar sobre o FlexTV; controlar o ciclo de vida dessa aplicações, 

gerenciado seus estados; atribuir níveis de prioridade às mesmas; e identificar e tratar 

eventuais falhas nas aplicações; 

Gerenciador de Middleware – Responsável por possibilitar a atualização de software do 

middleware em tempo de execução, permitindo que componentes sejam substituídos para 

correção de eventuais erros de implementação, alteração de funcionalidades ou para 

promover a adaptação do middleware. Esse componente também é responsável por 

gerenciar informações acerca do contexto atual do receptor. Contexto esse que é definido 

em termos de: capacidade, utilização e disponibilidade de recursos como CPU, memória, 

dispositivo de persistência, rede, etc., além da configuração dos componentes e 

características dos usuários. 

7.3 Modelo de Componentes do FlexTV 

A arquitetura do FlexTV apresentada na seção anterior define apenas quais os principais 

grupos funcionais que constituem o sistema. Ou seja, ela define os principais componentes 

de alto nível do sistema e quais funcionalidades devem ser providas por cada um. 

Entretanto, para que essa arquitetura possa ser implementada, faz-se necessária a escolha de 

um modelo para a implementação de cada componente e seus subcomponentes. É o modelo 

de componentes quem dita os formatos das interfaces e o ciclo de vida dos componentes; os 

mecanismos de gerenciamento que devem estar presentes no ambiente de execução; etc. No 

caso do middleware FlexTV, o modelo de componentes deve possuir algumas 

características que atendam aos requisitos específicos desse projeto: 



 91 

1. O modelo deve ser leve, com baixo consumo de recursos computacionais, 

possibilitando a implementação de componentes que possam ser executados em 

ambientes embarcados e com restrições de recursos computacionais, como é o caso dos 

televisores digitais. 

2. Deve ser possível gerar uma representação do contexto do sistema para viabilizar o 

processo de reflexão computacional. Essa representação deve contemplar:  

2.1. A maneira como os componentes estão conectados – a configuração do sistema, 

e uma indicação de que componentes podem ou não ser substituídos; 

2.2. O estado atual de cada componente – que é capturado através de interfaces 

específicas de cada componente; 

2.3. O estado de cada conexão entre componentes – gerado a partir de interfaces 

específicas em cada componente; 

3. O modelo de componentes deve possibilitar a reconfiguração dos mesmos no sistema 

em tempo de execução; 

4. O sistema deve ser passível de desenvolvimento multi-linguagem e independente de 

sistema operacional, contando com mecanismos de controle distribuídos. 

De forma a atender a todos os requisitos necessários, foi desenvolvido um modelo 

de componentes específico para o FlexTV. Esse modelo foi baseado em outros já 

existentes, tais como: COM [Microsoft 1995], EJB [SUN 2006], DynamicTAO  

[Kon 2000], OpenCOM [Clarke 2001], além de alguns conceitos presentes na arquitetura 

CORBA [OMG 2003], e resgata de cada um os elementos e características que viabilizam o 

atendimento aos requisitos desejados para o FlexTV.  

No modelo de componentes desenvolvido, cada componente possui um conjunto de 

interfaces que especificam quais serviços serão providos e como eles podem ser acessados 

por outros componentes. Tais interfaces poderiam ser pensadas como sendo contratos de 

serviços que o componente se compromete a prestar. Para que um componente possa 

prestar os serviços especificados pelas suas interfaces, ele normalmente precisa fazer uso de 
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serviços fornecidos por outros componentes no sistema. No modelo de componentes do 

FlexTV, um determinado componente pode sinalizar que necessita dos serviços de outros 

componentes através de Interfaces de Acesso, que pode coexistir com as Interfaces 

Provedoras do componente. As Interfaces de Acesso podem ser conectadas a interfaces 

específicas providas por componentes específicos para que o seu componente possa 

funcionar apropriadamente. Uma representação gráfica de um sistema baseado no modelo 

de componentes do FlexTV com suas interfaces provedoras e de acesso está presente na 

Figura  7.2. Nesta representação pode-se observar que o componente A provê a interface I6 

e se conecta às interfaces I1 e I2 e o componente B provê a interface I5 e se conecta às 

interfaces I3 e I4. 

 
Figura  7.2 - Representação Interna de um Sistema Orientado a Componentes 

 

Pode-se observar ainda na Figura  7.2 que as interfaces dos componentes, sejam elas 

provedoras ou de acesso, podem ser agrupadas em portas. Uma porta de um determinado 

componente pode conter todas as interfaces que devem ser conectadas a um outro 

componente qualquer. Assim sendo, uma porta atua como ponto de conexão entre 

componentes. O uso de portas facilita o processo de interconexão de componentes, tendo 

em vista que as suas interfaces podem ser conectadas simultaneamente, através de um único 

comando de conexão executado na própria porta. Ou seja, as portas de dois componentes 

podem ser conectadas, ocasionando a conexão das suas interfaces de forma apropriada. 
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Além disso, interfaces específicas disponibilizadas pelas portas podem ser utilizadas para 

monitorar o estado das conexões entre componentes. 

Para que os componentes do FlexTV possam ser utilizados na prática, faz-se 

necessário que o ambiente no qual eles serão executados possua alguns elementos 

considerados básicos. Esses elementos estão representados na Figura  7.3. 

 

 
Figura  7.3 - Principais módulos do ambiente de execução dos componentes do FlexTV 

 
Na Figura  7.3, a camada Serviços ORB viabiliza o desenvolvimento das camadas 

superiores de forma independente de linguagem de programação e de sistema operacional. 

O ORB possibilita que os componentes sejam implementados em alguma linguagem de 

programação e que as suas interfaces sejam especificadas através de uma Linguagem de 

Descrição de Interfaces (Interface Description Language – IDL). A partir dessa descrição, 

o ORB pode promover a conexão entre interfaces e conectores compatíveis de componentes 

distintos, mesmo que estes tenham sido implementados através de diferentes linguagens de 

programação e estejam sendo executados em ambientes distribuídos. É também através do 

ORB que são providos para as camadas superiores alguns serviços como: gerenciamento de 

eventos, segurança, persistência e gerenciamento de transações. 

A camada Gerenciamento de Componentes por sua vez, é composta pelos seguintes 

módulos: 
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• Container de Componentes – este módulo funciona como uma fábrica de 

componentes, isto é, ele gerencia o armazenamento local do código binário dos 

componentes e promove a instanciação destes (a sua execução), quando necessário. 

• Gerenciador de Ciclo de Vida de Componentes – responsável por gerenciar o ciclo 

de vida dos componentes, possibilitando que os mesmos sejam levados a 

determinados estados que permitam a reconfiguração do sistema sem gerar 

inconsistência no mesmo. O Gerenciador de Ciclo de Vida de Componentes 

implementa mecanismos que possibilitam que os componentes do sistema sejam 

levados aos seguintes estados: 

o Loaded – carregado na memória mais ainda não inicializado. 

o Paused – funcionamento momentaneamente interrompido e mantendo o 

contexto atual de execução. 

o Started – componente em execução normal. 

o Destroyed – componentes que tiveram a execução interrompida ou foram 

destruídos. 

Para que possa ser instanciado e ter seu ciclo de vida gerenciado, cada componente 

deve implementar uma série de interfaces obrigatórias que podem ser acessadas pelos 

módulos de gerenciamento de forma padronizada. A sintaxe e a semântica dessas interfaces 

devem ser muito bem definidas para evitar inconsistências no sistema. O modelo de 

componentes do FlexTV impõe que cada componente implemente as interfaces 

apresentadas na Figura  7.4. Os métodos das interfaces foram suprimidos para não 

sobrecarregar a figura. 
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Figura  7.4 – Diagrama de classes UML representando as interfaces que devem ser implementadas por 
cada componente do FlexTV 

 

• IUnknown – interface básica para todos os componentes. Todas as interfaces do 

componente devem herdar dessa interface. Ela é utilizada para controlar e gerenciar 

as referências para componentes instanciados no sistema. Esta interface permite o 

acesso a um contador de referências que é utilizado para reconhecer quando 

nenhuma entidade do sistema está fazendo uso do componente que a implementa. 

Métodos: 

o AddRef() – responsável pelo incremento no contador de referências do 

componente. Este método deve ser invocado sempre que alguma interface 

do componente for acessada pela primeira vez por alguma entidade do 

sistema. Isso serve para que o componente tenha ciência do número de 

entidades que o estão acessando a cada momento. 

o QueryInterface() –  Este método retorna e permite o acesso a outras 

interfaces do componente, recebendo como parâmetro um identificador 

único associado à interface desejada. 

o Release() – subtrai 1 do contador de referência do componente. Indicando 

que a entidade que fazia uso da interface não o faz mais. Quando o contador 

chegar a zero, significa que nenhuma entidade está mais fazendo uso do 

componente e que este pode finalizar sua execução. 

IUnknown 

IBaseComponnet ILifeCycle 

IComponentMetaInfo IConnectionMetaInfo 

IComponentSpecific 

IPort 
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• ILifeCycle – é a partir desta interface que ocorre o gerenciamento do ciclo de vida 

dos componentes. O método Initialize() presente na mesma é invocado no momento 

da execução do componente, sendo responsável por iniciá-lo. A partir daí, os 

métodos Pause() e Resume() podem ser invocados respectivamente para 

interromper momentaneamente e retomar a execução do componente. Quando o 

componente é destruído, o método Destroy() é invocado de forma a possibilitar a 

liberação de possíveis recursos alocados.  

Métodos: 

o Initialize() – inicializa  o componente; 

o Pause() – interrompe a execução do componente, mantendo suas 

informações em memória para que ele possa futuramente retomar a 

execução do ponto em que parou; 

o Resume() – retoma a execução do componente. Para tanto, este método 

recupera as informações previamente armazenadas pelo componente; 

o Destroy() – finaliza o componente, executando os métodos necessários para 

a sua remoção segura. 

• IBaseComponent – Especifica métodos para controle e gerenciamento das conexões 

inter-componentes no sistema. Esta interface possibilita o acesso a todas as portas 

de um componente. É através dela que se pode conectar dois componentes, 

assegurando compatibilidade entre os mesmos. 

Métodos: 

o Connect() – conecta as portas de dois componentes; 

o Disconnect() – desconecta portas de dois componentes; 

o GetPorts() – retorna o conjunto de portas presentes em um componente 

qualquer; 
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o Release() – finaliza a execução do componente bem como de seus 

subcomponentes e conexões; 

• IPort – Essa interface possui métodos que devem ser invocados durante a 

interconexão de componentes com o intuito de verificar a viabilidade ou não da 

conexão. 

Métodos: 

o Connect() –  Esse método deve ser invocado no momento da conexão de 

uma interface requerida por um componente com uma interface provida por 

outro componente. O método retorna então se é possível ou não fazer a 

conexão; 

o Disconnect() – Esse método deve ser invocado no momento da desconexão 

de uma interface provida por um componente da interface requerida por 

outro componente, à qual a primeira deve estar conectada. O método retorna 

então se é possível ou não fazer a desconexão; 

o GetInterfaces() – Esse método retorna o conjunto das interfaces presentes 

em uma determinada porta; 

o GetInterfaceDependency() – Esse método retorna o identificador da 

interface da qual uma interface requerida de um componente depende. Essa 

interface deve ser provida por um outro componente e conectada à interface 

requerida para que seu componente possa funcionar apropriadamente. 

• IComponentMetaInfo e IConnectionMetaInfo – Possibilitam o acesso às 

informações referentes ao contexto de execução dos componentes e das suas 

conexões respectivamente. As informações contextuais são caracterizadas por um 

conjunto de variáveis que possuem uma descrição semântica e um valor atribuído 

que varia ao longo da execução do componente 
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Métodos: 

o getVarDescription() – Acessa a descrição semântica de uma dada variável 

do contexto; 

o getVarValue() – Acessa o valor atual da variável do contexto; 

o notifyVarChanges() – Registra uma função de callback que deve ser 

invocada pelo componente sempre que houver mudança no valor da variável 

de contexto. 

7.4 Gerenciamento do Middleware  

O componente de Gerenciamento do Middleware é responsável por capturar e gerar 

uma representação para o contexto de execução atual do FlexTV, bem como possibilitar a 

reconfiguração dos componentes desse middleware em tempo de execução. Como pode ser 

observado na Figura  7.5, o componente de Gerenciamento do Middleware implementa na 

forma de subcomponentes os Módulos do Cliente do REATIVO, possibilitando a integração 

do FlexTV com esse repositório. 

Comandos para reconfiguração do middleware podem ser executados por seus 

administradores através de interfaces administrativas locais ou remotas, ou pelo REATIVO. 

Tais decisões normalmente são tomadas com base na análise do contexto de execução atual 

do sistema. O subcomponente do Gerenciador do Middleware denominado Gerenciador de 

Monitoramento é responsável por monitorar o contexto de execução atual do FlexTV. Esse 

subcomponente por sua vez possui outros subcomponentes responsáveis por monitorar cada 

informação específica que constitui o contexto. O subcomponente Monitor de Ambiente é 

responsável por monitorar a disponibilidade e a utilização de cada recurso físico e as 

propriedades do ambiente de execução (CPU, memória, QoS de rede e qualidade do sinal 

de broadcast, movimento, etc.). O subcomponente Monitor de Componentes é responsável 

por monitorar a configuração atual do middleware, verificando a forma como seus 

componentes estão interconectados, o estado interno de cada componente e as suas 

conexões. Tais informações são obtidas através de interfaces previstas pelo modelo de 

componentes descrito na seção anterior. Já o subcomponente Monitor de Usuários é 
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responsável por monitorar quais usuários estão correntemente interagindo com as 

aplicações em execução sobre o middleware e quais são as suas características. Esse 

subcomponente faz uso das funcionalidades providas pelo componente Gerenciador de 

Perfis de Usuário do FlexTV para capturar informações.  

Gerenciador do Middleware 

Gerenciador de Monitoramento

Monitor de Componentes

Monitor de Ambiente

Monitor de Usuários

Inicializador de 
Configuração

Gerenciador de Reificação

Gerenciador de Configuração

Configurador de
Componentes

Instalador de
Componentes

Gerenciador de Comunicação

Container de
Componentes

Ger. de Ciclo de Vida
dos Componentes

 
Figura  7.5 - Componente de Gerenciamento do Middleware FlexTV e seus componentes internos. 

 
O subcomponente Gerenciador de Reificação do Gerenciador do Middleware é 

responsável por receber as informações coletadas pelo Gerenciador de Monitoramento e 
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gerar uma representação do contexto de execução atual do middleware. O mecanismo de 

funcionamento desse subcomponente é o mesmo apresentado no Capítulo 5 deste trabalho.  

O subcomponente Gerenciador de Configuração do Gerenciador do Middleware é 

responsável por gerenciar a carga, configuração, interconexão e execução de componentes 

durante o funcionamento do middleware. No momento em que o middleware é colocado 

em execução, uma configuração inicial pré-determinada precisa ser instanciada. O 

subcomponente Inicializador de Configuração é responsável por essa atividade. Ele faz o 

processamento dos arquivos de configuração que especificam como os componentes devem 

ser inicialmente configurados e interconectados. Em seguida Inicializador de Configuração 

utiliza o subcomponente Configurador de Componentes para promover a carga em 

memória do código binário dos componentes armazenados no Container de Componentes, 

realizar a interconexão dos mesmos e promover a execução do sistema como um todo.  

Novos componentes podem ser instalados no sistema para poderem ser utilizados 

nas configurações, e desinstalados quando não mais forem necessários. Os processos de 

instalação e desinstalação de componentes são realizados pelo módulo Instalador de 

Componentes. Tais processos podem ser basicamente descritos em termos da inserção e 

remoção de componentes no Container de Componentes previsto pelo modelo de 

componentes utilizado no FlexTV e implementado pelo Gerenciador de Configurações.  

Os componentes utilizados no sistema, incluindo aqueles disponíveis no Container 

de Componentes podem ser desconectados e reconectados através do subcomponente 

Configurador de Componentes.  

Durante os processos de instalação, desinstalação, carga, descarga, conexão, 

desconexão, execução e interrupção dos componentes, os mesmos precisam ser levados a 

estados específicos. Essa mudança de estados dos componentes do sistema é controlada 

pelo subcomponente Gerenciador de Cilclo de Vida dos Componentes, que também é 

previsto pelo modelo de componentes adotado no FlexTV. 

Com base na análise do contexto de execução do FlexTV, o REATIVO pode 

executar comandos de reconfiguração no sistema com o objetivo de torná-lo mais adequado 
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ao seu contexto. Visando prover a comunicação entre o FlexTV e o REATIVO, o 

Gerenciador do Middleware conta com um  subcomponente denominado Gerenciador de 

Comunicação. Esse componente é capaz de fornecer para o middleware uma abstração da 

localização do REATIVO, possibilitando a utilização de repositórios ativos distribuídos. 

7.5 Implementação 

Por requisitos de desempenho, o middleware FlexTV foi implementado na 

linguagem C++. Entretanto, para ser compatível com padrões internacionais de middleware 

para TV Digital, inclusive com o framework GEM, as interfaces de programação para as 

aplicações – APIs do middleware – foram fornecidas na linguagem JAVA. Para tornar isso 

possível, o modelo de componentes adotado na implementação do FlexTV prevê a 

utilização de um ORB semelhante ao conceito utilizado no padrão OMG CORBA  

[OMG 2003]. Na implementação corrente do FlexTV no entanto, esse ORB não foi 

implementado com o intuito de simplificar o sistema. Em substituição, a tecnologia JNI – 

Java Native Interface foi utilizada para viabilizar a comunicação entre componentes 

desenvolvidos na linguagem C++ com outros desenvolvidos na linguagem JAVA. 

Componentes desenvolvidos na mesma linguagem, seja ela JAVA ou C++, tiveram suas 

interfaces diretamente conectadas quando necessário. Futuras versões do FlexTV devem 

contemplar a utilização de ORB capazes de prover mais serviços. 

A implementação do middleware FlexTV foi validada em experimentos realizados 

no LAVID-UFPB e nas cidades de Brasília (transmissão in-door no Congresso Nacional e 

no Ministério das Comunicações), Santa Rita do Sapucaí (transmissão in-door com sistema 

de modulação do Inatel) e na cidade de São Paulo (transmissão aberta no canal 24 com 

sistemas de modulação ISDB-T, DBV-T e DMMBT, desenvolvido pela universidade 

Mackenzie).  

Em um estudo de caso realizado, o FlexTV foi instalado em set-top boxes do 

modelo de referência Kalaheo  com processador Intel de 1.266 MHz e 512 MB de memória 

RAM. Os STBs estavam conectados ao head-end de TV a cabo do Laboratório de 

Aplicações de Vídeo Digital – LAVID e possuíam canal de retorno através de modems 

PSTN de 56 Kbps como ilustra a Figura  7.6. Nessa figura pode-se observar que os fluxos 
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elementares de áudio e vídeo gerados pelo codificador MPEG são multiplexados com o 

fluxo elementar do carrossel de dados e com o fluxo elementar MPE – Multi-Protocol 

Encapsulation, que transporta datagramas IP para os set-top boxes – STBs através do canal 

de broadcast. 

STB STB STB

Modulador
QAM

MUX
Gerador 

Carrossel
Encapsulador

IP (MPE)

Servidor 
Reconfiguração

Codificador
MPEG-2

Câmera

RAS

STB

Rede TV Cabo

Canal Retorno
(PTSN)

 
Figura  7.6 - Ambiente utilizado para testar o FlexTV 

 

O repositório ativo de componentes REATIVO foi utilizado para receber a 

representação do contexto de execução dos STBs através dos seus canais de retorno e para 

enviar comandos de reconfiguração (Adicionar, Remover, Desconectar ou Conectar 

componentes) através de datagramas IP transmitidos via canal de broadcast. Nesse caso, 

como é bastante difícil modificar na prática as variáveis que constituem o contexto de 

execução de um sistema (utilização de CPU, memória, QoS de rede, etc.) em um ambiente 

embarcado, os módulos que constituem o Gerenciador de Monitoramento foram 

implementados na forma de interfaces, através das quais pode-se simular variações nas 

variáveis do contexto. Por sua vez, a representação do contexto foi feita através da 

instanciação de uma ontologia para TV digital, na forma de um arquivo OWL, utilizando o 

mesmo mecanismo apresentado no Capítulo 5 deste trabalho. Já os comandos de 

reconfiguração foram transmitidos através de arquivos XML para cada STB 

individualmente, tendo em vista que cada STB possui um endereço IP único. 

REATIVO 
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Nos experimentos realizados, os componentes de alto-nível apresentados na  

Figura  7.1 foram mantidos fixos no middleware. Esses componentes constituem um núcleo 

básico e estão interconectados de forma imutável no middleware, com o objetivo de 

preservar a consistência e evitar a ocorrência de falhas. A reconfiguração do FlexTV se dá 

então através da reconfiguração dos subcompoentes de cada componente de alto-nível. Por 

exemplo, no caso do componente Servidor de Informações sobre Fluxos, existem 

subcomponentes capazes de interpretar as tabelas de metadados transmitidas nos diversos 

sistemas de TV Digital. Existe então um subcomponente para interpretar o sistema de 

informações japonês, outro para o americano e outro para o europeu, de tal forma que o 

mesmo STB pode ser utilizado em qualquer um desses sistemas. O seu contexto de 

execução indica qual o sistema de TV Digital está sendo utilizado para transmitir o sinal 

para o STB e o middleware é adaptado através da utilização do subcomponente apropriado. 

Esse é apenas um exemplo de substituição dos subcomponentes do middleware. 

Atualmente cada componente de alto nível possui uma série de subcomponentes que podem 

ser utilizados. Alguns desses podem ser utilizados de forma concomitante com outros 

subcomponentes e outros de forma exclusiva, como é o caso dos subcomponentes do 

Servidor de Informações sobre Fluxos, onde apenas um dos subcomponentes listados pode 

ser utilizado por vez. A Tabela  7-1 apresenta o número de subcomponentes que atualmente 

existem na implementação do FlexTV. Esforços estão em andamento para aumentar a 

quantidade de subcomponentes disponíveis. 

Nos experimentos realizados, simulações de alterações nas variáveis de contexto 

foram feitas através da interface de simulação do módulo Gerenciador de Monitoramento. 

As variáveis alteradas eram informadas ao Gerenciador de Reificação que gerava um 

arquivo OWL com a representação do contexto. Esse arquivo era transmitido através do 

módulo de Interface com Repositório para ser armazenado na Base de Fatos do módulo 

Avaliador. Em seguida, o módulo Otimizador era acionado para tentar encontrar uma 

configuração ótima para o sistema cliente. Quando tal configuração era encontrada, o 

módulo Reconfigurador gerava um arquivo XML com os comandos de reconfiguração que, 

juntamente com os componentes necessários, era repassado para o Gerenciador do 

Middleware do FlexTV, que dava início ao processo de reconfiguração.   
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Tabela  7-1 - Número de subcomponentes implementados para cada componente de alto nível 

Componente Alto Nível Número de  
Subcomponentes 

Sintonizador 4 
Servidor de Informações de 
Fluxos 

3 

Demultiplexador 2 
Controlador de Processamento 
de Mídia 

6 

Processador de Carrossel de 
Dados 

2 

Gerenciador de Aplicações 2 
Controlador de Apresentação de 
Mídias 

1 

Gerenciador de Eventos de 
Usuário 

2 

Elementos Gráficos 5 
Comunicação Entre Aplicações 1 
Canal de Interação 2 
Gerenciador de Perfis 1 
Persistencia 1 
Acesso Condicional 1 

 

Nos testes realizados observou-se que o tempo médio para um subcomponente ser 

colocado em execução no middleware foi de 2.881 milisegundos após ter sido transferido 

para o STB. Esse tempo abrange a carga do componente em memória, processamento do 

arquivo XML contendo os comandos de reconfiguração por parte do componente de 

Gerenciamento do Middleware, interrupção e substituição dos componentes apropriados, 

iniciação e execução dos novos componentes. Observou-se ainda que a maior parte do 

tempo é gasto na carga do componente em memória e que este tempo está relacionado ao 

tamanho do componente. Para o menor componente com 55,8 KB, o tempo médio de carga 

foi de 2.391 ms. Para o maior componente, com 2,1 MB, o tempo médio de carga foi de 

3.642 ms. O tempo gasto no processamento do arquivo XML que especifica como os 

componentes devem ser interconectados e na reconfiguração do middleware foi 

aproximadamente constante em relação ao tamanho do componente e igual a 84 ms. Para a 

obtenção dos tempos médios de carga, cada componente foi transmitido dez vezes do head-

end para o receptor.  
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O objetivo do experimento descrito nos parágrafos anteriores não é fazer uma 

análise de desempenho da integração do FlexTV com o REATIVO, mas sim verificar a 

viabilidade de se promover a reconfiguração do sistema, garantido-se que o mesmo retorne 

para um estado estável, e o tempo de indisponibilidade do sistema para o usuário.  

Do ponto de vista do usuário, o tempo necessário para a coleta de dados e geração 

da representação do contexto, envio dessa representação para o REATIVO, geração de 

nova configuração para o sistema, envio de novos componentes para o sistema e 

carregamento dos novos componentes em memória, não é perceptível. Uma vez que 

durante todo esse processo o sistema estava disponível para ele. Apenas durante o processo 

de interrupção, desconexão, reconexão de componentes e execução do sistema é que o 

mesmo fica indisponível para o usuário. 

Nos experimentos realizados verificou-se que o tempo máximo em que o sistema 

ficou indisponível para o usuário foi de 2.190 ms. Nesse caso, a maior parte desse tempo de 

indisponibilidade, cerca de 1.800 ms, deveu-se à necessidade de se parar e reiniciar a 

execução dos componentes responsáveis pelo recebimento do fluxo de vídeo. O processo 

de reinicio de tais componentes é lento e semelhante ao tempo necessário para mudança de 

canais em um sistema de TV digital. 

Considerando-se que nenhuma alteração de componentes provocou falha no sistema 

e que o tempo de indisponibilidade do mesmo durante o processo de reconfiguração foi 

semelhante ao que os usuários já estão acostumados ao realizarem uma mudança de canal 

ou perda de sinal provocada por alguma fonte de ruído impulsivo, considerou-se os 

resultados dos testes satisfatórios. 

7.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a arquitetura de um middleware baseado em componentes para TV 

Digital Interativa, denominado FlexTV. O FlexTV foi desenvolvido no âmbito do projeto 

do Sistema Brasileiro de TV Digital e serviu de base para o que hoje é a parte procedural do 

middleware Ginga, adotado como padrão nesse sistema. 
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Uma implementação do middleware FlexTV foi feita utilizando-se um modelo de 

componentes próprio, que foi apresentado nesse capítulo, objetivando-se promover uma 

melhor integração com o repositório ativo de componentes REATIVO. Além disso, os 

Módulos do Cliente do REATIVO, previstos na arquitetura desse repositório, foram 

implementados no FlexTV na forma de subcomponentes do componente Gerenciador do 

Middleware. Isso possibilita que o FlexTV gere e envie para o REATIVO uma 

representação do seu contexto de execução e receba de volta uma nova configuração de 

componentes mais adequada ao referido contexto. 

Para se verificar a viabilidade de se promover a substituição dos componentes do 

FlexTV em tempo de execução, experimentos foram realizados nos quais, os componentes 

de mais alto nível foram mantidos fixos no sistema enquanto seus subcomponentes podiam 

ser substituídos. Nos testes foram utilizados 33 subcomponentes. Os resultados dos testes 

foram considerados satisfatórios, uma vez que o objetivo dos mesmos não era fazer uma 

análise de desempenho da integração do FlexTV com o REATIVO para um grande número 

de componentes, mas sim mostrar a viabilidade de se promover a substituição de 

componentes do middleware em tempo de execução. Os experimentos mostraram ainda 

que, caso seja detectado que algum componente específico é crítico para o sistema, o 

mesmo pode ser mantido fixo na configuração, tal como ocorreu com os componentes de 

alto nível.  
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Capítulo 8 -  Trabalhos Relacionados 

Neste capítulo são apresentados alguns trabalhos relacionados com a estratégia de 

otimização da configuração de Sistemas Interativos para TV Digital, utilizando repositórios 

ativos de componentes, apresentada neste trabalho. A estratégia apresentada faz uso de 

várias técnicas para implementar todo o mecanismo de funcionamento do repositório ativo. 

Estas técnicas vão desde mecanismos para captura e representação do contexto, até 

mecanismos para geração de novas configurações de componentes e adaptação dos 

sistemas clientes. Por esse motivo, neste capítulo são analisados trabalhos que estão 

relacionados às várias técnicas utilizadas nesta tese.   

8.1 CodeBroker 

O conceito de repositório ativo de componentes foi introduzido na literatura por Ye  

[Ye 2001] [Ye 2005] com o objetivo de apresentar um sistema de repositório que fosse não 

apenas capaz de armazenar e recuperar componentes de software, mas que pudesse também 

prover informações sobre componentes para os programadores, durante a fase de 

desenvolvimento do sistema, sem que os mesmos tenham que fazer requisições. Nesse 

caso, o repositório ativo de componentes deve ser capaz de perceber as ações correntes dos 

desenvolvedores dentro do ambiente de programação e, com base nas mesmas, fazer 

sugestões de componentes que podem ser utilizados para compor o sistema em 

desenvolvimento.  

Ye [Ye 2005] define um componente de software como sendo um módulo de 

software que pode ser integrado diretamente a um novo programa após modificações 

mínimas. Onde, um módulo de software refere-se a uma abstração nomeada e endereçável 

– tanto uma abstração procedural (uma função, por exemplo), como uma abstração de 

dados (uma classe, por exemplo). Em outras palavras, procedimentos, funções, métodos e 

classes são considerados módulos de software e podem estar armazenados no repositório 

ativo de componentes. 
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Para validar os conceitos propostos, Ye [Ye 2005] apresenta a arquitetura e a 

implementação de um repositório ativo de componentes denominado CodeBroker. Este 

repositório é integrado a um ambiente de desenvolvimento de sistemas Java (o editor de 

textos Emacs) de forma a auxiliar os desenvolvedores através da geração de sugestões de 

componentes (classes e métodos Java) que podem ser utilizados para compor o sistema em 

desenvolvimento. A arquitetura interna do CodeBroker conta com três elementos principais 

– na realidade, agentes de software7: 

• Listener – agente de software que funciona integrado ao ambiente de 

desenvolvimento. Este agente é responsável por gerar um modelo da tarefa que está 

correntemente sendo executada pelo desenvolvedor, considerando-se as assinaturas 

dos métodos utilizados e os comentários inseridos ao longo do código do programa. 

A partir do modelo da tarefa, o Listener pode fazer requisições de busca ao agente 

Fetcher, no sentido de tentar encontrar componentes que possam auxiliar o 

desenvolvedor a realizar suas atividades. O agente Listener também é o responsável 

por gerar um modelo de usuário para o desenvolvedor, através de seu histórico de 

atividades. 

• Fetcher – após receber uma requisição de busca feita pelo Listener, o agente 

Fetcher localiza no repositório todos os componentes que satisfazem à requisição. 

Os resultados da busca são então enviados para o Presenter;  

• Presenter – o agente Presenter também é integrado ao ambiente de 

desenvolvimento de software e é responsável por apresentar para o desenvolvedor 

as sugestões de componentes selecionadas pelo Fetcher. Entretanto, antes de assim 

proceder, o Presenter realiza uma filtragem nas sugestões do Fetcher, eliminando 

os componentes indesejáveis, de acordo com o modelo de usuário do 

desenvolvedor.  

 

Como o CodeBroker foi implementado para auxiliar o desenvolvimento de sistemas 

na linguagem Java, mediante o provimento de informações sobre classes compatíveis com 

                                                 
7 Um agente de software é uma entidade de software que funciona de forma autônoma, reagindo a alterações 
em seu ambiente de execução, sem a necessidade da orientação ou intervenção humana. 
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as atividades do programador, o funcionamento básico desse sistema pode ser resumido nos 

seguintes passos: 

1. O módulo Listener detecta quando o programador inseriu um comentário no 

seu código, uma vez que o mesmo deve estar delimitado pelas seqüências de 

caracteres /** e */ .  O Listener gera então o modelo da tarefa do 

programador que, nesse caso, é o próprio texto do comentário. 

2. O módulo Listener detecta quando o programador inseriu a assinatura de 

algum método no código, que sempre deve preceder o caractere {. O 

Listener adiciona então a assinatura do método ao modelo da tarefa do 

programador. Em seguida o modelo da tarefa é repassado ao módulo 

Fetcher. 

3. Ao receber o modelo da tarefa do programador, o módulo Fetcher faz a 

comparação do texto do comentário presente no modelo da tarefa com a 

descrição de outros componentes do repositório, utilizando a técnica Okapi 

[Robertson 1995].  A assinatura do método presente no modelo da tarefa por 

sua vez, é comparada com a assinatura dos métodos dos componentes 

armazenados no repositório através da técnica LSA [Landauer 1997]. De 

acordo com similaridade das informações contidas no modelo da tarefa com 

a descrição e métodos dos componentes do repositório, alguns componentes 

são selecionados e as informações sobre os mesmos são enviadas ao módulo 

Presenter. 

4. Ao receber as informações sobre componentes, o módulo Fetcher as 

apresenta ao programador para que ele possa utilizá-las em seu código. 

As principais diferenças deste trabalho com relação à abordagem adotada pelo 

CodeBroker são: 

1. O conceito de repositório ativo apresentado neste trabalho estende aquele 

inicialmente proposto por Ye [Ye 2001], no sentido de que esta entidade 

deixa de ser uma ferramenta de auxilio ao desenvolvimento de programas e 
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passa a ser um mecanismo capaz de gerar novas configurações e promover a 

reconfiguração de sistemas orientados a componentes em execução.  

2. A definição de componentes de software utilizada por Ye [Ye 2005] difere 

significativamente da definição adotada neste trabalho. Os componentes 

armazenados no CodeBroker podem ser trechos de código que podem ser 

modificados antes de serem reutilizados pelos programadores. O 

componentes armazenados no REATIVO devem códigos binários, 

implementados segundo algum modelo de componentes bem definido. 

3. As informações geradas pelo CodeBroker são providas considerando-se o 

contexto do programador, formado apenas pelos comentários e assinaturas 

de métodos presentes no programa que está sendo desenvolvido. O 

REATIVO, por sua vez, leva em consideração o contexto de execução do 

sistema propriamente dito, que é definido por uma ontologia de domínio, 

possuindo uma quantidade muito maior de variáveis, como pode ser 

verificado no Capítulo 5. 

4. A avaliação do grau de adequação de cada componente para o contexto do 

programador é feita pelo CodeBroker com base no grau de similaridade dos 

comentários e assinaturas de funções presentes no código fonte do programa 

com a descrição e métodos dos componentes do repositório. O REATIVO 

utiliza um mecanismo baseado na lógica fuzzy para determinar o grau de 

adequação de cada componente ao contexto de execução do sistema. 

5. O CodeBroker prevê que os componentes são utilizados no código do 

sistema de forma isolada, não fazendo uso o conceito de configuração de 

componentes. O REATIVO utiliza um mecanismo baseado em algoritmos 

heurísticos capazes de determinar como um conjunto de componentes 

podem ser interconectados através de suas interfaces, considerando-se com o 

contexto de execução do sistema. 
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8.2 Aster 

O Aster [Issarny 1998] é um ambiente para interconexão de componentes de 

software que utiliza o modelo de programação baseado em configuração para a construção 

de sistemas de middleware orientados a componentes. Os componentes do middleware 

devem ser configurados de forma a atender aos requisitos das aplicações que serão 

executadas sobre ele. No ambiente Aster, os requisitos não-funcionais das aplicações e os 

supridos por cada componente do middleware são especificados através de formulações em 

lógica de primeira ordem. Dessa forma, um provador lógico pode ser utilizado para 

encontrar uma configuração de middleware que atenda a todos os requisitos das aplicações.  

Em sua concepção inicial, o ambiente Aster prevê apenas a síntese de plataformas 

de middleware cujos requisitos tenham sido definidos em tempo de construção. Ou seja, 

adaptações na plataforma de middleware em tempo de execução não são suportadas. Blair 

[Blair 2000] propõe extensões ao ambiente Aster para permitir esse tipo de adaptação. 

Nessa abordagem, um gerente de adaptações é responsável por garantir que todas as 

modificações na plataforma possam ser feitas sem corromper a sua integridade arquitetural. 

Para isso, o gerente de adaptações atua em fases distintas: a identificação das condições 

iniciais da adaptação; a avaliação do impacto da adaptação na plataforma de middleware; e 

a adaptação propriamente dita. O início de uma adaptação ocorre quando as propriedades 

de uma aplicação são revistas pelo seu projetista. Blair propõe então a definição de 

propriedades fracas de uma aplicação, que têm que ser satisfeitas por qualquer nova 

configuração. O gerente de adaptação aceita alterações nas propriedades das aplicações, 

desde que suas propriedades fracas sejam conservadas. Após verificar as condições iniciais 

de uma adaptação, a nova configuração para a plataforma de middleware é computada 

através do processo habitual de síntese de configuração do ambiente Aster.     

Por utilizar formulações em lógica de primeira ordem, o ambiente Aster é apenas 

capaz de dizer se uma dada configuração de componentes é adequada para uma aplicação. 

Ele não é capaz de indicar se uma dada configuração é mais ou menos adequada do que 

outra, com base na intensidade da ocorrência dos requisitos não-funcionais ou mesmo do 

número de requisitos atendidos por cada componente. 
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8.3 OpenCOM 

OpenCOM [Coulson 2002] é um middleware baseado em componentes que é independente 

de linguagem de programação. OpenCOM foi projetada para dar suporte ao 

desenvolvimento tanto de sistemas de mais baixo nível, como de aplicações, possibilitando 

a reconfiguração dos mesmos em tempo de execução. Por exemplo, Blair [Blair 2004] 

utiliza OpenCOM para construir plataformas de middlware adaptativos e ambientes ativos 

de rede. 

A Figura  8.1 ilustra uma visão de alto nível do modelo de programação orientado a 

componentes do OpenCOM. Nesse modelo, cápsulas são containeres que definem um 

espaço de nomes para os componentes e disponibilizam a API CRTK - Component Runtime 

Kernel, que suporta o modelo de componentes do OpenCOM. Essa API possibilita a 

realização de seqüências de operações relacionadas à configuração e reconfiguração do 

sistema (carregar, conectar, descarregar componentes, etc.) que podem ser executadas 

associadas a um mecanismo de rollback, em caso de falha.  

 
Figura  8.1 - Modelo de Componentes do OpenCOM 

 
No modelo OpenCOM, componentes são unidades de funcionalidade que são 

encapsuladas de maneira independente da sua linguagem de programação e podem interagir 

com outros componentes exclusivamente através de suas interfaces e receptáculos. 

Interfaces são conjuntos de assinaturas de operações e seus tipos de dados associados. Cada 

componente pode possuir múltiplas interfaces. Receptáculos são interfaces requeridas, 

componente 

interface 

receptáculo 

conexão 

API CRTK 

cápsula 
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utilizadas pelos componentes para explicitar suas dependências com relação a outros. Uma 

conexão é uma associação entre uma interface e um receptáculo. 

Através da API CRTK, os componentes podem ser carregados do repositório para a 

cápsula (através do método load ()), instanciados (através do método instantiate()) ou 

descarregados da memória (através do método destroy()). Ao carregar um componente na 

cápsula, a API CRTK retorna uma abstração para o mesmo que pode ser utilizada para 

manipulá-lo. Propriedades podem ser associadas a cada componente, atribuindo-lhe um par 

<chave, valor> (através do método putprop()). Essas propriedades podem ser recuperadas 

através do método getprop().  

Uma conexão entre uma interface de um componente com um receptáculo de outro 

pode ser criada através do método bind() da API CRTK, que retorna uma abstração para a 

conexão, semelhante a abstração que é criada ao se carregar um componente no 

receptáculo. Semelhantemente aos componentes, propriedades podem ser associadas a uma 

conexão através do método putprop() e recuperada através do método getprop().  

A API CRTK implementa ainda um método notify() que é utilizado para alertar às 

partes interessadas, através de funções de callback registradas, sobre a utilização de 

qualquer outro método da API (load(), instantiate(), putpro(), etc.). 

OpenCOM suporta serviços adicionais que podem facilitar a construção de 

aplicações e sistemas complexos. Esse serviços são implementados na forma de 

componentes e, portanto, são opcionais nas configurações das cápsulas. Dentre esses 

componentes, os meta-modelos reflexivos [Coulson 2002] facilitam a reconfiguração 

dinâmica de sistemas, permitindo que diferentes aspectos do mesmo sejam inspecionados, 

adaptados e estendidos em tempo de execução. Dos meta-modelos reflexivos, considerando 

o escopo desta tese, os seguintes merecem destaque: 

• Meta-modelo arquitetural: expõe a topologia composicional dos componentes de 

uma cápsula através de uma estrutura de grafo conectado, que representa as 

conexões entre os componentes, e por um conjunto de restrições arquiteturais, que 

definem regras para validação das conexões entre os mesmos.   
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• Meta-modelo de interface: permite o descobrimento de informações sobre os tipos 

de interface dos componentes e a utilização de serviços providos por interfaces que 

são dinamicamente descobertas em tempo de execução. 

• Meta-modelo de interceptação: permite a instalação de interceptadores nas 

conexões, entre as interfaces e receptáculos, que possibilitam a realização de um pré 

e o pós-processamento das interações emitidas e recebidas por uma interface. 

• Meta-modelo de recursos: oferece acesso estruturado aos recursos de baixo nível da 

plataforma e o gerenciamento dos mesmos. Esse meta-modelo pode ser utilizado, 

por exemplo, para permitir a interrupção da execução de threads, de forma a 

possibilitar a substituição de componentes de forma segura, em tempo de execução. 

8.3.1 Meta-framework Plastik 

Plastik [Batista 2005] é um meta-framework que suporta a especificação e a criação 

de sistemas de software baseados em frameworks de componentes, e facilita a gerência e a 

reconfiguração de tais sistemas em tempo de execução, garantindo a integridade dos 

mesmos. O Plastik é fundamentalmente uma integração do OpenCOM com uma linguagem 

de descrição arquitetural  – uma  extensão da linguagem ACME/Armani [Garlan 2000]. O 

Plastik possibilita que a arquitetura de um sistema, descrita através da sua linguagem de 

descrição arquitetural (Architectural Description Language – ADL), seja diretamente 

instanciada no ambiente de execução do OpenCOM, criando e executando o sistema. 

Sistemas baseados em componentes gerados a partir do Plastik podem ser 

reconfigurados de forma programada ou de forma ad-hoc. Reconfigurações programadas 

são aquelas que consideram situações antevistas pelos projetistas, durante o 

desenvolvimento do sistema. As reconfigurações programadas são codificadas diretamente 

na ADL na forma de regras do tipo: “se condição ocorre então execute ação”. As 

reconfigurações ad-hoc, por sua vez, não são especificadas no nível da ADL. Elas são 

realizadas diretamente no ambiente de execução do sistema. O Plastik, no entanto, 

implementa mecanismos capazes de restringir as realização de tais reconfigurações, 
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inserindo invariantes na especificação ADL do sistema, que devem ser preservados durante 

a reconfiguração do mesmo. O Plastik prevê três tipos de reconfiguração ad-hoc: 

• Reconfigurações no nível da ADL: envolve a submissão de uma especificação de 

reconfiguração do sistema. Essa especificação é feita utilizando-se extensões da 

linguagem ACME/Armani e define quais as diferenças entre a nova configuração e 

a que está no sistema em execução. Essa especificação provoca então a 

reconfiguração dos componentes do sistema no ambiente OpenCOM. 

• Reconfigurações a nível de script: envolve a submissão de um script de 

reconfiguração que é escrito utilizando operações previstas na API CRTK do 

OpenCOM. Quando em execução, o Plastik garante que o script não viola nenhum 

dos invariantes especificados na especificação ADL do sistema. 

• Reconfigurações no nível do Open-COM: envolve a realização de chamadas 

diretas para as rotinas da API CRTK do OpenCOM. Novamente, o Plastik garante 

que essas chamadas não violam nenhum dos invariantes. 

O meta-framework Plastik não tem por finalidade gerar configurações de 

componentes otimizadas para o contexto de execução dos sistemas, ele apenas executa os 

comandos e regras de reconfiguração definidos pelo projetista do sistema. Na realidade, os 

mecanismos implementados pelo Plastik podem ser integrados com o REATIVO, para que, 

com base no contexto de execução corrente dos sistemas, uma configuração otimizada de 

componentes possa ser computada. Nesse caso, o REATIVO faria uso dos meta-modelos 

reflexivos previstos no ambiente Open-ORB para capturar o estado e a configuração 

corrente do sistema, e repassá-los aos módulo otimizador do REATIVO, juntamente com as 

demais informações capturadas pelos monitores de contexto do REATIVO. Após gerar uma 

nova configuração, otimizada para o contexto do sistema, o REATIVO poderia geram uma 

especificação de reconfiguração na sintaxe definida pela ADL do Plastik e repassá-la ao 

sistema para que o mesmo seja reconfigurado, garantindo a sua integridade. 

Do exposto no parágrafo anterior, pode-se perceber que o Plastk e o REATIVO 

oferecem serviços complementares. O REATIVO oferece os mecanismos necessários para 
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avaliar o grau de adequação dos componentes ao contexto de execução dos sistemas e gerar 

configurações de componentes otimizadas para tais contextos. O Plastik, por sua vez, 

oferece os mecanismos necessários para realizar a reconfiguração dos sistemas, de forma 

segura, garantindo a integridade dos mesmos. 

8.4 Outros Modelos e Ambientes para Reconfiguração de Componentes 

Além do Aster e do Plastik, descritos nas Seções 8.2 e 8.3, outros trabalhos podem ser 

encontrados na literatura especificando ambientes ou modelos que podem ser utilizados 

para promover a reconfiguração de sistemas orientados a componentes. 

O ambiente de desenvolvimento integrado ArchWare [Morrison 2007] compreende 

linguagens e ferramentas para fazer a descrição arquitetural formal, análise, refinamento e 

codificação de sistemas; processos para suportar engenharia de software orientada a 

modelos; e um framework que inclui uma máquina de execução para homologação de 

processos. O ArchWare faz uso de uma ADL para gerar configurações do sistema e oferece 

suporte a reconfiguração do mesmo através da reflexão. Para tanto, o ArchWare utiliza um 

grafo de execução ativa com interface programável para fazer a representação do sistema 

em execução.    

Mae (Managing Architectural Evolution) [Roshandel 2004] é um ambiente de 

evolução arquitetural que utiliza uma ADL para especificação da configuração de sistemas. 

Mae possibilita a reconfiguração dos sistemas através de um mecanismo de versionamento 

que combina operações de check-in e check-out e oferece suporte apenas a reconfigurações 

programadas (definidas pelo desenvolvedor do sistema), onde configurações são 

selecionadas a partir de um espaço de versões. Mae não implementa um mecanismo formal 

para imposição de restrições de configurações.  

Turkay [Turkay 2004] apresenta um esquema baseado em engenharia de sistemas 

orientado a modelos para endereçar o problema de reconfiguração de sistemas de 

middleware orientados a componentes. Esse trabalho apresenta uma linguagem denominada 

Options Configuration Modeling Language (OCML) que pode ser utilizada para descrever 

a compatibilidade entre os componentes e as dependências entre os valores assumidos pelos 
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parâmetros de configuração do middleware. A linguagem define regras de dependência que 

restringem a disponibilidade das combinações de opções de configuração do middleware, 

descritas através de operadores lógicos como “E”, “OU”, “NÃO” e “SE SOMENTE SE”.  

Fractal [Bruneton 2002] é um modelo de componentes hierarquicamente 

estruturado, baseado em Java, e que utiliza uma ADL baseada em XML para especificar a 

estrutura de alto nível de uma aplicação. Fractal provê mecanismos de reflexão que 

suportam a reconfiguração dinâmica das aplicações em tempo de execução. Entretanto, 

Fractal não possui suporte para a descrição de restrições de configurações e não 

implementa a conexão causal entre a ADL e as camadas de implementação do sistema. 

Todos os trabalhos descritos nessa seção implementam mecanismos que 

possibilitam a reconfiguração de sistemas orientados a componentes em tempo de 

execução.  Alguns desses mecanismos disponibilizam interfaces através das quais regras do 

tipo: “se condição ocorre, então execute ação de reconfiguração” podem ser especificadas. 

Outros mecanismos simplesmente implementam interfaces que possibilitam a execução de 

comandos ou seqüências de comandos de reconfiguração no sistema. O problema com 

essas abordagens é que as regras e comandos são gerados a partir do conhecimento do 

projetista sobre as possíveis situações pelas quais o sistema pode passar ou está passando 

(contexto de execução do sistema) e sobre os componentes de software existentes. Na 

medida em que novos componentes são desenvolvidos, novas regras e comandos de 

reconfiguração precisam ser enviados aos sistemas para que eles possam considerar os 

novos componentes no processo de reconfiguração. Esse problema não ocorre com o 

REATIVO, uma vez que todo componente inserido no repositório passa automaticamente a 

ser considerado pelos algoritmos de otimização do repositório. 

8.5 Venkatasubramanian 

Venkatasubramanian [Venkatasubramanian 2002] apresenta um modelo para a composição 

segura de serviços de middleware. As atuais aplicações computacionais possuem requisitos 

não funcionais que podem variar ao longo do tempo. Nesse caso, o middleware deve ser 

passível de reconfiguração de forma a atender da melhor forma possível aos requisitos das 

suas aplicações. Entretanto, levando-se em consideração o elevado nível de paralelismo que 
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ocorre na realização das atividades do middleware, o mecanismo de reconfiguração deste 

último pode trazer uma série de riscos, dentre os quais são citados: a perda de informação, 

não terminação causando deadlocks e livelocks, não liberação de recursos, inconsistências e 

a incorreta execução semântica [Venkatasubramanian 2002]. 

A estratégia utilizada por Venkatasubramanian foi a de identificar os serviços chave 

(core services) do middleware que envolvem interações ditas não triviais entre os 

componentes da aplicação (objetos do nível base) e os do próprio middleware (objetos do 

meta-nível). Os core services podem então ser utilizados para a composição de serviços 

mais complexos que não interagem diretamente com os componentes das aplicações, mas 

sim através dos core services. São identificados os seguintes core services que são 

apresentados na Figura  8.2 [Venkatasubramanian 2002]: 

• Remote creation: possibilita a criação de serviços e dados em hosts remotos; 

• Distriuited snapshots: possibilita a captura de aproximações de informações de 

estado em múltipplos nós e sites; 

• Directory services: possibilita interações com um repositório global. 

 

A Figura  8.2 ilustra como os core services podem ser utilizados para a composição 

de novos serviços do middleware (serviços do meta-nível). Esses serviços do meta-nível 

por sua vez podem ser utilizados para compor outros serviços mais complexos no meta-

nível. Os serviços do meta-nivel não devem possuir interação complexa direta com os 

componentes das aplicações. Segundo [Venkatasubramanian 2002], esse modelo “garante a 

não interferência e gerencia a complexidade de raciocinar sobre os componentes de 

sistemas distribuídos abertos”.  

No estudo de caso realizado para a validação desta tese, foi desenvolvido um 

middleware de TV digital orientado a componentes denominado FlexTV. No projeto 

arquitetural do FlexTV empregou-se uma abordagem semelhante àquela seguida por  

[Venkatasubramanian 2002] [Venkatasubramanian 2001]. Entretanto, no lugar dos core 

services identificados naquele trabalho, no contexto do FlexTV, foram identificados macro 

componentes que provêem os serviços essenciais de um middleware de TV digital. Cada 
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macro componente do FlexTV é organizado em uma série de sub-componentes. A 

reconfiguração do FlexTV se dá no nível dos sub-componentes, podendo estes ser 

adicionados, removidos ou substituídos de forma a atender aos inconstantes requisitos das 

aplicações que farão uso do FlexTV. 

 

Figura  8.2 - Componentes das aplicações, core services e serviços compostos a partir dos core services 

 

8.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou alguns trabalhos disponíveis na literatura que estão relacionados às 

diversas técnicas utilizadas pelo REATIVO para prover o serviço de reconfiguração de 

componentes com base no contexto de execução dos sistemas. 

Inicialmente fez-se uma comparação com o CodeBroker, trabalho que introduziu o 

conceito de repositório ativo de componentes. Nessa comparação foi apresentada uma nova 

definição para repositório ativo de componentes, que deixa de ser uma ferramenta de 

auxilio ao desenvolvimento de software e passa a ser um mecanismo que possibilita a 



 120 

reconfiguração de sistemas orientados a componentes, com base em seu contexto de 

execução atual e no grau de adequação de cada componente para os diversos contextos 

possíveis. Além da redefinição do conceito de repositório ativo de componentes, é feita 

uma comparação entre os métodos utilizados pelo REATIVO e pelo CodeBroker para 

determinar o grau de adequação dos componentes ao contexto de execução do sistema. No 

REATIVO o contexto de execução é definido em termos de uma ontologia de domínio, e os 

métodos utilizados para avaliação de componentes são baseados na lógica fuzzy. Já no 

CodeBroker, o contexto é definido em termos dos comentários e assinaturas de métodos de 

um programa. A avaliação da adequação de componentes é feita através da comparação 

dessas informações com a descrição e métodos dos componentes do repositório. Outro 

ponto que merece ser destacado na comparação do REATIVO com o CodeBroker é que o 

CodeBroker não é capaz de gerar configurações de componentes, mas o REATIVO sim. 

  Na comparação com o ambiente Aster, destacou-se a capacidade que esse 

ambiente possui de especificar através de formulações em lógica de primeira ordem os 

requisitos não funcionais que cada componente é capaz de atender. Um provador lógico 

pode ser utilizado para determinar se uma determinada configuração de componentes 

atende a todos os requisitos não funcionais de uma aplicação. No entanto, o ambiente não é 

capaz de determinar se uma configuração é melhor do que outra, ao contrário do 

REATIVO. 

Na comparação com o OpenCOM, Plastik, ArchWare, Mae, OCML e Fractal, 

expôs-se o fato de que, apesar desses ambientes implementarem mecanismos que 

possibilitem a reconfiguração dos sistemas, seus processos de reconfiguração são baseados 

em regras utilizadas pelos projetistas ou administradores (caso o middleware suporte 

reconfiguração ad-hoc) de acordo com o seu conhecimento sobre o contexto de execução 

do sistema e sobre componentes. Já no REATIVO, os componentes inseridos no repositório 

passam automaticamente a ser considerados pelos algoritmos de otimização. Além disso, 

cada componente pode ser individualmente avaliado com relação ao seu grau de adequação 

para o contexto de execução do sistema. 

A Tabela  8-1 sumariza os critérios utilizados na comparação do REATIVO com 

trabalhos relacionados encontrados na literatura. 
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Tabela  8-1 - Critérios de comparação do REATIVO com trabalhos relacionados 

Abordagem 
Critério 

CodeBroker Aster Plastik ArchWare Mae OCML Fractal REATIVO 

1: Adaptação de 
sistemas em tempo de 
execução 

N S S S S S S S 

2: Integração com 
repositório de 
componentes 

S S N N N N N S 

3: Comparação de 
configurações com 
base no contexto 

N N N N N N N S 

4: Otimização da 
configuração com 
base no contexto 

N N N N N N N S 

 

O Critério 1- Adaptação de sistemas em tempo de execução – diz respeito à capacidade da 

abordagem de promover a reconfiguração automática do sistema em execução, visando 

adaptá-lo ao seu contexto. 

O Critério 2 – Integração com repositórios de componentes – diz respeito à previsão de 

integração da abordagem proposta com um repositório de componentes, de forma que os 

componentes do repositório venham a ser considerados no processo de configuração dos 

sistemas, sem a necessidade de codificação de novas regras de configuração. 

O Critério 3 – Comparação de configurações com base no contexto – está relacionada com 

a capacidade da abordagem de determinar não apenas se uma determinada configuração é 

válida ou não, mas também de avaliar se uma determinada configuração é melhor do que 

outra para um determinado contexto de execução do sistema. 

O Critério 4 – Otimização da configuração com base no contexto – está relacionada à 

capacidade da abordagem de gerar configurações ótimas para o sistema cliente, com base 

no seu contexto de execução corrente. 
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Capítulo 9 -  Conclusões e Perspectivas Futuras  

A tese defendida neste trabalho é a de que um repositório ativo de componentes é capaz de 

otimizar proativamente Sistemas Interativos para TV Digital orientados a componentes, 

através da composição de novas configurações para tais sistemas, tornando-os mais 

adequados aos seus contextos de execução. Para que esta tese fosse comprovada, o seguinte 

objetivo foi definido para este trabalho: 

Propor uma abordagem que permita que um Sistema Interativo para TV 

Digital pode ter sua configuração de componentes otimizada, em tempo de 

execução, para o contexto em que se encontra, através de um serviço de 

otimização de configuração, provido por um repositório ativo de 

componentes, beneficiando-se de toda informação presente neste último. 

Observando-se os resultados apresentados neste trabalho considera-se que o seu 

objetivo foi alcançado.  

Um repositório ativo de componentes foi arquiteturalmente projetado, 

implementado e utilizado em experimentos controlados para otimizar a configuração de um 

middleware para TV digital interativa, com implementação baseada em componentes, 

considerando-se o seu contexto de execução corrente e os componentes presentes no 

repositório. Novos componentes inseridos no repositório são automaticamente considerados 

no processo de geração de novas configurações para o middleware, sem a necessidade de 

geração de regras de reconfiguração específicas.  

9.1 Consecução dos Objetivos Específicos 

Para que o objetivo geral desse trabalho fosse atingido, foi necessário que os seus 

objetivos específicos também fossem alcançados: 

9.1.1 Redefinição conceitual de repositório ativo de componentes 

Neste trabalho, o conceito inicialmente proposto na literatura para repositório ativo de 

componentes de software [Ye 2001] foi expandido. No conceito inicial, um repositório 
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ativo de componentes é uma entidade capaz de auxiliar o programador durante o 

desenvolvimento do software, fazendo sugestões de componentes que podem ser utilizados 

no sistema, com base nas ações do programador. No conceito de repositório ativo de 

componentes apresentado nesse trabalho, essa entidade passa a ser capaz de fazer sugestões 

de componentes e de configurações de componentes diretamente para os sistemas em 

funcionamento, de acordo com o seu contexto de execução.  

9.1.2 Definição arquitetural de um repositório ativo de componentes 

Para validar a estratégia proposta, foi apresentada a arquitetura de um repositório ativo de 

componentes denominado REATIVO. Essa arquitetura contempla: módulos capazes de 

perceber o contexto de execução em que seus sistemas clientes encontram-se; módulos 

capazes de avaliar o grau de adequação de cada componente armazenado no repositório 

para o contexto de execução dos sistemas clientes; módulos baseados em abordagens 

heurísticas para encontrar boas configurações de componentes para os sistemas clientes; e 

módulos capazes de instanciar as novas configurações geradas nos sistemas clientes. A 

arquitetura do REATIVO prevê que alguns dos módulos especificados sejam 

implementados pelos sistemas clientes do repositório, enquanto outros devem ser 

implementados pelos servidores. Os módulos implementados pelos clientes permitem que o 

repositório tenha acesso a informações detalhadas sobre o funcionamento dos mesmos e 

possa promover a sua reconfiguração, independentemente do modelo de componentes 

utilizado. 

9.1.3 Definição de contexto de execução dos sistemas  

O funcionamento previsto para o REATIVO é fortemente dependente do contexto de 

execução dos seus sistemas clientes. Como a arquitetura desse repositório prevê que cada 

sistema cliente é responsável por capturar e gerar uma representação do seu próprio 

contexto de execução, as informações que constituem esse contexto devem ser capturadas, 

tratadas e representadas de maneira uniforme em cada sistema. Por esse motivo, essas 

informações contextuais precisam estar muito bem definidas sintática e semanticamente. 

Neste trabalho, as variáveis que devem fazer parte do contexto de execução dos sistemas 

clientes do REATIVO são definidas através de uma ontologia de domínio para TV Digital. 



 124 

Essa ontologia foi construída com o auxilio de 30 pesquisadores que trabalharam no projeto 

do Sistema Brasileiro de TV digital e foi especificada na linguagem OWL com auxilio da 

ferramenta Protegé. Os sistemas clientes do REATIVO podem gerar uma representação do 

seu próprio contexto de execução na forma de um arquivo de instancia OWL para a 

ontologia definida. 

9.1.4 Definição de mecanismo para avaliação de contexto 

Uma das principais características do REATIVO é ser capaz de gerar configurações de 

componentes otimizadas para o contexto de execução dos seus sistemas clientes. Para tanto, 

o mecanismo de otimização utilizado precisa ser capaz de determinar quando uma 

determinada configuração é melhor ou mais adequada do que outra para um determinado 

contexto de execução do sistema. A abordagem corrente utilizada pelo REATIVO para 

avaliar as configurações dos sistemas é analisar individualmente cada um dos componentes 

que constituem essas configurações. Nesse caso, cada componente do repositório precisa 

ser avaliado quanto ao seu grau de adequação para o contexto de execução do sistema 

cliente.  

De posse da representação do contexto de execução dos sistemas clientes, a 

implementação do REATIVO apresentada nesse trabalho é capaz de determinar o grau de 

adequação de cada componente armazenado no repositório para os referidos contextos, 

através de um mecanismo de inferência baseado na lógica fuzzy. Cada componente 

armazenado no repositório está associado a um conjunto de regras fuzzy que determinam 

como o mesmo deve ser avaliado. Tais regras são colocadas em uma base de conhecimento 

juntamente com a representação do contexto de execução atual do sistema cliente. Em 

seguida, um motor de inferência fuzzy é utilizado para processar essa base de conhecimento 

e determinar o grau de adequação de cada componente para o contexto de execução do 

sistema cliente. 

9.1.5 Definição dos Algoritmos de otimização do REATIVO 

O problema de se encontrar configurações de componentes ótimas para sistemas 

computacionais, segundo algum critério para avaliação das configurações, foi descrito 
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nesse trabalho na forma de um problema de otimização computacional denominado 

POSOC – Problema de Otimização de Sistemas Orientados a Componentes. Foi mostrado 

que o POSOC é um problema NP-Difícil e, portanto não possui solução em tempo 

polinomial. Por esse motivo, a implementação do REATIVO apresentada nesse trabalho faz 

uso de algoritmos heurísticos para tentar encontrar boas configurações de componentes 

para o contexto de execução dos seus sistemas clientes, em um tempo curto.  

Nesse trabalho foram apresentados dois desses algoritmos heurísticos, ambos 

baseados na meta-heurística Grasp. Para se ter uma base de comparação para os resultados 

encontrados por esses algoritmos, uma modelagem matemática do POSOC foi feita nesse 

trabalho, com o intuito de encontrar as soluções exatas para instancias pequenas desse 

problema. Os resultados experimentais mostraram que o método exato não foi capaz de 

encontrar soluções para instâncias do problema com mais de 80 componentes. O algoritmo 

heurístico, no entanto, foi capaz de encontrar soluções para instancias do problema com até 

5000 componentes. Para instâncias com menos de 80 componentes, a avaliação das 

soluções encontradas pelo método exato e pelo algoritmo heurístico apresentaram 

diferenças menores que 1%, sendo que o tempo gasto pelo método heurístico foi 

consideravelmente menor.  

9.1.6 Implementação do REATIVO 

Para validar o conceito de repositório ativo de componentes e a arquitetura do 

RETIVO os módulos dessa arquitetura foram implementados da seguinte forma: 

• Gerenciador de Monitoramento: Para fins de realização dos experimentos, 

como é bastante difícil modificar na prática as variáveis que constituem o 

contexto de execução de um sistema (utilização de CPU, memória, QoS de 

rede, etc.) em um ambiente embarcado, os módulos que constituem o 

Gerenciador de Monitoramento foram implementados na forma de 

interfaces, através das quais pode-se simular variações nas variáveis do 

contexto.  
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• Gerenciador de Reificação: foi implementado utilizando-se a API JENA, 

possibilitando a instanciação da ontologia em OWL de acordo com os 

valores das variáveis contextuais providas pelo Gerenciador de 

Monitoramento. 

• Gerenciador de Configuração: foi implementado utilizando-se o modelo 

de componentes definido para o FlexTV. A partir de uma descrição de como 

os componentes devem ser interconectados, feita em um arquivo XML, os 

módulos do Gerenciador de Configuração realizam o carregamento e 

interconexão dos componentes e em seguida a execução do sistema. Tanto a 

configuração inicial do sistema quanto as novas configurações geradas pelo 

repositório vêm na forma de um arquivo de configuração XML a ser 

instanciado no sistema. 

• Interface com Repositório e Interface com Clientes: foram 

implementados na forma de Web-Services. 

• Armazenador de Componentes: Apesar do Apêndice I deste trabalho 

apresentar uma estratégia de implementação distribuída para esse módulo, 

nos experimentos realizados considerou-se o armazenamento dos 

componentes em disco no próprio servidor. Esta simplificação do ambiente 

de testes não provoca distorções nos resultados, uma vez que a estratégia 

distribuída só agrega valor quando a escala, em termos de número de 

sistemas sendo otimizados pelo REATIVO, é alta.  

• Localizador de Componentes: Apesar do Apêndice I deste trabalho propor 

e especificar uma implementação deste componente baseada na API LDAP, 

nos experimentos realizados, utilizou-se um mecanismo simples capaz de 

indexar os componentes através de suas interfaces, considerando-se que cada 

interface possui um identificador global único. Isto foi realizado para 

facilitar a realização dos testes e consideramos que não distorce as 

funcionalidades básicas do sistema, o uso do LPAP foi proposto por agregar 

valor em termos de interoperabilidade do sistema. 
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• Avaliador: foi implementado utilizando-se um motor de inferência fuzzy 

presente no ambiente de programação matemática Matlab. Como esse motor 

de inferência só aceita variáveis de entrada numéricas, foi implementado um 

mecanismo para converter as variáveis não numéricas do contexto em 

números através da indexação dos possíveis valores.  

• Otimizador: implementa os algoritmos baseados na meta-heurística Grasp 

definidos para o POSOC. Possui interfaces através das quais são informadas 

as interfaces do sistema cliente, os componentes disponíveis e as suas 

interfaces, e a avaliação de cada componente. 

• Reconfigurador: apesar de ter seu mecanismo de funcionamento descrito 

no Capítulo 6, esse componente não foi implementado. Nos experimentos 

realizados os arquivos XML com a configuração do sistema são gerados 

manualmente mediante análise dos resultados gerados pelo módulo 

Otimizador. 

9.1.7 Implementação de um sistema cliente real para o REATIVO 

Para validar os serviços de otimização do REATIVO, um middleware para televisão 

digital interativa denominado FlexTV foi implementado utilizando-se uma abordagem 

orientada a componentes, para funcionar como sistema cliente do repositório. O FlexTV foi 

desenvolvido no âmbito do projeto do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) e serviu 

de base para o que hoje é a parte procedural do middleware Ginga, adotado como padrão 

nesse sistema. A implementação do FlexTV desenvolvida nesse trabalho possui um 

componente de gerenciamento que encapsula os módulos do cliente previstos pela 

arquitetura do REATIVO, possibilitando a integração desse middleware com o repositório.  

9.1.8 Definição de um modelo de componentes para o FlexTV 

Para facilitar a integração com o repositório REATIVO, o FlexTV foi desenvolvido 

utilizando-se um modelo de componentes próprio. Esse modelo possibilita a captura da 

configuração e dos estados dos componentes, e das conexões de um sistema. O modelo de 

componentes utilizado possui características bastante semelhantes às do modelo 
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OpenCOM. No entanto, na época do início da implementação do FlexTV, não havia uma 

implementação estável disponível do OpenCOM, apenas do seu predecessor, o OpenORB. 

9.1.9 Realização de Experimentos envolvendo o REATIVO e o FlexTV 

Nos experimentos realizados, utilizou-se as interfaces do módulo Gerenciador de 

Monitoramento do middleware para simular alterações nas variáveis pertencentes ao 

contexto de execução do FlexTV. Feito isso, esse módulo gera uma notificação para o 

módulo Gerenciador de Reificação, informando os novos valores para as variáveis de 

contexto. Quando notificado, o Gerenciador de Reificação gera um arquivo de instância 

OWL, representando o contexto corrente do sistema. Esse arquivo de instância OWL é 

repassado ao módulo Avaliador, através dos módulos Interface com Repositório e Interface 

com Cliente. Uma vez instalado no Avaliador, as variáveis do contexto que possuem 

valores não numéricos são convertidas em números, através da indexação dos possíveis 

valores para as mesmas.  

Através da interface do módulo Avaliador, pode-se solicitar que um determinado 

componente seja avaliado, passando-se como parâmetro o identificador do mesmo. Após 

essa solicitação, o módulo Avaliador localiza o componente e recupera o arquivo FIS 

associado ao mesmo. Esse arquivo contém as regras em lógica fuzzy que determinam como 

o componente deve ser avaliado e as variáveis de contexto necessárias para avaliação do 

mesmo. O arquivo FIS é carregado no motor de inferência do ambiente de programação 

matemática Matlab, através de uma interface implementada especificamente para tal fim. 

Através de outra interface, o Matlab pode consultar os valores numéricos associados às 

variáveis de contexto do sistema. Após ser executado, o motor de inferência fuzzy do 

Matlab gera um valor numérico de 0 a 100 que representa a avaliação do componente para 

o contexto de execução do sistema cliente. 

Nos experimentos realizados, o módulo Otimizador era acionado manualmente pelo 

executor dos testes. Esse módulo é capaz de interagir com o módulo Avaliador para avaliar 

cada componente, no momento em que o mesmo será utilizado pelos algoritmos de 

otimização. Após a execução do módulo Otimizador, um arquivo XML com uma nova 

configuração para o sistema cliente é gerado. Esse arquivo é manualmente transmitido pelo 
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executor dos testes para o sistema cliente, juntamente com os componentes necessários, 

para que possa ser instanciado no sistema pelo módulo Gerenciador de Configuração. 

Nos testes realizados, o FlexTV foi capaz de receber comandos de reconfiguração 

enviados juntamente com componentes pelo repositório e promover a reconfiguração do 

sistema sem levá-lo a um estado de falha. O tempo de indisponibilidade do sistema para o 

usuário durante o processo de reconfiguração foi semelhante ao período de 

indisponibilidade que ocorre durante uma operação de troca de canal. Uma vez que os 

usuários desse sistema já estão acostumados com essas operações, considerou-se que os 

resultados dos experimentos foram satisfatórios. 

9.2 Contribuições do Trabalho 

As principais contribuições deste trabalho foram as seguintes 

• Redefinição do conceito de repositório ativo de componentes, como uma 

entidade capaz de promover a reconfiguração dos componentes de um 

sistema com base no seu contexto de execução e nos componentes 

correntemente presentes no repositório; 

• Definição de uma arquitetura de um repositório ativo de componentes 

denominado REATIVO, que é capaz de otimizar a configuração de Sistemas 

Interativos para TV Digital; 

• Especificação de uma ontologia de domínio para TV Digital; 

• Especificação de um mecanismo baseado em lógica fuzzy para avaliar o grau 

de adequação de componentes ao contexto de Sistemas Interativos para TV 

Digital; 

• Definição do Problema de Otimização de Sistemas Orientados a 

Componentes – POSOC, e sua modelagem matemática; 

• Definição de algoritmos heurísticos, baseados na meta-heurísitca Grasp, para 

o POSOC; 
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• Definição da arquitetura orientada a componentes do middleare FlexTV. 

Essa arquitetura serviu de base para o que hoje é a especificação da parte 

procedural do middleware Ginga, adotado no Sistema Brasileiro de TV 

Digital; 

• Definição de um modelo de componentes para o FlexTV; 

• Validação do conceito de repositório ativo de componentes e da 

implementação do REATIVO através de experimentos de integração com o 

middleware FlexTV. 

9.3 Análise Final do Trabalho 

O trabalho apresentado é amplo e envolve diversas áreas da computação: sistemas 

de TV digital, middleware, desenvolvimento baseado em componentes, adaptação, 

ontologias e otimização. No entanto, o trabalho atingiu todos os objetivos inicialmente 

propostos e trouxe contribuições em diversos campos. 

9.4 Trabalhos Futuros 

Como direcionamentos futuros para o seguinte trabalho têm-se: 

• Utilizar o REATIVO em outros domínios de aplicação que não seja o dos Sistemas 

Interativos para TV Digital. Um mecanismo de avaliação de contexto, 

possivelmente também baseado em ontologia, precisa ser definido para o novo 

domínio de aplicação. 

• Utilização de novos mecanismos para avaliação de componentes, além daquele 

apresentado com base na lógica fuzzy. Uma alternativa seria deixar que cada 

componente apresentasse interfaces capazes de processar o contexto de execução do 

sistema cliente e determinar o grau de adequação do componente para esse 

contexto; 

• Verificar a utilização outras meta-heurísiticas para encontrar soluções para o 

POSOC; 
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• Implementar novos sub-componentes para o FlexTV e analisar o impacto de 

promover a substituição dos mesmos no sistema. 

• Modificar a implementação corrente do FlexTV para torná-la compatível com o 

modelo de componente do OpenCOM, possibilitando a integração com o meta-

framework Plastik, de forma a garantir a integridade do sistema durante o processo 

de reconfiguração do middleware. 
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Apêndice I – Módulos Armazenador de 

Componentes, Localizador de Componentes, 

Interface com Cliente e Interface com Repositório 

Este apêndice apresenta detalhes acerca do funcionamento dos módulos do REATIVO: 

Armazenador de Componentes, Localizador de Componentes, Reconfigurador, Interface 

com Cliente e Interface com Repositório. 

I.1 Localizador de Componentes 

O módulo Localizador de Componentes implementa um serviço de nomes que pode 

ser utilizado por outros módulos do REATIVO para localizar componentes armazenados no 

repositório, através de uma interface bem definida. Essa interface utiliza a mesma 

representação de dados e API definida pelo Lightweight Directory Access Protocol – LDAP 

[Yeong 1995]. Esta escolha foi feita com base em várias considerações. Não apenas porque 

o esquema de representação de dados do LDAP é extensível e flexível, mas também porque 

o LDAP está exercendo um papel significativo em sistemas baseados em WEB. Dessa 

forma, pode-se esperar um grande desenvolvimento dos serviços de informação baseados 

em LDAP e que os programadores estejam cada vez mais familiarizados com o formato de 

dados e API do mesmo. O LDAP também provê um mecanismo para restringir os tipos de 

operações que podem ser realizadas sobre os dados, o que ajuda a resolver requisitos de 

segurança. 

 Apesar de o serviço de nomes do REATIVO utilizar o formato de dados e API do 

LDAP, o mesmo não é obrigado a utilizar a implementação do LDAP. Na realidade, a 

implementação do LDAP assume que toda informação contida em uma sub-árvore da 

Árvore de Informações de Diretório (Directory Information Tree - DIT) é proveniente de 

um único provedor de informações [Yeong 1995]. Entretanto, obrigar que todos os 

parâmetros provenham de um mesmo provedor de informações pode complicar o projeto do 

esquema de dados. Considere por exemplo, que uma aplicação necessite saber quanto 

tempo um componente demora pra ser carregado a partir de seu repositório. Para obter essa 
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informação, o serviço de nomes deve fazer consultas a outros serviços para determinar o 

tempo de transferência do componente com base na banda passante disponível entre o 

sistema do cliente e o repositório, o congestionamento no repositório, etc. Enquanto que as 

informações básicas sobre o componente podem estar armazenadas em um banco de dados 

convencional. 

Tendo em vista que a API do LDAP é extremamente extensa, ela foi simplificada de 

forma a prover apenas os elementos básicos para uma consulta a um servidor com controle 

de acesso. Essa API é mostrada na Figura I.1. Um diagrama de atividades UML ilustrando 

como essa API pode ser utilizada para acessar o serviço de nomes e fazer uma consulta é 

mostrado na Figura I.2. Nesse diagrama, apesar do método connect() exigir como 

parâmetro o nome de um servidor, esse nome pode ser na realidade uma abstração para um 

conjunto de servidores, possibilitando assim a utilização de réplicas ativas e de segurança 

de servidores.  

  Connection

+ connect()

+ bind()

+ search()

+ disconnect()

  SearchResults

+ hasMore()

+ next()

  AttributeSet

+ iterator()

  Entry

+ getDN()

+ getAttributeSet()

  Attribute

+ getStringValues()

+ getName()

 

Figura I.1 - Diagrama de classes UML com a API do Serviço de Nomes 
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LDAPConnection lc = new LDAPConnection();

lc.connect( ldapHost, ldapPort );

lc.bind( ldapVersion, loginDN, password);

LDAPSearchResults searchResults =

lc.search(  searchBase, searchScope, searchFilter );

searchResults.hasMore()

LDAPEntry nextEntry = 

searchResults.next();

lc.disconnect();

Fim

Inicio

System.out.println("\n" + 

nextEntry.getDN());

LDAPAttributeSet attributeSet = 

nextEntry.getAttributeSet();

Iterator allAttributes = 

attributeSet.iterator();

allAttributes.hasNext()

LDAPAttribute attribute =

(LDAPAttribute)allAttributes.next

System.out.println(attribute.getName());

Enumeration allValues = 

attribute.getStringValues();

Imprima Todos 

allValues

False

True

False

True

False

 

Figura I.2 - Diagrama de atividades UML ilustrando uma consulta ao Serviço de Nomes 
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I.2 Armazenador de Componentes 

O módulo Armazenador de Componentes implementa o serviço de armazenamento e 

distribuição de componentes de software do REATIVO, cuja arquitetura interna baseia-se 

em uma estrutura de múltiplos níveis de distribuição: servidor-proxy, proxy-proxy e proxy-

cliente. Vale ressaltar que podem existir diversos níveis de distribuição proxy-proxy. A 

Figura I.3 ilustra essa arquitetura. 

 

Figura I.3 - Arquitetura do Serviço de Distribuição de Componentes 

Os servidores compõem o repositório permanente de componentes. A idéia é que os 

desenvolvedores possam armazenar os seus componentes em servidores e que eles tenham 

a garantia de que o componente permanecerá armazenado e disponível no REATIVO até 

que decidam removê-lo. Opcionalmente, para incrementar os requisitos de tolerância a 

falhas, diversos servidores de componentes podem ser utilizados, e cada componente 

poderá ser armazenado em um subconjunto qualquer destes servidores. Ou seja, a 

arquitetura é baseada em um esquema de replicação parcial, onde os servidores não 

precisam estar sincronizados em todo o seu conteúdo, mas apenas nas réplicas de 

componentes que coexistem simultaneamente em alguns deles. 

Um proxy implementa uma cache para aqueles componentes mais acessados em sua 

área de atendimento, definida pela proximidade dos sistemas clientes. A arquitetura permite 
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a conexão em cascata de proxies, configurando assim uma hierarquia de múltiplos níveis de 

cache. A principal vantagem desta abordagem é a distribuição otimizada do tráfego no 

backbone, redes regionais, redes institucionais e até mesmo nas redes locais. Além disso, 

caso os sistemas clientes desejem implementar um proxy, eles podem compartilhar os seus 

componentes com outros sistemas clientes através de uma rede P2P. 

Embora os servidores e proxies possuam papéis distintos e bem definidos, eles 

possuem em comum o fato de recuperarem os componentes a partir de uma determinada 

fonte e os distribuírem para um determinado destino. No caso do servidor de componentes, 

a fonte e destino são o sistema de arquivos e algum proxy, respectivamente. No caso do 

proxy, a fonte pode ser um servidor de componentes ou outro proxy, enquanto o destino 

pode ser outro proxy ou o sistema cliente. Com base nesta observação, percebe-se que as 

funções desempenhadas pelos servidores e proxies diferem apenas nos tipos de fontes 

utilizadas. 

 A partir de um identificador do componente, que pode ser recuperado a partir do 

módulo Localizador de Componentes do REATIVO, uma requisição pode ser enviada ao 

Gerenciador de Armazenamento (um servidor que pode possuir réplicas de segurança), 

informando o identificador e o sistema cliente para o qual o componente deve ser enviado. 

Esse módulo de gerenciamento é responsável por selecionar um dos servidores disponíveis 

que contenha o componente solicitado, juntamente com a cadeia de proxies, que serão 

utilizados para atender a solicitação. Como resultado, o módulo de gerenciamento retorna a 

melhor rota de distribuição (servidor e proxies) a ser utilizada para distribuir o componente 

até o sistema cliente. 

Em seguida, uma requisição de envio do componente desejado para o sistema 

cliente pode ser enviada ao primeiro proxy da rota de distribuição. Por sua vez, o proxy 

requisitado solicita o componente ao próximo proxy da rota de distribuição, até que a 

requisição chega ao servidor fonte do componente. Neste momento, a distribuição é 

iniciada e o cliente começa a receber o componente. Na verdade, quando o componente 

desejado encontra-se armazenado na cache de algum proxy intermediário, o sistema cliente 

começa a receber o componente antes que a requisição atinja o servidor fonte. 
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Com o objetivo de otimizar o tráfego no backbone principal, redes regionais e redes 

institucionais, a arquitetura do serviço de distribuição de componentes suporta múltiplos 

níveis, permitindo que o fluxo de componentes seja distribuído entre uma cadeia de 

proxies. Neste caso, o gerenciamento do serviço deve possuir a noção da “distância” entre 

os diversos servidores fonte e proxies, de modo que uma rota de distribuição otimizada 

possa ser estabelecida. Neste trabalho, a distância entre dois elementos de uma rede é 

definida em termos dos parâmetros de rede dos enlaces que conectam esses elementos, tais 

como banda passante, taxa de erro, etc. Dessa forma, a função distância é definida como 

sendo a soma ponderada desses parâmetros, onde pesos são atribuídos aos mesmos de 

acordo com a relevância para a aplicação específica. Por exemplo, pode-se convencionar 

que quanto menor for a banda passante entre dois elementos, maior será a distância entre 

eles.  

Com base na distância entre os elementos da rede (servidores, proxies e sistemas 

clientes), é possível representar esses elementos em um grafo de conectividade. Baseado 

em algoritmos de determinação do melhor caminho entre dois pontos, é possível calcular a 

melhor rota de distribuição entre um determinado cliente e os servidores fonte de um 

componente específico. A medição dos parâmetros dos enlaces da rede e o cálculo de rotas 

de distribuição otimizadas não fazem parte do escopo deste trabalho e são feitos pelo 

Monitor de Tráfego e pelo Otimizador de Configuração especificados no serviço 

DyanVideo [Leite 2003]. 

A interface Serviço de Armazenamento e Recuperação de Componentes deve tornar 

transparente para os seus usuários todo o seu funcionamento interno. Dessa forma a API 

desse serviço é apresentada na Figura I.4 e é composta unicamente pelo método 

getComponente() que recebe como parâmetro o identificado do componente e retorna para 

o usuário o bytecode desse componente. 

 

ComponentRepository

+ Byte [] getComponent(componentID : String)
 

Figura I.4 - Diagrama de classes UML com a API do Serviço de Armazenamento e Recuperação de 

Componentes 
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I.3 Interface com Clientes 

O módulo de Interface com Clientes é responsável por promover a comunicação do 

REATIVO com os sistemas clientes, possibilitando, por parte do repositório, o recebimento 

da meta-representação do contexto de execução desses sistemas, bem como o envio de 

comandos de reconfiguração para os mesmos. A arquitetura interna do módulo Interface 

com Clientes possibilita uma comunicação através dos mecanismos e protocolos previstos 

por WebServices [Booth 2004]. Essa arquitetura é composta pelos seguintes elementos 

principais, representados na Figura I.5. 

 

Figura I.5 - Principais elementos que constituem o módulo Interface com Clientes 

 

• Web Service Provider: implementa os principais protocolos de comunicação 

previstos pelo Web Service; 

• Context Receiver: responsável por receber informações dos sistemas clientes, 

referentes aos seus contextos de execução e repassá-las ao módulo Avaliador do 

REATIVO; 

• Commands Sender: responsável por enviar os comandos de reconfiguração para os 

sistemas clientes; 

• Components Sender: Responsável por enviar os componentes armazenados no 

repositório para os clientes. 
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Apêndice II – Recorte da Ontologia TV Digital 

As Figuras II.1 e II.2 apresentam dois recortes da ontologia para TV Digital desenvolvida 

neste trabalho, na forma de diagramas de classes UML. Cada conceito previsto na ontologia 

é representado na figura na forma de uma classe. Algumas propriedades e relacionamentos 

foram suprimidos na figura para não sobrecarregá-la. A ontologia completa no formato 

OWL está disponível em [Leite 2007c]. 

 

Figura II.1 - Diagrama de Classes UML com o Recorte I da Ontologia para TV Digital 
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Figura II.2 - Diagrama de Classes UML com o Recorte II da Ontologia para TV Digital 


