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                                                                                            Resumo 

Os sistemas de middleware (infraestrutura de software) para computação em 
grade tipicamente implementam características, como: coordenar e compatilhar recursos 
em grande escala e geograficamente distribuídos, registrar e recuperar informações 
sobre recursos disponíveis, administrar o o grande número de dispositivos da grade e a 
heterogeneidade existente, em termos de: hadware, tecnologia de rede, políticas de 
segurança e administrativa, dentre outras. Além de facilitar o desenvolvimento de 
aplicações distribuídas, ocultando a complexidade dos mecanismos de rede de baixo 
nível.  

No entanto, apesar da importância dos sistemas de middleware, existe uma falta 
de ferramentas que auxiliem no projeto e implementação deste tipo de software, o que 
ocasiona um maior esforço, custo e tempo de desenvolvimento. Sendo que, essa falta de 
ferramentas pode ser entendida devido a complexidade de algumas funcionalidades, 
anteriormente citadas, que a infraestrutura deve prover. Particularmente, a 
heterogeneidade e o grande número de dispositivos são questões importantes a serem 
consideradas no projeto e implementação do middleware, pois irão requerer um esforço 
extra na customização do sistema de middleware. 

Nesse contexto, são levantadas algumas soluções existentes na engenharia de 
software que possam auxiliar no desenvolvimento de sistemas de middleware para 
coputação em grade. Em especial, a Engenharia de Linha de Produto de Software 
(ELPS), que permite tratar a heterogeneidade e o grande número de dispositivos através 
da customização em massa. Por meio da adoção da ELPS para construção de sistemas 
de middleware para computação em grade, é proposto o Ubá.  

O Ubá é uma arquitetura de linha de produto de software desenvolvida 
utilizando a metodologia QADA (Quality-driven Architecture Design and Quality 
Analysis Method). Essa arquitetura é composta de artefatos reusáveis de diversas 
atividades do desenvolvimento (requisitos, projeto, implementação) com o objetivo de 
realizar a instanciação e customização dos sistemas de middleware para computação em 
grade.   

O Ubá foi construído através da especificação de dois projetos arquiteturais, 
primeiramente de uma arquitetura conceitual (abstrata), composta por diversos serviços 
responsáveis pela execução de tarefas típicas, como, por exemplo, gerência de recursos, 
serviço de segurança e descoberta de recursos. Posteriormente, uma arquitetura concreta 
foi definida. Sendo que esta refina os elementos estruturais, comportamentais e de 
implantação da arquitetura conceitual.   

Após a construção de cada projeto arquitetural, foi realizada uma análise da 
qualidade de cada arquitetura, visando verificar se os requisitos não-funcionais estão 
sendo corretamente implementados, além de analisar a aplicação dos estilos 
arquiteturais e considerar novos elementos para a arquitetura (abstrata ou concreta). 

A arquitetura especificada foi implementada em linguagem Java. Juntamente 
com a implementação foram construídos testes unitários e de integração. Já a avaliação 
foi realizada através de estudos de caso e da aplicação do método FAE (Family 
Architecture Evaluation).  

 

Palavras-Chaves: Middleware, Computação em Grade, Engenharia de Linha de 
Produto de Software, Engenharia de Software para Middleware. 
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                                                                                           Abstract 

A grid-oriented middleware (software infrastructure) typically implements 
characteristics, such as: coordinating and sharing resources in large scale and distributed 
geographically, registring and recovering available resources, managing large number 
of devices and the grid nodes heterogeneity in terms of hardware, network technologies, 
and security and administrative policies. Whilst it also provides abstractions that 
facilitate the development of distributed applications by hiding the heterogeneity and 
the low-level mechanisms.  

Despite the importance of grid-oriented middleware systems, there is a lack of 
tools that can help in the design and implementation of this kind of middleware, which 
leads to a great effort, high cost and long time in their development. The lack of tools 
may be understood due to some functionality aforementioned provided by the software 
infrastructure. In particular, the heterogeneity and large number of devices are key 
issues to be considered in design and implementation and that demand an extra effort of 
customization of grid-oriented middleware systems.  

In this context, we argue that existing technologies found in software engineering 
field can help to solve some of the aforementioned problems. In particular, it is possible 
to adopt Software Product Line Engineering (SPLE) to treat the heterogeneity and large 
number of devices due to the possibility of mass customization. Through the adoption 
of SPLE to build systems in middleware for grid computing, it is proposed to Ubá.  

The Ubá is a software product line architecture developed using the QADA ® 
(Quality-driven Architecture Design and Quality Analysis Method) methodology. This 
architecture is composed of reusable artifacts in various development activities 
(requirements, design, implementation) in order to perform the instantiation and 
customization of middleware systems for in grid computing. 

The Ubá was built by specifying two architectural designs, primarily from a 
conceptual architecture (abstract), composed of several services responsible for the 
execution of typical tasks, such as, resource management, security service and resource 
discovery. After, a concrete architecture was defined. Being that this refines the 
structural, behavioral and deployment of the conceptual architecture. 

After the construction of each architectural design, we conducted an analysis of 
the quality of each architecture, to identify whether non-functional requirements are 
being properly implemented, to analyze the application of architectural styles and to 
consider new actors for the architecture (abstract or concrete). 

The specified architecture was implemented in Java. Along with the 
implementation were built unit and integration tests. The evaluation was conducted 
through case studies and using FAE (Family Architecture Evaluation). 
 
Keywords: Middleware, Grid Computing, Software Product Line Engineering, 
Software Engineering for Middleware. 
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C A P Í T U L O

1                                                        
Introdução 

objetivo deste capítulo é introduzir o trabalho no contexto da área de sistemas 
distribuídos, mais especificamente em sistemas de middleware para computação 
em grade. Inicialmente, o contexto e a motivação deste trabalho são apresentados 
mostrando a importância da computação em grade e a utilização e 
desenvolvimento de sistemas de middleware para essa área. Em seguida, o 

problema a ser tratado por essa dissertação é caracterizado. Os trabalhos relacionados são 
brevemente introduzidos no estado da arte. Logo após, os objetivos e as principais 
contribuições deste trabalho são apresentadas. Por fim, a organização da escrita da 
dissertação é detalhada. 

1.1. Contexto e Motivação 
Atualmente, aplicações que requerem recursos de processamento, armazenamento e 

comunicação de modo intensivo estão sendo desenvolvidas com maior freqüência na 
indústria e em instituições de pesquisa. Estas aplicações estão presentes em vários domínios 
e, por isso, operam nos mais diversos ambientes de execução, que variam desde aparelhos 
celulares até supercomputadores [32]   

Os recursos de comunicação, armazenamento e processamento são projetados para 
dobrar a cada 9, 12 e 18 meses respectivamente [48] Segundo Foster [48] essas três 
constantes têm forte influência sobre a forma como os trabalhos computacionais são 
realizados, pois com o aumento da capacidade de armazenamento a cada ano, o custo por 
terabyte (10¹² bytes) também é reduzido, o que propicia a utilização de mais espaço de 
armazenamento, gerando condições favoráveis para uma maior produção de dados.  

Esse volume maior de dados demanda um maior poder de processamento para 
realização de tarefas, tais como análises e simulações sobre esses dados. No entanto, como o 
poder de processamento só dobra a cada 18 meses, a capacidade disponível de processamento 
disponível não é compatível com as necessidades geradas pela grande quantidade de dados. 
Mediante essa situação, torna-se cada vez mais difícil para um único dispositivo (por 
exemplo, celular, sensor, computador) ter a capacidade de processamento necessária para 
executar as tarefas citadas.  

Uma solução razoável é aproveitar os recursos de comunicação disponíveis para 
distribuir, através da rede, a responsabilidade da realização das tarefas antes custosas para um 
único computador [123] Desse modo, vários dispositivos conectados à rede podem cooperar 
para a execução de tarefas, como minerar parte de uma base de dados [54] ou analisar um 
quadro de uma série de imagens em busca de padrões pré-determinados [106]  

O 



 

2 
 

Esse cenário requer uma mudança nos requisitos de software [54] tanto nos funcionais, 
quanto nos não-funcionais1. Os requisitos funcionais definem o que o software deverá fazer e 
que tem impacto localizado, já os requisitos não-funcionais definem como o software deve 
realizar as suas funcionalidades e, além disso, especificam restrições globais que devem ser 
satisfeitas pelo software [104] (por exemplo: escalabilidade, disponibilidade, adaptabilidade e 
segurança). No âmbito dos requisitos funcionais, funcionalidades fortemente ligadas à 
conectividade de rede e a coordenação de recursos têm grande destaque, ao passo que, nos 
requisitos não-funcionais, atributos como adaptabilidade, escalabilidade e tolerância a falhas 
são praticamente obrigatórios [76]    

Uma das conseqüências dessa mudança é a necessidade de novas técnicas de engenharia 
de software para um tratamento mais adequado destes requisitos em todas as atividade do 
Ciclo de Vida do Desenvolvimento de Software. Pode-se observar também na mudança dos 
requisitos uma necessidade de novos ambientes de execução que disponibilizem as aplicações 
maior poder computacional.   

A computação em grade vem sendo bastante utilizada nesse contexto, principalmente 
no domínio da e-science e, mais recentemente, na indústria (e-business), que já a classifica 
como uma tecnologia crítica [98] e pode ser utilizada não apenas como ambiente de execução 
para aplicações, mas também como peça chave para a prestação de serviços computacionais, 
na redução de custos e no aumento da produtividade.  

Uma grade computacional é um conjunto de recursos distribuídos sobre redes de grande 
alcance que possam suportar aplicações distribuídas em grande escala [32] Segundo Foster 
[47] as grades2 devem prover meios para coordenação dos recursos compartilhados e 
solucionar problemas nas organizações virtuais [47] (em Inglês, Virtual Organizations - VO) 
multi-institucionais dinâmicas. 

Esses recursos compartilhados não são simples trocas de arquivos, mas envolvem 
acesso direto a computadores, software, dados, sensores, dentre outros recursos [49] Essa 
dinâmica de acesso é necessária para a solução de problemas colaborativos, como: na 
medicina remota [28] na gestão do fluxo do tráfego aéreo [125] e aplicações multimídia [105]   

Já as organizações virtuais são compostas por indivíduos e/ou organizações que 
definem compartilhamentos para execução de determinadas tarefas [32] Uma VO agrega uma 
grande quantidade de recursos computacionais heterogêneos e geograficamente distribuídos, 
provenientes de organizações reais (por exemplo, empresas ou instituições de ensino e/ou 
pesquisa) e acessíveis de maneira uniforme, confiável e persistente [49]  Exemplos de VOs 
incluem [32] serviços de armazenamento, colaboradores de diversas filiais realizando 
planejamento para abertura de outra filial, uma equipe de gerenciamento de crise os seus 
sistemas de simulação e base de dados usadas para responder a uma situação de emergência. 
Cada um destes exemplos representa uma abordagem diferente para a utilização da 
computação na solução de problemas baseados em colaboração, bem como em ambientes 
com diversidade de dados e processamento. 

Todos os elementos de hardware e software existentes em uma VO fazem parte da 
arquitetura da grade [47] A arquitetura contêm artefatos de software (serviços, componentes) 
responsáveis pela coordenação e compartilhamento em grande escala dos recursos 
disponíveis (espaço de armazenamento, capacidade de processamento e redes), por 
mecanismos de segurança para o acesso controlado e seguro a recursos e serviços, além de 
permitir a criação de aplicações distribuídas [48] Os elementos de hardware da arquitetura 
são caracterizados por serem em grande número e heterogêneos, podendo assim coexistir em 
                                                            
1 Também são referenciados como requisitos de qualidade[21] , parâmetros de qualidade de serviço[20] , 
requisitos de qualidade de serviço [69] , dentre outros.   
2 Os termos “grades computacionais”, “grades”, “sistemas em grade” serão usados nesse trabalho de forma 
intercambiável. 
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uma mesma grade: dispositivos móveis (por exemplo, smartfones e notebooks), desktops e 
servidores, dentre outros [78]  

Os elementos de software da arquitetura podem ser divididos em aplicações de usuário 
e software de infraestrutura [48] As aplicações de usuário são construídas através da 
utilização da API (em Inglês, Application Programming Interface) fornecida pela 
infraestrutura e compartilham os diversos recursos existentes na arquitetura para a realização 
das suas funcionalidades [111] A infraestrutura de software tipicamente provê aos usuários 
acesso aos recursos da grade de maneira transparente e com garantia de qualidade de serviço 
(em Inglês, Quality of Service - QoS). Além disso, também implementam um controle rígido, 
estabelecido através de regras que especificam os recursos que serão compartilhados, quem 
será permitido compartilhar e sobre que condições o compartilhamento ocorrerá [47]   

Essa infraestrutura corresponde à camada de software chamada de middleware [47]  que 
fornece mecanismos para a realização das funcionalidades da arquitetura anteriormente 
mencionadas, e ainda para o tratamento da escalabilidade, heterogeneidade, gerência de 
grandes massas de dados, dentre outras [49] Essas atribuições do middleware facilitam a 
construção de aplicações distribuídas para computação em grade [70] pois permitem que o 
desenvolvedor preocupe-se somente com a lógica do negócio, deixando de lado questões, 
como a heterogeneidade inerente do ambiente e os mecanismos de comunicação de baixo 
nível. 

Apesar da importância dos sistemas de middleware na computação em grade, em 
relação a outras áreas da computação distribuída (sistemas distribuídos móveis, sistemas 
distribuídos para desktop), pode ser observado, na computação em grade, uma falta de 
ferramentas que possam ajudar no projeto e implementação deste tipo de middleware [110] o 
que ocasiona um maior esforço, custo e tempo de desenvolvimento.  

O Globus Toolkit (GT) [50] é uma das poucas ferramentas disponíveis para 
desenvolvimento de middleware para computação em grade. O GT é um framework que 
fornece suporte para desenvolvimento de aplicações e infra-estrutura distribuída orientada a 
serviço. Provendo um conjunto de serviços de infraestrutura (por exemplo, transporte e 
acesso a dados), geralmente web services implementados em Java.  

A falta de ferramentas pode ser entendida devido à complexidade de algumas 
características da computação em grade [68] coordenação e compartilhamento de recursos em 
grande escala e geograficamente distribuídos, requisitos de qualidade (escalabilidade, 
desempenho e tolerância a falhas) e grande número de dispositivos. Além disso, sistemas de 
computação em grade devem suportar também a heterogeneidade relativa aos dispositivos, 
sistemas operacionais, hardware e políticas administrativas e de segurança [54] Em especial, 
a heterogeneidade aliada ao grande número de dispositivos traz questões complexas [68]  
como a interoperabilidade na grade e a customização do middleware, que devem ser tratadas 
pela infraestrutura de software, requerendo especial atenção durante as fases do ciclo de vida 
do desenvolvimento.  

No caso da interoperabilidade, os usuários da VO devem ter a habilidade de estabelecer 
relações de compartilhamento com qualquer outro usuário [47] No ambiente de rede, a 
interoperabilidade é estabelecida através de protocolos comuns. Estes protocolos irão definir 
os mecanismos pelos quais os usuários e os recursos da VO irão negociar, estabelecer, 
gerenciar e explorar as relações de compartilhamento.  

A customização do middleware é um ponto chave a ser considerado, pois é necessário 
que, durante o ciclo de vida do desenvolvimento, existam mecanismos que viabilizem a 
produção do middleware em grande escala. No entanto, considerando os requisitos 
individualmente de cada nó (um computador ou outro dispositivo conectado a rede3). De 

                                                            
3 Oxford English Dictionary 
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acordo com Van Der Linden [117] essa situação pode ser caracterizada como customização 
em massa.   

A necessidade de customização em massa nos sistemas em grade pode ser verificada em 
três situações. A primeira é referente ao dispositivo onde será implantado o middleware. É 
comum encontrar nos sistemas em grade dispositivos com diferentes capacidades de 
processamento e armazenamento, além de dispositivos que utilizem tecnologias de rede 
diversas, podendo assim, existir redes cabeadas tradicionais (por exemplo, Ethernet, ATM, 
TokenRing) ou redes sem fio (por exemplo, Wi-Fi, Bluetooth, Wimax) [39] Fica claro, então, 
que existem diferentes recursos disponíveis em cada nó, sendo necessária então a 
implantação de diferentes componentes do middleware em cada nó.  

Já a segunda característica se refere à observação das políticas locais de cada nó [110]  
(por exemplo, o uso de recursos). Uma grade computacional pode agrupar desde 
computadores pertencentes ao domínio de uma empresa até computadores de uso doméstico. 
Em alguns destes é possível que o usuário ou o administrador do domínio tenha estabelecido 
limites para compartilhamento dos recursos. Nesse caso, é desejável que apenas os 
componentes com funções ou serviços que poderão operar sob as políticas estabelecidas 
devam ser implantados.  

E, por fim, a terceira situação refere-se ao fato de que nem todos os nós terão a mesma 
função dentro do sistema em grade [39] Na infraestrutura de software da grade, por exemplo, 
um nó pode desempenhar a função de serviço de registro de recursos, outro nó o serviço de 
segurança e outro nó o serviço de descoberta de recursos. Esse fato leva também a 
customização, para que o desenvolvimento do middleware seja adequado a funcionalidade do 
nó. 

1.2. Caracterização do Problema 
Como exposto na Seção 1.1 existem algumas dificuldades no desenvolvimento de 

sistemas de middleware para computação em grade, em especial, devido à complexidade de 
algumas características das grades computacionais [68] Esse fato requer que os 
desenvolvedores utilizem novas ferramentas e técnicas no processo de desenvolvimento que 
sejam adequadas as essas características.  

Essa necessidade revela o problema a ser tratado nesse trabalho: 
 
“Como construir sistemas de middleware para computação em grade, tratando 

adequadamente a complexidade proveniente das características das grades computacionais?” 
 
A engenharia de software tem oferecido algumas soluções, dentre estas, a tecnologia de 

framework tem sido usada em algumas propostas na tentativa de solucionar o problema em 
questão neste trabalho. Um framework [22] é uma coleção de classes que provê um conjunto 
de serviços para um domínio especifico, exportando um número de classes e mecanismos no 
qual os clientes podem usar ou adaptar. Em um desenvolvimento típico com framework, os 
desenvolvedores aproveitam as partes primitivas de um programa. 

Os frameworks para computação em grade, tipicamente, implementam soluções para 
características, como a coordenação e compartilhamento de recursos, segurança, registro e 
descoberta de recursos [61] Essas soluções implementadas nos frameworks são reutilizadas 
pelos desenvolvedores de middleware e aplicação.  

Apesar dos frameworks de middleware para computação em grade também 
contemplarem algumas características complexas deste domínio, alguns aspectos chave (por 
exemplo, heterogeneidade e grande número de dispositivos) no desenvolvimento de sistemas 
de middleware para computação em grade não são plenamente contemplados pelos 
frameworks. 
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Em especial, a heterogeneidade aliada ao grande número de dispositivos existentes em 
uma grade requerem a introdução de técnicas de customização em massa [117] o que 
inviabiliza a utilização dos frameworks, pois estes, normalmente, não tem suporte para tal 
prática. Aliado a esse fato, outras desvantagens podem ser verificadas, como a documentação 
muitas vezes deficiente e a grande curva de aprendizado do framework [45] A documentação 
por muitas vezes é insuficiente para compreensão do framework, além disso, como as 
aplicações instanciadas herdam a documentação do framework, partes desta documentação 
serão inúteis e podem até causar maior complexidade para um posterior entendimento da 
aplicação. A curva de aprendizado é considerada grande para os frameworks devido estes 
procurarem contemplar diversos requisitos de um domínio, isso faz com que exista uma 
grande quantidade de artefatos e pontos de variação (Seção 2.3.3) a serem compreendidos 
[124] . 

Diante da insuficiência da tecnologia de framework no auxílio ao desenvolvimento de 
sistemas de middleware para computação em grade, este trabalho tem como proposta a 
utilização da Engenharia de Linha de Produto4 de Software (ELPS) [117] [99] para viabilizar 
a construção de middleware para este domínio. Além da customização em massa, a ELPS 
também contribui com uma alta taxa de reuso, documentação concisa para as aplicações e 
maior agilidade no desenvolvimento [117]   

Por esse motivo, a ELPS é bastante adequada para a construção de software 
customizado aos requisitos do ambiente de execução [129] além de prover meios para a 
produção em grande escala de software para uma determinada família de aplicação.  

1.3. Estado da Arte 
Tanto a ELPS quanto a tecnologia de framework brevemente introduzidas na seção 

anterior, estão sendo utilizadas para auxiliar no desenvolvimento de sistemas de middleware 
para diversos domínios, e, em especial, o da computação em grade.  A utilização da ELPS no 
desenvolvimento de middleware é relatada em alguns trabalhos [129] [6] assim como a 
tecnologia de framework [50] [39] A seguir, são sumarizados trabalhos que relacionam ELPS 
e framework a middleware para computação em grade.  

1.3.1. Middleware e Engenharia de Linha de Produto de Software 
A Engenharia de Linha de Produto de Software vem sendo utilizada para construção de 

middleware em diversos domínios [129] [6] No âmbito da computação em grade, 
encontramos o GISPL [58] (Grid Infrastructure Software Product Line) que tem como 
objetivo aplicar uma Linha de Produto de Software ao projeto, otimização e implementação 
de uma infra-estrutura para computação em grade. A GISPL é realizada em três fases.  Na 
primeira fase, através de uma ontologia, os requisitos são expostos e é criada uma linguagem 
específica da VO [47] A segunda fase constitui da definição de uma arquitetura orientada a 
serviço que incorpora tanto os artefatos de software quanto os de hardware necessários para o 
funcionamento da VO. Por fim, é realizada a prototipação e otimização.  

A área de middleware para computação móvel tem demonstrado ser um campo amplo 
para utilização da ELPS, pois esta tem características como a customização em massa, que se 
encaixa perfeitamente no suprimento de algumas necessidades inerentes ao ambiente com 
mobilidade.  Em um ambiente com mobilidade, os dispositivos têm grande variação de 
recursos de hardware (capacidade de armazenamento, duração de bateria, tamanho de tela, 

                                                            
4  Neste trabalho é assumido como produto de software qualquer software aplicativo, middleware, sistema 
operacional, dentre outros tipos de software. Além disso, os termos produto e produto de software serão 
usados de forma intercambiável. 
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dentre outras) e até mesmo software (sistema operacional). Dois trabalhos são apresentados 
nessa área. 

O primeiro trabalho na área de computação móvel é a DisMis PLA [40] (Distributed 
Middleware Services Product Line Architecture) que foi projetada usando a metodologia 
QADA [88] [84] e é composta por quatro produtos bases, que são: Dynamic Distributed 
Plataform (DDP), Bluetooth Connectivity Component for Java (BCC), Jini Service 
Framework (JSF) e Video Camera Demonstration (VCD) for JSF. A arquitetura base foi 
fundamentada através de uma análise dos produtos, observando as seguintes variações 
existentes nestes: na funcionalidade, nos dados, no fluxo de controle, na tecnologia, nos 
objetivos de qualidade e no ambiente [9] A partir dessa análise, o DDP foi escolhido como 
produto de referência, haja vista ter mais recursos típicos de um middleware para computação 
móvel, em comparação com os outros três produtos. As características do BCC, JSF e VCD 
foram consideradas como possíveis variações.  

O segundo trabalho é a PLIMM [129] (Product Line enable Inteligent Mobile 
Middleware) que aplica os conceitos de Linha de Produto de Software baseado em 
mecanismos de processamento e administração de ontologias para tratar a evolução da 
ontologia e manter todos os artefatos afetados de forma consistente. A Linha de Produto de 
Software foi projetada através de conhecimento do domínio para aplicações de computação 
móvel, distinguindo as propriedades comuns e as variações para cada ambiente de execução, 
que podem possuir diferente hardware e/ou software.  

A PLIMM tem uma arquitetura orientada a serviço [96] (em Inglês, Service-Oriented 
Architecture - SOA) onde as customizações e configurações devem ser realizadas em tempo 
de compilação. Para isso é usado uma tecnologia baseada em XML (eXtended Markup 
Language) chamanda XVCL (XML-Based Variant Configuration Language) [71]   

A ELPS também foi aplicada no domínio da computação ubíqua, por ter características 
desejáveis ao desenvolvimento de software nesse ambiente, assim como a computação 
móvel. A Linha de Produto de Software para Computação Ubíqua [6] (LPSCU) tem como 
princípio o projeto baseado em colaboração de camadas [97] que prevê o desenvolvimento 
incremental de software, usando camadas e iniciando de uma base mínima. As camadas são 
trocadas, adicionadas e removidas no processo de desenvolvimento, o que produz 
reusabilidade, extensibilidade e customização A técnica de projeto baseado em colaboração 
de camadas pode ser implementada através da Abordagem de Mistura de Camadas, que é 
baseada no modelo de componentes Gen Voca [12] para suportar componentes em grande 
escala, fácil troca de componentes e checagem de consistência sintática. 

Existem outras propostas de uso da ELPS para desenvolvimento de middleware [77] 
[57] No entanto, assim como as demais propostas apresentadas, estas também se apresentam 
em estágio inicial, dando ênfase a alguns artefatos do projeto de uma possível ELPS em 
determinados domínios de aplicação (middleware com requisitos de tempo real e middleware 
adaptativo). Além disso, nem todas fazem uso de uma metodologia formalmente especificada 
para o desenvolvimento da arquitetura da Linha de Produto de Software (LPS), e ainda, o 
domínio abordado por todos os trabalhos, com exceção do primeiro (GISPL), não está dentro 
do escopo dessa dissertação, por isso, não aplicável ao desenvolvimento de middleware para 
computação em grade. 
 

1.3.2. Framework de Middleware para Computação em Grade 
Alguns frameworks têm sido desenvolvidos para computação em grade visando facilitar 

o desenvolvimento de middleware, principalmente através do reuso planejado. O Globus 
Toolkit (GT) [50] foi desenvolvido a partir de 1990 para dar suporte ao desenvolvimento de 
infraestrutura e aplicações de computação em grade orientadas a serviço. O GT é formado 
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por uma coleção de componentes desacoplados agrupados em cinco grandes áreas: 
Segurança, Gerenciamento de Dados, Gerenciamento de Execução, Serviços de Informação e 
Tempo de Execução Comum. 

O Gridkit [39] é composto por três frameworks de componentes: Open Overlays, 
Serviços de Middleware e Serviços da Grade. O framework Open Overlays contém 
componentes que implementam funções relacionadas a tecnologia de overlay networks [63]  
que são redes virtuais utilizadas para abstrair a infraestrutura física da rede e adicionar 
alguma funcionalidade ou semântica (por exemplo, multicast). O framework de Serviços de 
Middleware é composto por quatro componentes que implementam serviços de middleware 
que dão suporte ao framework de Serviços da Grade: Interaction Services, Resource 
Discovery, Resource Management e Grid Security. O framework de Serviços da Grade 
possibilita a construção de serviços customizados para a grade. Estes serviços podem ser 
implementados através de web services [39]   

O Cactus Computacional Toolkit (CCT) [4] [2] é um ambiente projetado para fornecer 
um framework modular, paralelo, portável e colaborativo. A modularidade e flexibilidade no 
CCT são alcançadas por um núcleo central, chamado de flesh, no qual são conectados 
módulos de infraestrutura ou de aplicação, os quais são chamados de thorns. Os thorns 
fornecem várias funcionalidades, desde coordenação de sistemas, gerência de entrada e saída 
paralela, condições de fronteira, redução de operações, até métodos de saída paralelos usando 
diferentes formatos de dados. O CCT suporta uma grande variedade de plataformas, como 
sistemas Linux e Windows, além de sistemas de 32 ou 64 bits. 

Como exposto na Seção 1.2, os frameworks contém boas soluções para diversos 
aspectos das grades, como gerência de recursos, gerência de grandes massas de dados, 
descoberta e registro de recursos, dentre outras. No entanto, nenhum dos frameworks 
apresentados provê o suporte necessário para o tratamento da heterogeneidade e do grande 
número de dispositivos, que são características comuns na computação em grade. 

1.4. Objetivos e Contribuições 
Diante do problema exposto e da falta de soluções que consigam preencher 

adequadamente os requisitos necessários para o desenvolvimento de middleware para 
computação em grade, este trabalho tem como objetivo primário a utilização de ELPS para 
produção de sistemas de middleware para grades computacionais, mais especificamente, 
propor uma Arquitetura de Linha de Produto de Software (ALPS), que visa principalmente 
tratar da customização em massa dos nós. Para a realização desse objetivo, alguns objetivos 
secundários são necessários: 
 

• A elaboração e especificação dos requisitos do domínio da computação em grade, 
visando posterior projeto conceitual e concreto de uma arquitetura de linha de produto 
de software para middleware para grades computacionais (chamada de Ubá [95]  bem 
como a análise de qualidade dessa arquitetura. Sendo utilizada, em todos esses passos, 
uma metodologia de projeto de arquitetura de linha de produto de software, chamada 
QADA; 

• A implementação da arquitetura de linha de produto de software especificada 
anteriormente, através da codificação em linguagem Java; 

• A produção de um artefato de middleware instanciado a partir dos artefatos contidos 
na arquitetura (requisitos, diagramas e tabelas do projeto, tabelas da análise de 
qualidade, códigos e testes);  

• A produção de uma aplicação típica no contexto da computação em grade, que 
exercite os componentes do middleware anteriormente instanciado; e 
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• A avaliação, segundo estudo formalmente definido, através da aplicação de uma 
metodologia de avaliação de arquitetura de linha de produto de software, chamada 
Family Architecture Evaluation (FAE) [93] Essa avaliação visa verificar os aspectos 
do negócio relacionado à arquitetura (domínio de aplicação, variabilidade, dentre 
outros), da arquitetura em si (contexto, conhecimento do domínio, principais artefatos, 
dentre outros), do processo relacionado à arquitetura (métodos utilizados no projeto 
da arquitetura, linguagem de modelagem, dentre outros) e da organização relacionada 
à arquitetura (padrões aplicados, padrões abertos, dentre outros).  

 
Dessa forma, de acordo com os objetivos definidos, esta dissertação visa agregar ao 

desenvolvimento de middleware para computação em grade melhorias proporcionadas pelo 
uso de uma linha de produto de software, que são, principalmente, a customização em massa, 
a grande taxa de reuso e uma documentação consistente.  

A customização em massa é relevante no contexto das grades computacionais, pois com 
essa técnica é possível desenvolver middleware para o grande número de diferentes 
dispositivos contidos na grade respeitando as especificidades de cada nó (por exemplo, a 
utilização de um serviço de comunicação síncrono ou assíncrono, a função de prover um 
serviço ou utilizar serviços).  

A elevada taxa de reuso verificada nas linhas de produto de software [117] é desejável 
em qualquer desenvolvimento, e, em se tratando de um domínio que trata de questões tão 
complexas [110] [68] (como, agrupamento, coordenação e compartilhamento de recursos 
heterogêneos e geograficamente distribuídos), poder reusar soluções anteriormente testadas 
proporciona economia de tempo, custo e esforço no desenvolvimento.  

Já a questão da documentação provém do próprio processo empregado na ELPS, pois os 
artefatos construídos em todas as fases (engenharia de requisitos, projeto, implementação e 
testes) na engenharia do domínio são instanciados na engenharia da aplicação, para cada 
aplicação de acordo com seus requisitos, fornecendo assim, uma documentação consistente e 
adequada para cada aplicação. 

1.5. Organização da Dissertação 
O restante deste trabalho está organizado em cinco capítulos, conforme a divisão que se 

segue. O Capítulo 2 introduz os conceitos básicos necessários ao entendimento do trabalho. 
Em seguida, o Capítulo 3 apresenta a proposta de desenvolvimento mostrando os principais 
aspectos da arquitetura de linha de produto, Ubá. O Capítulo 4 apresenta a validação dos 
artefatos de software produzidos no capítulo anterior, através da instanciação de um 
middleware a partir do Ubá e de uma aplicação que faça uso do middleware anteriormente 
instanciado, além disso, também é aplicada uma metodologia de avaliação de arquitetura de 
linha de produto de software. No Capítulo 5 são levantados e analisados os trabalhos 
relacionados ao domínio da proposta desenvolvida.  

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões da dissertação, ressaltando as 
contribuições à área de arquitetura de linha de produto de software para desenvolvimento de 
middleware para computação em grade, as limitações e os trabalhos futuros a serem 
realizados. 
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C A P Í T U L O

2                                                                                                        

Conceitos Básicos 

este capítulo, são descritos conceitos fundamentais relacionados a sistemas de 
middleware, computação em grade, engenharia de linha de produto de software e a 
metodologia de projeto de arquitetura de linha de produto de software QADA. 

Inicialmente, os sistemas de middleware são introduzidos, com a conceitualização, requisitos, 
modelos e construção. A seguir, é apresentado o conceito de computação em grade, com sua 
classificação e aplicações. Na seqüencia, é conceituada engenharia de linha de produto de 
software, seu processo de desenvolvimento e suas características. Por fim, as fases e passos 
da metodologia QADA são explicados. 

2.1.Middleware 
Os sistemas distribuídos possuem uma complexidade inerente relacionada à 

heterogeneidade de hardware e de software, a interoperabilidade com aplicações legadas e os 
vários sistemas de comunicação disponíveis [121] E, mais recentemente, com o advento de 
novos ambientes computacionais, foram introduziram desafios, como mobilidade, 
pervasividade e a restrição de recursos nos dispositivos [70]  

Diante desse cenário, foi introduzida uma camada de software chamada de middleware, 
que está localizada entre o sistema operacional e a aplicação, com a função de abstrair a 
complexidade do desenvolvimento de sistemas distribuídos, oferecendo uma visão 
homogênea e simplificada do ambiente distribuído [11] Além disto, o middleware oculta do 
desenvolvedor a complexidade dos mecanismos de rede de baixo nível (por exemplo, 
utilização de sockets e manipulação direta do sistema de arquivos) oferecendo uma API de 
alto nível, permitindo que o desenvolvedor se concentre apenas nos requisitos de negócio.    

Segundo Bakken [11] o middleware pode prover a transparência de alguns tipos de 
heterogeneidade que os programadores de sistemas distribuídos devem tratar. Comumente o 
middleware trata a heterogeneidade de hardware e rede. Muitos sistemas de middleware 
também mascaram a heterogeneidade de sistema operacional e linguagem de programação. 
Além disto, a abstração de programação oferecida pelo middleware pode fornecer 
transparência relacionadas à distribuição em uma mais dessas dimensões: localização, 
concorrência, replicação, falhas, mobilidade, dentre outras. 

O middleware deve tratar os requisitos não-funcionais do sistema. Os requisitos não-
funcionais ditam como o sistema irá realizar as suas funcionalidades [104] e, normalmente, 
são comuns a diversos domínios de aplicação. Por serem comuns a diversos domínios, esses 
requisitos são sempre candidatos a serem tratados pelo middleware. A segurança, 
escalabilidade, extensibilidade, tolerância a falhas e adaptabilidade são exemplos de 
requisitos não-funcionais. Emmerich [43] ressalta a importância dos requisitos não-
funcionais, destacando a necessidade de técnicas de engenharia de software para a escolha 
desses requisitos, bem como do middleware mais adequado a tais requisitos.  

De acordo com Schmidt [109] um middleware pode ser dividido em camadas, que são 
as seguintes: infraestrutura, distribuição, serviços comuns, serviços específicos. 

N 
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A camada de infraestrutura encapsula e/ou melhora os mecanismos do sistema 
operacional, criando meios reusáveis para comunicação inter-processo, multiplexação e 
concorrência, dentre outras capacidades nativas do sistema operacional.  O encapsulamento 
das especificidades de diversos sistemas operacionais através de artefatos reusáveis ajuda a 
eliminar o esforço, propensão a erros e não portabilidade existentes no desenvolvimento de 
aplicações que utilizam diretamente a API de baixo nível do sistema operacional. Um típico 
middleware que contém essa camada é o ACE (Adaptive Communication Environment) [108] 
que é construído em C++ e encapsula capacidades nativas do sistema operacional, como 
estabelecimento de conexões de rede e demultiplexação de eventos. 

A camada de distribuição define um modelo de programação distribuída de alto nível 
através de uma API, que faz uso dos artefatos definidos na camada de infraestrutura. A 
camada de distribuição possibilita as aplicações invocar operações em um host remoto sem 
precisar se preocupar com os aspectos deste, referentes à localização, linguagem de 
programação, sistema operacional, protocolo de comunicação e hardware.  

O componente mais importante dessa camada é o broker. Um broker é um objeto que 
permite a interoperabilidade através da rede independente da plataforma de software 
(linguagem de programação, sistema operacional e protocolo de comunicação) a qual as 
aplicações estejam operando. Os seguintes sistemas de middleware representam essa camada: 
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) [120] e Java Remote Method 
Invocation (Java RMI) [42]  

A camada de serviços comuns fornece um conjunto de serviços independente de 
domínio que permitem aos desenvolvedores de aplicação se concentrarem somente na lógica 
do negócio, sem a necessidade de desenvolver serviços típicos de aplicações distribuídas. 
Dentre esses serviços, estão: serviço de transação, serviço de segurança, serviço de log, 
dentre outros.  

Enquanto a camada de distribuição foca principalmente na gerência de recursos de hosts 
individualmente através de um modelo de programação orientado a objetos, a camada de 
serviços comuns enfatiza a alocação, escalonamento e coordenação dos vários recursos do 
sistema distribuído como um todo através de um modelo de programação de componentes. 
Os desenvolvedores de aplicação podem reusar estes serviços para gerenciar os recursos 
globais do sistema e executar tarefas comuns de um ambiente distribuído, que de outra forma 
teriam de ser implementadas individualmente em cada aplicação. Um middleware que 
implementa essa camada é o CORBA, e contém serviços, como: logging, persistência, 
segurança e tempo global. 

A camada de serviços específicos é utilizada para suprir requisitos de domínios 
específicos, como: telecomunicações, comércio eletrônico, saúde, automação de processos ou 
aviação. Diferente das outras três camadas que fornecem reuso horizontal dos mecanismos e 
serviços, a camada de serviços específicos fornece um reuso vertical para mercados 
específicos e arquiteturas de linha de produto de software.  

Dessa forma, a camada em questão incorpora conhecimentos do domínio, fornecendo, 
assim mecanismos reusáveis que diminuem o esforço e tempo de implementação de 
aplicações específicas de um domínio. Boing Bold Stroke Product Line Architecture [41] é 
um exemplo de middleware que implementa essa camada para produzir software destinado a 
aviação militar. 

 

2.1.1. Classificação 
Os sistemas de middleware podem ser classificados de acordo com o mecanismo de 

interação disponível para uso pelos desenvolvedores de aplicações distribuídas [43]  
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• Chamada de Procedimento Remoto (em Inglês, Remote Procedure Call - 
RPC): Oferece ao desenvolvedor a abstração de realizar uma chamada de 
procedimento de um módulo como se fosse local, mas que será executada em um 
computador remoto. Os sistemas RPC normalmente são síncronos, por isso não 
oferecem grande potencial ao paralelismo sem a utilização de múltiplas threads, 
além disso, o tratamento de exceções não é trivial. O Distributed Computing 
Environment (DCE) [17] é um exemplo de middleware com chamada de 
procedimento remoto; 
 

• Orientado a Objeto: Assim como o paradigma de programação procedural 
evoluiu para o paradigma orientado a objetos, essa categoria de middleware é 
uma evolução da anterior. No middleware orientado a objetos existe a abstração 
de que os métodos de um objeto remoto podem ser invocados como se o objeto 
fosse local. Todos os benefícios da programação orientada a objetos 
(encapsulamento, herança e polimorfismo) também estão disponíveis nesse tipo 
de middleware. Um exemplo desse tipo de middleware é o CORBA; 

 
• Orientado a Mensagem: As partes comunicam-se através da criação, seleção e 

leitura de filas de mensagens. É dividido em duas categorias – orientado a filas e 
publish/subscribe. No primeiro, duas aplicações podem estabelecer comunicação 
por meio do envio e recebimento de mensagens através de uma fila. No 
publish/subscribe, uma aplicação chamada publisher envia mensagens para uma 
fila, a qual várias aplicações, chamadas de subscribers, registraram prévio 
interesse [113] O MIRES [112] é um exemplo de middleware orientado a 
mensagem; e 

 
• Baseado em Espaço de Tuplas: É uma evolução do conceito de memória 

compartilhada, usando-se agora tuplas. O espaço de tuplas é compartilhado 
globalmente pelos componentes sendo acessado para escrita, leitura ou exclusão 
de tuplas. Um middleware baseado em espaço de tuplas tem como principal 
característica o desacoplamento entre partes, possibilitando que estas não 
precisem existir ao mesmo tempo e nem referenciar umas as outras para 
realização da interação. O Linda [30] é um dos precursores nessa categoria de 
middleware. 

 
O tipo de interação utilizada no middleware mostra-se uma opção relacionada à 

natureza da aplicação. Por exemplo, nos cenários de computação móvel, sistemas de 
middleware que utilizam comunicação assíncrona são normalmente mais adequados, já nas 
aplicações de tempo real é o modelo síncrono que predomina.  

Uma outra classificação para sistemas de middleware foi definida por Bishop [19]  
Nesta classificação, os sistemas de middleware são agrupados segundo as funcionalidades 
providas para determinado tipo de aplicação. Essa classificação pode ser entendida como uma 
taxonomia específica para sistemas de middleware que implementam a camada Domain-
specific middleware services [109] Os tipos de middleware da classificação de Bishop são 
estes: acesso a dados, baseado na web, tempo real, desktop e especialista. 
 

• Acesso a dados: Este tipo de middleware é caracterizado pela interação de uma 
local ou remota base de dados, data warehouse, ou outra fonte de dados. Inclui 
um monitor de processamento de transação, gateway de base de dados e um 
mecanismo de processamento de transação distribuída. O middleware deve 
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garantir as propriedades ACID (Atomic, Consistent, Isolation, Durable) [64]  
assim como a correta execução das transações, realizando o rollback caso uma ou 
mais base de dados esteja indisponível. Este categoria de middleware também 
tem como função prover a transparência de sistema operacional, rede, linguagem 
de programação e fonte de dados; 
 

• Desktop: O desktop middleware pode fazer adaptações na apresentação de dados 
requisitados pelo usuário através do rastreamento das aplicações que fornecem 
dados, gerência de qualquer fonte de dados. Este tipo de middleware pode ainda 
prover serviços de gerência de gráficos, manipulação de caracteres, 
administração de arquivos, administração de base de dados, administração de 
instalação de software e de encriptação; 
 

• Baseado na web: Este middleware tem como característica auxiliar o usuário na 
busca por informações, detectando mudanças de interesse a partir do histórico de 
acesso a páginas web. Alguns serviços básicos dessa categoria de middleware 
são: serviço de diretório, acesso a dados e aplicações remotas. O middleware 
também deve ter a capacidade de tratar questões relacionadas ao desempenho, 
guardando o estado das conexões entre o cliente e o servidor, já que os servidores 
tendem a ficar indisponíveis quando estão respondendo requisições de muitos 
clientes. A segurança e a qualidade de serviço também são atributos que o 
middleware deve contemplar. Os sistemas de middleware baseados na web 
podem ainda ser divididos em: middleware para o comércio e para mobilidade.  

 
o O middleware para o comércio tem como principal característica 

fornecer comunicação entre dois ou mais interessados em determinado 
negócio através de um ambiente web. Este middleware controla o 
acesso a informações de cliente, permite compra e venda de produtos e 
permite a troca de informações financeiras entre aplicações. O XML 
vem sendo amplamente usado neste middleware para integração de 
dados de sistemas diferentes; e 
 

o O middleware para mobilidade fornece protocolos, ferramentas e 
métodos para tratar a conexão de dispositivos a web, preocupando-se 
principalmente com as mudanças de localização e frequentes 
desconexões sofridas pelos dispositivos, além da gerência de recursos 
como o tempo de bateria. 

 
• Tempo real: É caracterizado por suportar requisições sensíveis ao tempo e 

políticas de escalonamento. Este middleware fornece um processo de decisão que 
determina a melhor abordagem para tarefas com parâmetros de tempo crítico, 
além de auxiliar o sistema operacional na alocação de recursos para ajudar as 
aplicações a cumprir seus requisitos de tempo. Essa categoria de middleware tem 
ainda uma especialização, o middleware multimídia, que trata uma grande 
variedade de dados, como, voz, imagens, música e vídeo. Esses dados multimídia 
devem ser coletados, integrados e entregues aos usuários em um tempo 
adequado, considerando fatores de rede, como, atraso e flutuação; e 

 
• Especilista: Esta categoria de middleware engloba os demais sistemas de 

middleware que não se encaixam em nenhuma das categorias acima. Como, por 
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exemplo, os sistemas de middleware para a área médica [46] que permitem o 
compartilhamento de dados entre profissionais e instituições de saúde, agências 
reguladoras do governo, pesquisadores, serviços de emergência e polícia. 

 

2.1.2. Aplicações 
Os sistemas de middleware estão presentes nos mais variados domínios de aplicação, 

como: 1) computação de alto desempenho, grades computacionais e clusters; 2) computação 
distribuída de tempo real e dispositivos embarcados; e 3) computação móvel. Além dessas, 
também é possível observar a utilização de middleware em sensores [112] e web services [80]  

De acordo com Al-Jaroodi [1] no ambiente de alto desempenho, grades computacionais 
e clusters, a infraestrutura do middleware fornece agentes de software distribuídos para 
disponibilização dos atributos requeridos pelas aplicações, como: escalabilidade, distribuição 
ou monitoramento de tarefas. O primeiro atributo refere-se ao fato do middleware aumentar 
ou diminuir o número de máquinas envolvidas na execução de determinada tarefa, já o 
segundo, permite que determinado trecho de código (tarefa) seja dividido em sub-tarefas 
semanticamente relacionadas à tarefa principal e executadas em mais de um dispositivo, e, o 
último, é referente ao monitoramento da execução distribuída das tarefas.  

Na área de computação distribuída de tempo real e de dispositivos embarcados [60]  
que vem sendo amplamente usada para construção de aplicações de controle em grande 
escala e de missão crítica (por exemplo, controle de tráfego aéreo, operações militares e 
processos de controle industrial), os sistemas de middleware têm que lidar com características 
típicas dessas aplicações, como a heterogeneidade de dispositivos, restrição de recursos dos 
sistemas embarcados, diferentes requisitos de QoS, grande número de dispositivos e 
mudanças nas condições de operação dos dispositivos.  

Já na computação móvel, os desafios que os sistemas de middleware tem que tratar são 
grandes [29] pois esta forma de computação vem tendo um grande crescimento e destaque 
atualmente, principalmente devido a popularização dos smartfones e notebooks. Dentre os 
desafios que o middleware deve tratar, pode-se destacar a intermitência da conexão de rede, 
que ocosiana variações de sinal ou handoffs verticais e/ou horizontais; as restrições de 
recursos também são severas, como o tempo de uso da bateria, velocidade da CPU e 
quantidade de memória disponível; e ainda as mudanças no ambiente causadas pela falta de 
conectividade de rede ou mesmo indisponibilidade de recursos em um dispositivo remoto. 

Alguns desses domínios citados oferecem maiores desafios ao desenvolvimento de 
sistemas de middleware [16] Em especial, os domínios de sistemas móveis, sistemas 
embarcados, sistemas em grade e de sensores requerem dos desenvolvedores de middleware 
grande esforço e utilização de várias técnicas de engenharia de software, para solucionar 
problemas, como, a sensibilidade ao contexto, pervasividade e restrição de recursos [70]  

Dentre as técnicas de engenharia de software atualmente utilizadas estão à reflexão 
computacional [33] a programação orientada a aspectos [128] e arquitetura de linha de 
produto de software [129] Vale ainda ressaltar que não existe atualmente uma metodologia de 
desenvolvimento de middleware, o que dificulta a realização de atividades como análise e 
projeto, que irão ter forte influência sobre o produto final. 

 
 

2.2. Computação em Grade 
Os atuais sistemas distribuídos não satisfazem alguns dos requisitos referentes ao poder 

computacional, de armazenamento e também de interconexão exigido por alguns domínio de 
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aplicação. Segundo Foster [49] estes domínios utilizam freqüentemente soluções 
centralizadas para realizar processamento e compartilhamento de dados, fator que limita o 
poder computacional empregado, capacidade de armazenamento disponível e número de 
indivíduos com acesso às informações.  

Foi nesse cenário que surgiu o conceito de computação em grade como uma plataforma 
com grande potencial para a e-science e, mais recentemente, para o e-business [98] A 
computação em grade provê suporte para o compartilhamento de recursos de forma 
coordenada, flexível e segura, dentro de coleções dinâmicas de indivíduos, instituições e 
recursos, que são chamadas de organizações virtuais distribuídas dinâmicas [47] Nestas, é 
criado um sistema de computação virtual que é suficientemente integrado e coordenado para 
fornecer o QoS desejado aos usuários ou instituições que compõe a organização virtual. 

Diferente de outras tecnologias onde o foco é alcançar o melhor desempenho medido 
pelo número de operações de ponto flutuante executadas em um minuto, na computação em 
grade, a medida utilizada é a quantidade de tarefas que podem ser submetidas a grade em 
determinado período de tempo [81] Para execução dessas tarefas, as grades agregam diversos 
recursos através da virtualização, que no contexto das grades computacionais significa a 
integração de forma homogênea de sistemas heterogêneos e geograficamente distribuídos. 
Essa característica fornece aos usuários a possibilidade de utilizar os serviços da grade de 
forma transparente, sem a ciência da sua localização. 

Diante do exposto, pode-se abstrair algumas características típicas das grades 
computacionais [85] formação de organizações virtuais, balanceamento e compartilhamento 
de recursos e qualidade de serviço. Além destas, o processamento paralelo, a tolerância a 
falhas e a confiabilidade também são aspectos importantes na computação em grade. 

As grades permitem a colaboração entre diversas organizações para o compartilhamento 
de recursos, formando assim uma VO [47] Uma grade pode conter diversas VOs, que 
compartilham recursos, como dados, hardware, poder de processamento e informações de 
recursos. As VOs ocultam do usuário a complexidade da grade, por meio da virtualização dos 
recursos heterogêneos da grade. 

A tolerância a falhas e a confiabilidade são dois aspectos bem presentes nas grades [85] 
, principalmente nas grades de dados, que podem ser definidas como uma grade para o 
gerenciamento e compartilhamento de uma grande quantidade de dados distribuídos [34] Por 
exemplo, diversas cópias de um mesmo dado podem estar presentes em diversos nós 
geograficamente distribuídos. Assim, o dado possivelmente estará disponível no momento em 
que o usuário requisitá-lo, mesmo que algum dos nós que o hospedam falhe, pois existem 
outros nós que contém o mesmo dado.   

O balanceamento e compartilhamento de recursos é uma característica importante nas 
grades, pois fornece os mecanismos para a administração de recursos. Dessa forma, a grade 
pode eventualmente distribuir as tarefas entre os recursos disponíveis.  

O processamento paralelo permite à grade dividir uma tarefa em sub-tarefas, que podem 
ser executadas em diferentes nós. Algumas tarefas (trecho de código) podem ser escritas com 
sub-tarefas que são executadas independentes e o resultado de cada sub-tarefa é combinado 
para produzir o objetivo que a tarefa se propõe. 

Já a qualidade de serviço está presente, principalmente, nos parâmetros de qualidade 
especificados pelos usuários na submissão de suas tarefas. Esses parâmetros de qualidade 
estão sob a forma de Contrato de Nível de Serviço (em Inglês, Service Level Agreement - 
SLA). Normalmente, um SLA especifica a qualidade de serviço exigida pelo usuário e 
também o custo do serviço prestado. Freqüentemente, um SLA também especifica a 
disponibilidade dos serviços. No entanto, como as grades computacionais têm como atributos 
a tolerância a falhas, a confiabilidade e o processamento paralelo, um SLA no contexto da 
computação em grade comumente especifica a prioridade de execução das tarefas do usuário 
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[85] Um determinado usuário pode requerer em seu SLA que suas tarefas sejam executadas 
em tempo real, necessitando assim que as suas tarefas tenham maior prioridades sobre outras 
tarefas submetidas a grade. 

Casanova [32] enfatiza ainda o conceito de VO, pois as organizações virtuais estão 
presentes não somente dentro do escopo da e-science, mas também na indústria, onde a 
coordenação dos recursos dentro de uma mesma empresa ou entre diversas empresas é de 
vital importância para que os objetivos computacionais sejam alcançados. São exemplos de 
VOs [32] serviços de armazenamento, colaboradores de diversas filiais realizando 
planejamento para abertura de outra filial e uma equipe de gerenciamento de crise e os seus 
sistemas de simulação e base de dados usadas para responder a uma situação de emergência. 
Cada um destes exemplos representa uma abordagem diferente para a utilização da 
computação na solução de problemas baseados em colaboração, em ambientes com 
diversidade de dados e processamento. 

Estes exemplos mostram as diferenças existentes nas VOs, no que diz respeito ao 
número e tipo de participante, os tipos de atividade, a duração e a escala da interação, assim 
como os recursos que estão sendo compartilhados. Entretanto, existem alguns pontos em 
comum. Nestes casos, as VOs contém vários participantes com algum nível de 
relacionamento e que desejam compartilhar seus recursos em prol da execução de 
determinada tarefa. 

Os compartilhamentos presentes nas VOs não dizem respeito à uma simples troca de 
arquivos, mas ao acesso direto aos computadores, softwares, dados e outros recursos [49] O 
compartilhamento deve ser fortemente controlado, com uma delimitação clara e cuidadosa do 
que deve ser compartilhado, quem é permitido compartilhar e as condições sobre as quais o 
compartilhamento pode ocorrer. Estas e outras funcionalidades (por exemplo, autenticação de 
usuários e acesso a recursos) de uma grade computacional são implementadas através de 
serviços e protocolos que cobrem normalmente as seguintes áreas [54]  
 

• Segurança: Três aspectos da segurança são desejáveis em uma grade 
computacional. O single sign-on, a autenticação e autorização. O single sig-on 
fornece ao usuário a capacidade de realizar apenas um login na grade para 
utilização de vários serviços, que de outra forma iriam requerer um login 
exclusivo para seu uso. A autenticação realiza a checagem a identidade do 
usuário que deseja realizar login na grade. Já a autorização refere-se a verificação 
realizada nas permissões de um usuário, por exemplo, em um sistema com duas 
categorias de usuário, um visitante e outro cadastrado, a autorização pode 
verificar que o usuário visitante tem permissão apenas para realizar operações 
básicas, enquanto o cadastrado tem um conjunto a mais de operações. Outros 
componentes também utilizados na infra-estrutura de segurança são: gerência de 
credenciais, delegação de privilégios e criptografia de dados; 
 

• Gerência de Recursos: Fornece suporte à submissão de tarefas, monitoramento 
do estado durante a execução e obtenção do resultado ao término da tarefa. 
Quando uma tarefa é submetida, os recursos disponíveis são descobertos por 
meio do serviço de descoberta de recursos, então alguns recursos são 
selecionados para a execução da tarefa. Esta decisão é realizada pelo escalonador 
de recursos, sendo que a escolha dos recursos é baseada em vários fatores, dentre 
eles, os parâmetros de serviço especificados no SLA; 

 
• Descoberta de Informações: Contém uma lista de recursos disponíveis e os 

estados dos mesmos, permitindo que consultas sejam realizadas para descoberta 
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de recursos para execução de tarefas. O serviço de descoberta de recursos pode 
funcionar de duas formas. Na primeira, os recursos disponíveis são enviados para 
as aplicações que previamente registraram interesse em receber atualizações 
sobre os recursos, já na segunda forma as aplicações requisitam a lista de 
recursos disponíveis. Além disso, esse serviço pode estar organizado 
hierarquicamente ou de forma plana; e 

 
• Gerência de Dados: Abrange os vários aspectos relacionados à gerência de 

grandes massas de dados. Isto inclui o seguro acesso aos dados, replicação e 
migração dos dados, gerência dos metadados, indexação, cache dos dados, entre 
outros. Além destas, uma função da gerência de dados chama bastante atenção: o 
escalonamento ciente de dados. Este escalonamento toma decisões referentes à 
localização dos dados, por exemplo, caso haja diversas cópias de um mesmo 
dado na grade em localizações geograficamente separadas, no momento da 
requisição desse dado o escalonador pode tomar a decisão de enviar o dado mais 
próximo do usuário. 

2.2.1. Arquitetura 
Todos os elementos de hardware e software existentes em uma VO fazem parte da 

arquitetura da grade [47] A arquitetura contém serviços responsáveis pela coordenação e 
compartilhamento dos recursos em grande escala (espaço de armazenamento, capacidade de 
processamento e redes), por mecanismos de segurança para o acesso controlado e seguro a 
recursos e serviços, além de permitir a criação de aplicações distribuídas [48]   

Os elementos de hardware da arquitetura são caracterizados por serem em grande 
número e heterogêneos, podendo assim coexistir em uma mesma grade dispositivos móveis 
(por exemplo, smartfones e notebooks), desktops e servidores, dentre outros [78]   

Já os elementos de software da arquitetura podem ser divididos em: aplicações de 
usuário e software de infraestrutura [48] As aplicações de usuário são construídas através da 
utilização da API fornecida pela infra-estrutura e compartilham os diversos recursos 
existentes na arquitetura para a realização das suas funcionalidades [111] Enquanto a 
infraestrutura de software, chamada de middleware, tipicamente provê aos usuários acesso 
aos recursos da grade de maneira transparente, tratando a heterogeneidade e fornecendo 
também mecanismos para tratar questões de escalabilidade [49] Além disso, também 
implementa um controle rígido, estabelecido através de regras, que especificam: os recursos 
que serão compartilhados, quem será permitido compartilhar e sobre que condições o 
compartilhamento ocorrerá [47]   

As funcionalidades providas pelo middleware facilitam a construção de aplicações 
distribuídas para computação em grade [70] pois permitem que o desenvolvedor preocupe-se 
somente com a lógica do negócio, deixando de lado questões, como a heterogeneidade 
inerente do ambiente e os mecanismos de baixo nível. 

Os serviços existentes no middleware precisam interagir entre si [85] por exemplo, 
quando uma tarefa é submetida à grade, é necessário verificar a existência dos recursos 
adequados aos requisitos do usuário proprietário da tarefa. Nesse cenário, é possível verificar 
a interação de dois serviços, o serviço de gerência de tarefas e o serviço de gerência de 
recursos. O primeiro é responsável pelo enfileiramento e execução das tarefas, já o segundo é 
responsável pela coordenação e disponibilização dos recursos. Caso cada serviço não conheça 
a interface do outro serviço, a comunicação entre estes torna-se inviável. Visando dar uma 
solução a essa questão, o Global Grid Forum (GGF) propôs uma arquitetura aberta, comum e 
padrão, para o desenvolvimento de aplicações para computação em grade, chamada Open 
Grid Services Achitecture (OGSA) [49]  
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O objetivo da OGSA é padronizar os serviços mais comuns em uma grade 
computacional (serviço de gerência de recursos, serviço de segurança, serviço de descoberta, 
entre outros), através da especificação de uma interface padrão para estes serviços. No 
entanto, a OGSA não fornece os detalhes de implementação, que estão contidos na Open 
Grid Services Infrastructure (OGSI) [115] onde pode-se encontrar uma especificação formal 
e técnica necessária para a implementação dos serviços contidos na OGSA.   

2.2.2. Classificação 
De acordo com os serviços e protocolos disponíveis na arquitetura, a grade deverá 

servir a propósitos específicos. Isto leva a uma classificação das grades [78]   
 
• Grade de Processamento: O principal recurso oferecido pelas grades de 

processamento são ciclos de CPU, agregando dessa forma um alto poder de 
processamento. Dependendo do dispositivo onde são implantados podem ser 
grades de computadores pessoais, grades de servidores e grades de equipamento, 
sendo que esta última possui como peça chave algum equipamento, como um 
telescópio.  Normalmente, nas grades de computadores pessoais os recursos 
ociosos constituem a capacidade computacional da grade. Já nas grades de 
servidores, cada servidor disponibiliza toda a sua capacidade para a grade. E na 
grade de equipamento, dispositivos são conectados em grupo para controlar e 
coletar os dados de um ou mais equipamentos. Por exemplo, o World-Wide 
Telescope [51] usa uma grade para analisar e categorizar dados de centenas de 
telescópios individuais; 

 
• Grade de Dados: Nesse tipo de grade, o principal recurso são os dispositivos de 

armazenamento. Fornece uma infraestrutura para acessar, armazenar e sincronizar 
dados provenientes de repositórios de dados distribuído, como bibliotecas digitais 
ou data warehouse; 

 
• Grade de Serviços ou Utilitária: Fornece serviços comerciais computacionais, 

como ciclos de CPU ou armazenamento em disco, os quais qualquer pessoa ou 
instituição pode comprar sob demanda; e 

 
• Grade de Acesso: É composta por dispositivos de entrada e saída distribuídos, 

como: microfones, câmeras de vídeo ou impressoras. São, normalmente, usadas 
em treinamentos e encontros onde os clientes podem interagir com os 
dispositivos da grade. Caso os clientes usem dispositivos móveis para acessar a 
grade, então esta é considerada uma grade de acesso móvel; 

 
As grades também podem ser classificadas pelo escopo ou tamanho [78]  

 
• Grades Globais: São estabelecidas sobre a Internet fornecendo a indivíduos ou 

organizações o poder computacional em qualquer lugar no mundo. Estas podem 
ser classificadas ainda como grades voluntárias ou oportunistas e não-voluntárias 
ou dedicadas. Nas grades voluntárias ou oportunistas cada usuário cede os 
recursos ociosos, permitindo que usuários contribuam com seus recursos 
computacionais não-utilizados para realizar complexas tarefas científicas 
executadas por um computador, sendo que o controle dos recursos consumidos 
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pela grade é controlado pelo usuário.  Já as grades não-voluntárias contém 
apenas computadores com recursos dedicados a grade;  
 

• Grades Nacionais: São restritas aos recursos de computadores localizados dentro 
de um país. São normalmente constituídas por organizações de grande 
importância nacional e implantadas pelos governos nacionais; 

 
• Grades de Projeto ou Corporativas: São estruturalmente similares às grades 

nacionais, mas ao invés de os recursos estarem agregados dentro de um país, elas 
podem estar espalhados em diversos países e domínios administrativos (empresas 
que compõe um conglomerado). Os recursos são restritos aos membros e 
organizações parceiras que obtém acesso através do mecanismo de autorização da 
grade; 

 
• Grades de Campus: Os recursos estão restritos a uma simples organização e 

apenas os membros desta organização têm acesso;   
 
• Grades Departamentais: Estão disponíveis somente à pessoas pertencentes a 

um departamento; e 
 

• Grades Pessoais: Tem o escopo limitado ao proprietário da grade ou a usuários 
credenciados. 

2.2.3. Aplicações 
A computação em grade está presente em diversas áreas, como na ciência, na indústria, 

no meio ambiente, na educação, e nos governos. A ciência precisa realizar simulações e 
análises cada vez mais complexas e com uma maior quantidade de dados, e para isso, tem 
utilizado as grades para obtenção do poder computacional necessário.  

As indústrias têm também utilizado a computação em grade para conectar empresas que 
contém grandes massas de dados, visando assim o compartilhamento dessas informações, 
dentre outras aplicações.  

No âmbito do meio ambiente, as grades têm ajudado na integração de dados 
relacionados à destruição da camada de ozônio, poluição da água, aquecimento global, dentre 
outros. Essa integração permite a colaboração entre os pesquisadores de diversas áreas 
(química, física e biológica).  

A computação em grade tem sido pioneira na área educacional com as salas virtuais, 
que evitam a necessidade de deslocamento de um instrutor para a ministração da aula. Por 
fim, nos governos, a computação em grade tem ajudado na integração das redes de alta 
velocidade nacionais entre si, assim como na integração com redes de outros países.  

Embora esteja sendo aplicada em diversos campos, a computação em grade ainda 
encontra algumas dificuldades no que se refere ao desenvolvimento da arquitetura. Alguns 
aspectos podem ajudar a explicar essas dificuldades no desenvolvimento: a complexidade de 
algumas características da computação em grade (heterogeneidade de um grande número de 
dispositivos, processamento paralelo, coordenação de recursos em grande escala), além disso, 
faltam ferramentas mais amigáveis que possam diminuir o tempo de desenvolvimento e 
agreguem maior qualidade ao produto final [110]  

 

2.3. Engenharia de Linha de Produto de Software 
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O reuso é uma das áreas da Engenharia de Software que desperta maior interesse na 
atualidade [56] O reuso agrega vantagens ao desenvolvimento de software [102] pois reduz o 
tempo e os custos do processo de desenvolvimento devido à existência de componentes 
prontos. Além disso, o reuso melhora também a qualidade do produto já que os artefatos 
utilizados foram testados anteriormente. Por fim, através do reuso é possível padronizar os 
artefatos e o produto final, diminuindo a possibilidade de erros no processo de 
desenvolvimento, assim como gera conformidade na funcionalidade do software, propiciando 
uma melhor manutenção. 

 Para alcançar um reuso de forma planejada e estruturada, são necessárias técnicas, 
metodologias de desenvolvimento de software e suporte de ferramentas para utilização ou 
geração de artefatos reusáveis [107] Os desenvolvedores devem escolher dentre os recursos 
de engenharia de software disponíveis aqueles que sejam mais adequados à tarefa de 
desenvolvimento a ser realizada. Esta escolha está muitas vezes condicionada a granularidade 
do reuso que se deseja realizar [72]   

Diante desse cenário, a Engenharia de Linha de Produto de Software  [117] surge como 
uma solução bastante adequada para realização de reuso planejado e estruturado. A ELPS é 
um paradigma de desenvolvimento de software que utiliza plataformas de software e 
customização em massa. As plataformas de software agregam artefatos das atividades do 
ciclo de vida do software (requisitos, projeto, implementação e testes) pertinentes ao(s) 
domínio(s) que a Linha de Produto de Software se propõe a tratar. Esses artefatos contém 
pontos de variação (Seção 2.3.3) que serão selecionados por cada aplicação a ser instanciada 
de acordo com os seus requisitos.   

Algumas característica da ELPS merecem maior destaque, tais como: a utilização de 
uma plataforma de software, a customização em massa e as variabilidades. Uma plataforma 
de software contém uma base de artefatos das diversas fases do ciclo de vida que formam 
uma estrutura comum a partir da qual um conjunto de produtos de software podem ser 
desenvolvidos [92] Essa base de artefatos agrega conhecimento referente a um ou mais 
domínios, por exemplo, computação de tempo real e dispositivos embarcados. Esses artefatos 
contém variabilidades que permitem a construção de produtos com algumas características a 
partir da mesma base de artefatos. 

A customização em massa refere-se ao desenvolvimento de software em grande escala, 
no entanto, respeitando os requisitos individuais de cada software. Esse tipo de customização 
é bastante adequada em situações onde existe a necessidade de produção de software para 
ambientes heterogêneos com uma grande quantidade de dispositivos ou preferências de 
usuários [129]  

 De acordo com MacGregor [89] uma LPS é destinada a suportar um conjunto de 
produtos de software que estão relacionados a diferentes necessidades de usuário ou do 
ambiente de execução. Para isso, é necessária a introdução da devida variabilidade nos 
artefatos para que na instanciação dos produtos as características relaccionadas a determinado 
produto sejam selecionadas. Uma variabilidade contém as possíveis variações de um ou mais 
requisitos e são essas variações que os produtos irão selecionar para adequarem-se às suas 
necessidades. 

Segundo Clements [37] a ELPS propicia melhorias no processo de desenvolvimento 
diminuindo o custo e o tempo de desenvolvimento, além de aumentar a qualidade e a 
consistência do software e o esforço de manutenção.  A diminuição do tempo e do custo de 
desenvolvimento está fortemente atrelada ao suporte para o reuso em grade escala, pois uma 
grande quantidade de aplicações pode ser desenvolvida com a mesma base de artefatos. A 
utilização de artefatos anteriormente testados e validados para determinado domínio agrega 
ao produto final maior qualidade. Esse mesmo princípio pode ser utilizado para a consistência 
do software, pois reutilizando os mesmos artefatos, diversas funcionalidades serão iguais nos 
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produtos de software, como os artefatos relacionados com a interface gráfica. Por fim, o 
esforço de manutenção é diminuído, pois quando algum artefato é alterado na plataforma, 
como na correção de erros, essas alterações são propagadas para todos os produtos que dela 
serão instanciados, além disso, os mantenedores da linha de produto não precisam conhecer 
todos os produtos, somente a plataforma. 

A ELPS ainda possibilita a evolução organizada da plataforma e a diminuição da 
complexidade no desenvolvimento [14] A introdução de novos artefatos ou a modificação de 
artefatos existentes possibilita a todos os produtos derivados da plataforma a utilização desses 
artefatos novos/alterados, proporcionando assim a evolução dos produtos. De modo similar, a 
evolução pode ser alcançada com a introdução de novas variações. Isso permite uma 
evolução dos produtos de forma mais organizada.  

Já a questão da complexidade se torna presente à medida que o software tem aumentado 
o seu número de artefatos, dificultando também a gestão desses artefatos e futuros 
desenvolvimentos. O uso de uma plataforma comum reduz significativamente a 
complexidade, pois, como diversas partes dessa plataforma serão reusadas pelos produtos, o 
número de funcionalidades é reduzido, não sendo necessário um novo desenvolvimento para 
cada produto. 

2.3.1. Arquitetura de Linha de Produto de Software 
A arquitetura de linha de produto de software também chamada de arquitetura de 

referência pode ser considerada o ponto de interseção entre alguns dos conceitos de ELPS 
destacados (plataforma de software e variabilidade). A Arquitetura de Linha de Produto de 
Software (ALPS) é constituída por uma arquitetura de software genérica, no sentido que pode 
ser utilizada para o desenvolvimento de todos os produtos da linha. Para isso, a ALPS 
incorpora as similaridades existentes nos produtos que a partir dela serão derivados, bem 
como as variabilidades utilizadas para determinar as caracterisiticas individuais dos produtos 
no momento da instanciação. 

A ALPS é construída na engenharia do domínio, que será melhor explicada na próxima 
seção. Os artefatos gerados são utilizados na engenharia da aplicação (Seção 2.3.2), onde 
serão instanciados para a construção do produto. A construção do produto pode ainda ter 
outros artefatos específicos da aplicação agregados aos artefatos instanciados da arquitetura. 

A ALPS é construida considerando o reuso dos seus artefatos, assim em todas as fases 
da engenharia do domínio existe a preocupação com os produtos que serão desenvolvidos a 
partir da arquitetura. Esses artefatos reusáveis proporcionam uma construção mais rápida dos 
produtos, além do esforço empregado ser diminuído, a complexidade ser reduzida e o custo 
de desenvolvimento tornar-se menor.   

2.3.2. Processo 
A ELPS é realizada em dois processos: Engenharia do Domínio e Engenharia da 

Aplicação [99] Essa divisão de processos propicia a separação de interesses. O tratamento do 
conjunto de artefatos utilizados no domínio está separado do tratamento de artefatos para as 
aplicações, conforme mostra Figura 2.1.  
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Figura 2.1 Engenharia de Linha de Produto de Software5 

Engenharia do Domínio 
No primeiro processo, realizado pela Engenharia do Domínio, é efetuado um 

desenvolvimento para reuso que cuida da criação de um conjunto de artefatos (Arquitetura da 
Linha de Produto) usados como base para a construção dos produtos da LPS. Esses artefatos 
são pertencentes asvárias fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software, tais como: 
requisitos, realização, realização e testes. Além disso, os artefatos, explicitamente 
referenciam as possíveis variações de algum requisito. A este conjunto de artefatos, 
chamamos de arquitetura ou infra-estrutura da linha de produto de software. A engenharia do 
domínio é constituída de cinco fases [99] gerencia do produto, engenharia de requisitos do 
domínio, projeto do domínio, realização do domínio e testes do domínio. 

A gerência do produto define o escopo da linha de produto de software, e, por 
conseqüência, os produtos que dela serão derivados. Esta fase recebe como entrada os 
objetivos da companhia em relação ao desenvolvimento dos produtos em questão, e tem 
como saída um roteiro que determina quais as principais similaridades e variabilidades 
contidas nos produtos, bem como uma lista dos produtos. 

Na engenharia de requisitos do domínio os requisitos dos vários produtos da linha de 
produto são analisados. Os requisitos são capturados, as similaridades e variabilidades são 
capturadas a fim de se construir um modelo inicial de variabilidades, que dará suporte as 
fases seguintes do desenvolvimento. Esta fase tem como entrada o roteiro dos produtos 
elaborado na fase anterior e como saída a lista de requisitos do domínio e o modelo de 
variabilidades. 

                                                            
5 Figura original encontrada em [99]  
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O projeto do domínio é destinado ao desenvolvimento da arquitetura da linha de 
produto de software (arquitetura de referência), que fornece uma estrutura comum para a 
construção dos produtos. Esta fase recebe como entrada os requisitos do domínio e o modelo 
de variabilidades e tem como saída os artefatos referentes à arquitetura e um modelo de 
variabilidade refinado. 

Na realização do domínio ocorre o detalhamento do projeto e a implementação dos 
artefatos definidos na arquitetura. Nessa fase, as variabilidades definidas devem ser 
concretizadas através de adequados mecanismo como herança, configuração em tempo de 
compilação e configuração [10] Essa fase tem como entrada a arquitetura e o modelo de 
variabilidade, já a saída é composta por um projeto da arquitetura mais detalhado e também a 
sua implementação. 

O teste do domínio destina-se a validar os artefatos produzidos na fase anterior. Os 
testes de domínio tem duas peculiaridades: devem ser construídos de forma genérica de modo 
que seja reusáveis, e devem respeitar as variabilidades contidas na linha de produto. Esta fase 
recebe como entrada os requisitos do domínio, a arquitetura e a implementação desta, e a 
saída contém os resultados dos testes realizados, bem como os próprios artefatos de teste. 

 
Engenharia da Aplicação 

No segundo processo, a Engenharia da Aplicação se encarrega de realizar a produção 
das aplicações através do reuso dos artefatos produzidos pela Engenharia do Domínio que 
encontram-se disponíveis em uma base de artefatos para uso em cada fase do processo de 
desenvolvimento. A variação adequada é selecionada de modo a satisfazer os requisitos 
individuais da aplicação. Mas, caso não seja possível, uma nova variação pode ser 
implementada e incorporada ao artefato. Esse processo é fortemente guiado pela arquitetura 
da LPS, a qual contém a maior parte das funcionalidades requeridas pelo novo produto, 
fazendo com que cerca de 90% do produto esteja disponível através do reuso [117] Esse 
processo é constituído de quatro fases [99] engenharia de requisitos da aplicação, projeto da 
aplicação, realização da aplicação e teste da aplicação. 

A engenharia de requisitos da aplicação identifica os requisitos específicos para um 
produto individual. A engenharia dos requisitos inicia a partir das similaridades e 
variabilidades contidas no domínio. Por isso, os requisitos devem estar o mais próximo 
possível dos requisitos especificados na fase de engenharia de requisitos do domínio. Essa 
fase tem como entrada os requisitos do domínio e o roteiro dos produtos observando em 
especial as características do produto a ser desenvolvido. 

No projeto da aplicação é produzida a arquitetura da aplicação através da derivação de 
uma instância da arquitetura da linha de produto, de acordo com os requisitos identificados na 
fase anterior. As partes da arquitetura da linha de produto necessárias serão selecionadas e 
configuradas, inclusive através das variabilidades. Nessa fase, os requisitos da aplicação e a 
arquitetura da linha de produto são os artefatos de entrada, e o artefato de saída é a arquitetura 
da aplicação. 

Na realização da aplicação são selecionados e configurados os artefatos desenvolvidos 
na realização do domínio, bem como também são desenvolvidos artefatos específicos da 
aplicação. A realização da aplicação tem como entrada a arquitetura da aplicação e os 
artefatos desenvolvidos na realização do domínio, já a saída é constituída de um projeto da 
aplicação mais detalhado e da aplicação funcional e executável. 

O teste da aplicação realiza a validação do produto final mediante os requisitos 
especificados na engenharia de requisitos da aplicação. Nesta fase, os testes definidos na fase 
de teste do domínio são reutilizados. A entrada para esta fase consiste dos requisitos, artefatos 
de projeto e de realização da aplicação, além dos testes definidos no domínio. E a saída é 
composta por relatórios contendo os resultados dos testes. 
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2.3.3. Administração da Variabilidade 
A variabilidade é um conceito chave dentro da ELPS, pois fornece à plataforma de 

software meios que auxiliam na criação dos diversos produtos [59] Assim, ao invés de cuidar 
(analisar, projetar, desenvolver) de cada produto a ser desenvolvido individualmente, na 
ELPS a preocupação se dá com toda a linha de produto e com as variações que possibilitam a 
instanciação dos produtos. Essa variabilidade deve ser definida, representada, explorada, 
implementada e evoluída, portanto deve ser administrada. 

Alguns conceitos pertinentes a variabilidade são importantes, como [117]  
 

• Ponto de Variação: descreve o aspecto onde irão ocorrer diferenças nos 
produtos (por exemplo, o produto poderá operar em quais sistemas 
operacionais?); 

 
• Variante: são as possibilidades existentes em um ponto de variação (por 

exemplo, os sistemas operacionais que o produto poderá operar: Windows, 
Linux, ou Unix); 

 
• Dependências da Variabilidade: estas podem ser de três tipos [40] 

alternativa, opcional e mandatória. Na alternativa, somente uma das variantes 
pode ser selecionada. A opcional é uma variabilidade que pode ser ignorada 
na instanciação do produto e nenhuma das suas variantes precisa ser 
selecionada. Já a mandatória requer obrigatoriamente que uma das suas 
variantes seja selecionada na instanciação do produto. Além disso, as 
dependências da variabilidade também especificam quantas variantes podem 
ser selecionadas ao mesmo tempo (por exemplo, podem ser selecionados até 
dois sistemas operacionais); e 

 
• Restrições de dependência: especifica as dependências entre algumas 

variações. Estas restrições podem ser de dois tipos, requerer e excluir. Na 
primeira, a seleção de uma determinada variante pode requerer a seleção de 
outra variante (em um ponto de variação diferente ou não). E na segunda, a 
seleção de uma variante pode excluir a seleção de outra variante (em um ponto 
de variação diferente ou não). 

 
As variabilidades podem ser classificadas como [25] variabilidade no tempo e 

variabilidade no espaço. A variabilidade no tempo é a existência de diferentes versões de 
um artefato em diferentes momentos, por exemplo, em uma LPS é definido um ponto de 
variação para o tipo de autenticação suportado, que a principio é apenas através de senha e 
cartão magnético, mas posteriormente também definida mais uma variante, autenticação 
através de smartcard. Já a variabilidade no espaço é a existência de um artefato de 
diferentes formas ao mesmo tempo, esta variabilidade refere-se à utilização das variantes de 
um ponto de variação nos produtos da LPS, por exemplo, um produto utiliza autenticação por 
senha, outro produto utiliza por cartão magnético e o último utiliza smartcard. 

As variabilidades podem ainda ser classificadas em externas e internas [99] As 
variabilidades externas são visíveis para os stakeholders que irão utilizar os produtos da 
LPS ou para os irão fazer uso da LPS. Esses stakeholders irão escolher as variantes 
necesárias, sendo que essa escolha pode ser direta ou indireta. Quando direta, o stakeholder 
escolhe qual variante será necessária ou não, já na indireta o stakeholder escolhe entre um 
conjunto de produtos já instanciados. As variabilidades internas são de responsabilidade 



 

24 
 

dos stakeholders que fornecem a LPS, e são utilizadas, normalmente, para refinar ou realizar 
uma variabilidade externa.  

As variabilidades são definidas na engenharia do domínio e estão presentes em todas as 
fases desta, para que posteriormente sejam exploradas na engenharia da aplicação em cada 
fase correspondente [91] Esse processo faz com que as variabilidades sejam trabalhadas de 
forma consistente nas fases corretas. O momento em que a variabilidade é explorada é 
tipicamente chamado de tempo de ligação. Existe uma forte tendência a se acreditar que 
quanto mais tarde ocorre o tempo de ligação da variabilidade maior é a flexibilidade e a 
maturidade da arquitetura da linha de produto [119]    

A definição das variabilidades na engenharia do domínio requer que estas sejam 
também adequadamente representadas. Normalmente, essa representação ocorre por meio do 
modelo de variabilidade. Existem duas principais abordagens para a construção do modelo de 
variabilidade: o modelo baseado em decisão e a notação gráfica. Na primeira, ocorre a 
descrição, normalmente textual, das decisões a serem tomadas para a derivação dos produtos. 
Já na segunda, as variabilidades, variantes, dependências da variabilidade e restrições de 
dependência são representadas em diagramas através de notações gráficas. 

Na engenharia da aplicação são utilizadas algumas técnicas básicas para realizar as 
variabilidades, como: adaptação, substituição e extensão. Na adaptação, existe somente uma 
implementação de um componente da arquitetura da linha de produto. No entanto, este 
componente oferece meios para modificar o seu comportamento, como, através de arquivos 
de configuração ou parametrização em tempo de execução. Na substituição, várias 
implementações de um componente estão disponíveis. Na engenharia da aplicação, uma 
dessa implementações é selecionada ou então outra implementação é desenvolvida 
considerando a especificação do componente em questão. Por fim, na extensão, a arquitetura 
da linha de produto fornece uma interface para que sejam adicionados novos componentes, 
sendo essa interface genérica, no sentido de que permite a adição de diferentes tipos de 
componentes (que não possuem a mesma especificação).   

2.3.4. Métodos de Projeto e Avaliação de ALPS 
Para o projeto da Arquitetura da Linha de Produto de Software existem alguns métodos 

bastante conhecidos que procuram referenciar as principais questões envolvidas no 
desenvolvimento de famílias de software [87] [5] FAST [126] (Family-Oriented Abstraction, 
Specification and Translation), FODA [73] (Feature-Oriented Domain Analysis), PuLSE 
[15] (Product Line Software Engineering), Bosch [23] KobrA [8] (acrônimo em alemão de 
Komponentenbasierte Anwendungsentwicklung) e QADA [88] [84]    

A avaliação é um passo importante no desenvolvimento de uma arquitetura de linha de 
produto. Essa avaliação deve focalizar principalmente no suporte a variabilidade, visando 
verificar se a arquitetura é flexível e genérica para o escopo proposto, observando, além 
disso, se está adequada aos requisitos do domínio, se tem documentação suficiente e qual o 
nível de reuso, dentre outros aspectos. Alguns dos métodos utilizados para avaliação da 
arquitetura são: ATAM [75] (Architecture Tradeoff Analysis Method), SAAM [74]  
(Scenario-based Architecture Analysis Method), FEF [118] (Family Evaluation Framework) 
e FAE [93] (Family Architecture Evaluation). 

2.4. QADA 
O QADA [88] [40] é um método de projeto de linha de produto de software que visa à 

construção de um projeto arquitetural e a análise da qualidade da arquitetura elaborada. O 
projeto arquitetural é dividido em nível conceitual e nível concreto com a finalidade de 
construir uma descrição arquitetural detalhada e realizar a análise da qualidade da arquitetura 
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após cada nível. A análise da qualidade mede a qualidade da arquitetura de software através 
de métodos de análise baseado em cenário, além de avaliar a arquitetura confrontando-a com 
os atributos de qualidade especificados na engenharia de requisitos. As fases do QADA são 
cinco [88] Engenharia de Requisitos, Projeto da Arquitetura Conceitual, Análise da 
Qualidade da Arquitetura Conceitual, Projeto da Arquitetura Concreta, e Análise da 
Qualidade da Arquitetura Concreta. 

A construção de uma arquitetura através da aplicação do QADA segue o fluxo de 
atividades especificado na Figura 2.2. A primeira fase é a Engenharia de Requisitos, que é 
composta por duas atividades, Especificação dos Requisitos e Análise dos Requisitos, que 
são executadas nessa mesma ordem. A seguir é realizado o Projeto da Arquitetura 
Conceitual e, após este, a Análise da Qualidade deste projeto. Em seguida, é confeccionado 
o Projeto da Arquitetura Concreta, e, por fim, é executada a Análise da Qualidade da 
Arquitetura Concreta. 

 

 

Figura 2.2 Principais fases do QADA 

A Engenharia de Requisitos captura e analisa as propriedades técnicas (requisitos 
funcionais e não-funcionais) e o contexto do sistema [40] Uma importante consideração nessa 
fase é analisar a importância das propriedades técnicas para o posterior projeto de arquitetura 
e o escopo da linha de produto. As propriedades técnicas são descritas por meio de um 
documento de texto no formato de uma lista de propriedades, já o contexto é definido através 
de uma descrição textual que contém o hardware e o software utilizados no sistema, e, 
também, as restrições em forma de requisitos de qualidade. 

O Projeto de Arquitetura Conceitual fornece a organização das funcionalidades e 
atribuições de qualidade através de elementos conceituais, que são componentes, além das 
suas relações, colaborações e alocação dos componentes no hardware [84] Os diferentes 
aspectos da arquitetura conceitual são representados em três visões: visão estrutural, visão de 
comportamento e visão de implantação. Cada visão irá fornecer uma descrição específica da 
arquitetura, o que consistirá de um dos principais elementos da documentação da arquitetura. 
Nesta fase, além do diagrama, também é construído um documento textual contendo as 
funcionalidades de cada componente, bem como outro documento textual com os requisitos 
de qualidade desejados e uma tabela contendo os estilos arquiteturais, a motivação para seu 
uso e a quais requisitos de qualidade estão ligados. 
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• Visão estrutural: descreve os componentes de software que compõe o 

sistema e suas relações, utilizando para isso a notação UML [55] (Unified 
Modeling Language). Os componentes são categorizados segundo os seguintes 
estereótipos, <<system>>, <<subsystem>>, <<leaf>>. Esses três 
tipos de componentes estão relacionados hierarquicamente, sendo que, o 
primeiro tipo pode ser decomposto em outros componentes do segundo tipo, e 
este, por sua vez, pode ser composto em componentes do terceiro tipo. As 
relações entre esses componentes podem ser de três tipos e representadas pelos 
esteriótipos, <<control>>, <<data>> e <<uses>>. Na relação de 
controle (<<control>>) um componente controla algum aspecto de outro 
componente, já na relação de dados (<<data>>) um componente envia dados 
para outro componente, e, por fim, na relação de uso (<<uses>>), um 
componente utiliza algum serviço disponível em outro componente. Os 
componentes podem ainda ser rotulados por esteriótipos especializados dos 
estereótipos citados, conforme o tipo de utilização do componente, sendo os 
esteriótipos os seguintes: <<mandatorySubsystem>>, 
<<optionalSubsystem>>, <<alternativeSubsystem>>, 
<<mandatoryLeaf>>, <<optionalLeaf>> e 
<<alternativeLeaf>>. Os esteriótipos que contêm mandatory são 
componentes básicos para qualquer produto e a sua inclusão é obrigatória. Já 
os esteriótipos que contém alternative não podem coexistir ao mesmo 
tempo em determinado produto. Por fim, os esteriótipos que contêm 
optional podem adicionar alguma funcionalidade ao produto, não sendo 
obrigatória a sua inclusão na arquitetura.   
 

• Visão de comportamento: especifica a dinâmica das ações do sistema, os 
tipos de ações produzidas e os participantes dessas ações, essa visão é 
representada por meio de diagramas UML de comunicação. Os componentes 
utilizados no diagrama são baseados nos componentes definidos na visão 
estrutural. A partir dos requisitos anteriormente especificados são definidos 
cenários de utilização da arquitetura. Para cada cenário é construído um 
diagrama. Estes cenários são chamados de cenários de colaboração; e  

 
• Visão de implantação: nesta visão, os componentes são agrupados em 

unidades de implantação, bem como também é descrito como será realizada a 
alocação destas unidades nos nós computacionais. As unidades de implantação 
podem ser de três tipos e representadas pelos seguintes esteriótipos, 
<<mandatory>>, <<alternative>> e <<optional>>. O tipo 
<<mandatory>> são unidades básicas para qualquer produto, sendo sua 
inclusão obrigatória para todos os produtos. Unidades consideradas 
<<alternative>> não podem coexistir ao mesmo tempo em um produto. 
Já as <<optional>> não são essenciais para os produtos, mas podem 
adicionar mais funcionalidades ao produto. A visão é representada através de 
uma tabela de unidades de implantação e um modelo de alocação. Esse 
modelo de alocação contêm os nós onde serão implantadas a unidades de 
implantação. Esses nós são representados pelo esteriótipo 
<<DeploymentNode>> e as unidades de implantação contém o esteriótipo 
<<deploymentUnit>>. 
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A Análise da Qualidade da Arquitetura Conceitual verifica como a variabilidade e 

os atributos de qualidade estão sendo tratados na arquitetura através da coleta de informações 
disponíveis (por exemplo, modelos de domínio, estilos arquiteturais, restrições do ambiente 
de execução) para realização da análise [88] São verificados os tipos de variações que 
ocorrem na arquitetura além de alguma possível violação dos estilos arquiteturais definidos 
na fase anterior. 

O Projeto de Arquitetura Concreta fornece uma estrutura hierárquica de 
componentes de software e define os protocolos de comunicação usados entre os 
componentes. Além disso, o comportamento de cada componente é descrito em detalhes e os 
componentes também são alocados para recursos de hardware (processadores) [40] Os 
diferentes aspectos da arquitetura de software concreta são capturados por três visões: visão 
estrutural, visão do comportamento e visão de implantação.  

 
• Visão estrutural: tem como entrada o artefato gerado na visão estrutural da 

fase de projeto de arquitetura conceitual, refinando os componentes nele 
contidos além de adicionar novos componentes, sendo que a representação se 
dá por meio de um diagrama com notação UML na forma de estrutura 
hierárquica. Essa hierarquia possui alguns tipos de componentes que são 
esteriotipados como <<topCapsule>>, <<subsystemCapsule>>, 
<<component1Capsule>>,<<component2Capsule>>..<<compo
nentNCapsule>> e <<concreteComponent>>. O primeiro tipo 
corresponde ao esteriótipo <<system>>, o segundo ao esteriótipo 
<<subsystem>>, e os demais tipos são mapeamentos do esteriótipo 
<<leaf>> conforme o nível hierárquico em que se encontram. Por exemplo, 
um componente <<subsystem>> com dois componentes <<leaf>> 
que serão mapeados para o tipo de componente 
<<component1Capsule>>, um desses componentes é decomposto em 
três componentes, que por sua vez serão mapeados para o tipo de componente 
<<component2Capsule>>. Caso haja a necessidade de decomposição de 
mais algum desses três componentes, os componentes que irão participar da 
composição serão do tipo <<component3Capsule>>. Assim, o diagrama 
pode ter um número indefinido de níveis, no entanto, não é necessário mais do 
que três níveis na maioria dos casos [88] Por fim, o tipo 
<<concreteComponent>> é utilizado para representar um componente 
<<leaf>> do nível conceitual que tem uma funcionalidade específica de um 
produto; 
 

• Visão de comportamento: especifica o comportamento de cada componente, 
representado através de diagramas de estado e diagramas de seqüência UML. 
Esses diagramas estão relacionados aos cenários definidos na visão de 
comportamento no nível conceitual, sendo construído um diagrama de 
seqüência para cada cenário. Já os diagramas de estado estão relacionados as 
camadas especificadas. A variabilidade é introduzida nesses diagramas por 
meio de notações UML; e 

 
• Visão de implantação: mapeia os componentes definidos na arquitetura 

concreta para componentes de software executáveis que são alocados para 
algum hardware, que neste caso são os nós do diagrama de implantação UML. 
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Na Análise da Qualidade da Arquitetura Concreta são analisados os pontos da 

arquitetura em que pode haver um grande número de alterações, alta complexidade, além de 
problemas no desempenho do sistema [88] Os pontos são discutidos e o tratamento dado a 
cada um é decidido. Uma análise baseada em cenário também é realizada, onde cenários de 
utilização da arquitetura são elaborados de acordo com requisitos de qualidade (reusabilidade, 
customização, adaptabilidade, portabilidade) especificados para determinado cenário.  

Os efeitos causados por cada cenário na arquitetura concreta são analisados, sendo que 
esses efeitos são as mudanças necessárias para que a arquitetura adapte-se ao cenário. A 
análise de cada efeito resulta na categorização do efeito segundo o seu nível de impacto na 
arquitetura. O nível de impacto varia de um a quatro, onde um é o nível mais baixo e quatro o 
mais elevado. Os cenários aceitáveis estão entre o nível um e três, pois os cenários 
enquadrados no nível quatro não são cobertos pela arquitetura. 

2.5. FAE 
FAE [93] é um método de avaliação de uma arquitetura de linha de produto de software 

constituído de quatro fases.  
A primeira fase é uma entrevista realizada para a análise do negócio, domínio e de 

tecnologia relacionadas ao desenvolvimento e manutenção da arquitetura da linha de produto. 
Esta entrevista pode ser realizada com diferentes stakeholders (por exemplo, administradores 
do negócio, gerentes de pesquisa e desenvolvimento, e arquitetos de famílias de produto), de 
modo que a entrevista pode ser dividida (negócio, domínio e tecnologia) e realizada em 
momentos diferentes.  

A análise do negócio é destinada a verificar os elementos arquiteturais visíveis fora da 
empresa (por exemplo, os módulos do software com que os usuários irão interagir). A análise 
do domínio visa elucidar os requisitos da arquitetura relacionadas ao domínio em questão. Já 
a tecnologia da arquitetura referencia os métodos, técnicas e tecnologias utilizadas no projeto, 
implementação, teste e manutenção da Arquitetura da Família de Produto (AFP), além das 
similaridades e variabilidades dos ativos de software compartilhados entre os produtos da 
família de software.  

Na segunda fase, é determinado que tipo de abordagem de projeto de arquitetura de 
software é usada para a implementação da Engenharia de Família de Produto (EFP). É 
realizada a revisão e avaliação de artefatos que compoem a arquitetura, com ênfase na 
verificação da documentação de arquitetura, se está atualizada e se este é suficiente para a 
compreensão da arquitetura. O objetivo desta fase é não só compreender a AFP, mas também 
propor melhorias quando falhas são identificadas. 

Na terceira fase, as questões aplicadas na primeira fase são revistas e adequadas de 
forma que correspondam aos aspectos relevantes do FEF-A (arquitetura da família de 
produto, qualidade do produto, nível de reuso, domínio e administração da variabilidade) que 
compõem um framework de 44 questões. Este framework tem questões que relacionam o 
negócio e a arquitetura, a arquitetura e o processo, e a arquitetura e organização.  

Finalmente, na última fase, as respostas obtidas pela aplicação do framework são 
mapeadas para o FEF-A, e são enquadradas em cinco aspectos: 1) Arquitetura da Família de 
Produto, 2) Qualidade do produto, 3) Nível de reuso, 4) Domínio e 5) Administração da 
variabilidade. Cada um destes aspectos pode ser classificado em cinco diferentes níveis (nível 
1-5). Os níveis variam de acordo com a maturidade e a qualidade da arquitetura. No nível 
mais baixo estes dois aspectos estão minimamente presentes, e são melhor definidos e 
representados conforme aumenta o nível de classificação.  

As questões estão relacionadas em cada nível de acordo com o estado em que se 
encontram (Tabela 2.1), o estado mais à esquerda representa o nível um, sendo que, a cada 



 

29 
 

estado, o nível de classificação aumenta, até o estado mais à direita que é correspondente ao 
nível cinco: 

Tabela 2.1 Aspectos do FEF-A 
Aspectos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Arquitetura de 
Linha de 
Produto 

Não 
estabelecida 

Componentes 
externos 

específicados 

Características 
comuns 

capturadas 

Totalmente 
específicada Imposta 

Qualidade de 
Produto 

Ignorada ou 
ad hoc 

Espalha na 
infra-

estrutura 

Herdada da 
plataforma 

Uma prioridade 
chave 

Implementa 
como 

variabilidades 

Nível de Reuso Ad hoc Componentes 
externos 

Components 
internos da 
plataforma 

Administrado 

Automática 
geração de 

membros da 
família 

Domínio Emergente 
Entre 

emergente e 
maduro 

Maduro Entre maduro e 
estabelecido Estabelecido 

Administração 
da 
Variabilidade 

Ausente 

Limitados 
pontos de 

variação na 
infra-

estrutura 

Administrada 
na plataforma 

Administra 
pontos de 
variação e 

dependências 
entre eles 

Automática 
seleção e 

verificação 
otimizada das 
variantes nos 

pontos de 
variação 

 
 

2.6. Considerações Finais 
Este capítulo apresentou os conceitos fundamentais para o entendimento deste trabalho. 

Inicialmente, foi abordado os sistemas de middleware, com alguns conceitos básicos, a 
classificação segundo o tipo de interação e segundo a aplicação, além de algumas áreas onde 
estão sendo aplicados. Em seguida, foram abordados conceitos básicos sobre computação em 
grade, bem como a arquitetura empregada, a classificação segundo a aplicação e segundo o 
escopo, além dos domínios onde está sendo empregada. Logo após, aspectos relevantes sobre 
a Engenharia de Linha de Produto de Software foram apresentados. Por fim, o método 
QADA foi introduzido, através da exposição das suas fases e dos artefatos gerados em cada 
uma delas, sendo que as fases do QADA são as seguintes: Engenharia de Requisitos, Projeto 
da Arquitetura Conceitual, Análise da Qualidade da Arquitetura Conceitual, Projeto da 
Arquitetura Concreta, Análise da Qualidade da Arquitetura Concreta. 
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C A P Í T U L O

3                                            
Ubá: Arquitetura de 

Linha de Produto de 
Software   

 

ste capítulo apresenta a arquitetura de linha de produto de software proposta.  
Inicialmente é apresentada a motivação para o desenvolvimento de uma linha de 
software para middleware, seguida por uma justificativa sobre o uso do QADA 

como método de desenvolvimento da arquitetura da linha de produto, Finalmente, apresenta-
se as fases do desenvolvimento do Ubá.   

3.1.Introdução 
A complexidade proveniente das grades computacionais torna latente a necessidade de 

uma infra-estrutura de software (middleware) que forneça facilidades ao desenvolvedor de 
aplicações distribuídas para este ambiente, como o tratamento da heterogeneidade e dos 
requisitos não-funcionais (segurança, escalabilidade, tolerância a falhas), além de fornecer o 
reuso das suas funcionalidades, o que propicia mais rapidez no desenvolvimento das 
aplicações e diminui o esforço e o custo das mesmas. Ao tratar os requisitos não-funcionais o 
middleware permite ao desenvolvedor da aplicação preocupar-se principalmente com os 
requisitos funcionais. 

Apesar da importância do middleware, o domínio da computação em grade tem poucas 
ferramentas que auxiliem na construção de sistemas de middleware. Essa carência de 
ferramentas pode ser explicada por causa da complexidade de tratamento de algumas 
características da computação em grade, como: coordenação de recursos em grande escala, 
provimento de QoS e grande número de dispositivos heterogêneos e geograficamente 
distribuídos. No entanto, algumas técnicas da engenharia de software (reflexão 
computacional, programação orientada a aspectos e engenharia de linha de produto de 
software) podem ajudar na construção de soluções que abordem os aspectos citados da 
computação em grade [39] [58]  

Em especial, a engenharia de linha de produto de software, pode auxiliar no tratamento 
da heterogeneidade e do grande número de dispositivos. A justificativa vem do fato da ELPS 
fazer uso da customização em massa, que possibilita a construção de uma aplicação para um 
grande número de usuários e/ou dispositivos considerando, no entanto, os requisitos 
individuais. Esse fato mostra-se bastante adequado ao ambiente de computação em grade, 
pois o middleware deve considerar as peculiaridades de cada nó onde será implantado, sejam 
essas peculiaridades referentes à restrições de recursos, diferentes políticas locais de 
segurança e administrativas ou funcionalidade do nó, conforme foi exposto na Seção 1.1. 

E 
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 Diante do presente cenário, esse trabalho tem como proposta a utilização da 
engenharia de linha de produto de software, mais especificamente, de uma arquitetura de 
linha de produto de software (Ubá) para construção de middleware para computação em 
grade.  O Ubá foi construído através da aplicação da metodologia QADA (Seção 2.4) e a sua 
estrutura contém serviços responsáveis pela execução de tarefas típicas, por exemplo, 
gerência de recursos, serviço de segurança e descoberta de recursos. O nome Ubá é 
proveniente da língua Tupi-Guarani, e, dentre outros significados, designa a fôrma ou tronco 
de árvore usado para fazer diferentes tipos de canoas, fazendo, assim, alusão ao objetivo da 
ALPS que é usada para construir diferentes produtos de software a partir de uma plataforma 
comum. 

 O processo de desenvolvimento do Ubá seguiu as fases especificadas na engenharia 
do domínio (Seção 2.3.2) por meio da utilização da metodologia QADA e da implementação 
da arquitetura e de testes para os componentes desta.  As fases do QADA correspondem a 
três das fases da engenharia do domínio (gerência do produto, engenharia de requisitos e 
projeto do domínio). O restante das fases da engenharia do domínio (realização do domínio e 
teste do domínio) serão realizadas após a aplicação do QADA, através da implementação em 
linguagem Java da arquitetura projetada, e também pela construção de testes na mesma 
linguagem para os componentes implementados.  

3.2. Justificativa de uso do QADA 
O QADA [40] [88] é um método para projetar arquiteturas de linha de produto de 

software. O QADA possui uma pequena curva de aprendizado, além de um bom suporte 
ferramental, pois, para confecção de alguns artefatos, somente é necessário um processador 
de texto e os demais são suportados por diversas ferramentas de modelagem UML (por 
exemplo, Visio, Visual Paradigm, MagicDraw). O QADA também adota padrões 
amplamente aceitos, como UML [55] e o IEEE 1471 [67] que recomenda algumas práticas 
para a descrição de uma arquitetura de software.  

Como a arquitetura é definida em dois níveis de abstração, (conceitual e concreto) o 
QADA também facilita a comunicação entre diversos stakeholders de acordo com o papel 
que esse tenha no projeto da arquitetura. Por exemplo, arquitetos do sistema e arquitetos do 
produto no nível conceitual, e projetistas de componentes e desenvolvedores de serviço no 
nível concreto. Por fim, o QADA trata explicitamente os requisitos não-funcionais da 
arquitetura a ser construída, além de seguir uma abordagem orientada a serviço.  

O tratamento de alguns dos requisitos não-funcionais (como segurança, escalabilidade e 
torlerância a falhas) é essencial no projeto e implementação dos sistemas de middleware, 
pois, normalmente, a responsabilidade de tratar esses requisitos é repassada da aplicação para 
o middleware. Assim, é desejável que durante o processo de desenvolvimento de um 
middleware, os requisitos não-funcionais, como os anteriormente citados, sejam 
adequadamente abordados. Já a abordagem orientada a serviço é tipicamente adotada nas 
grades computacionais, com o intuito de ocultar a heterogeneidade, virtualizar os recursos e 
serviços e uniformizar a interação entre os pares da comunicação [54]   

A homogeneização provida pela abordagem orientada a serviço advém, principalmente, 
do fato de que, para utilizar um serviço não é necessário conhecimento sobre o hardware e o 
sistema operacional que dão suporte ao serviço. Além disso, a heterogeneidade presente em 
outros elementos de software, como uma API ou framework, também é ocultada.  

A virtualização permite que recursos (elementos de hardware e software) distribuídos 
possam ser agrupados logicamente para que sejam usados de forma mais fácil evitando as 
preocupações provenientes da heterogeneidade e distribuição, além disso, serviços podem 
também ser agrupados com a intenção de que aquele grupo de serviços esteja disponível 
como se fosse apenas um serviço, por exemplo, um serviço de mineração de dados é 
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composto por dois serviços: o serviço de mineração e o serviço de base de dados, enquanto o 
serviço de base de dados acessa e recupera os dados, o serviço de mineração realiza a busca 
por padrões existentes na(s) base(s) de dado(s).  

A comunicação entre o serviço e os clientes normalmente ocorre de forma padronizada, 
geralmente utilizando o modelo cliente-servidor, em modo síncrono, expondo as suas 
funcionalidades por meio de uma interface, ocultando do usuário, a unidade básica de 
desenvolvimento utilizada para a construção do serviço (por exemplo, componentes, classes 
ou procedimentos). No caso específico dos web services, a interface é especificada utilizando 
WSDL (Web Service Description Language) [35] e protocolo de interação é o SOAP (Simple 
Object Access Protocol) [26]  

O QADA faz uso direto de arquitetura de software durante as suas fases. Alguns 
princípios provenientes do uso de arquitetura de software no processo de desenvolvimento de 
sistemas de middleware podem agregar diversas vantagens, tais como tratar a complexidade 
do sistema por meio da separação dos aspectos da comunicação e de computação e permitir 
uma melhor visão estrutural do middleware.  

3.3. Engenharia de Requisitos 
Na fase de engenharia de requisitos são especificados os principais requisitos para a 

PLA. A lista de requisitos contém requisitos funcionais e requisitos não-funcionais. Os 
requisitos serão posteriormente analisados visando verificar a relação entre eles, e, assim, 
estabelecer restrições através de pré-requisitos. Os requisitos levantados irão guiar o restante 
do desenvolvimento, tanto para a construção da arquitetura, quanto para sua validação. 

3.3.1. Definição do Contexto 
O ambiente de computação em grade tem, dentre outras características, a grande 

quantidade de dispositivos. Muitas vezes esses dispositivos têm várias diferenças, no que se 
refere ao hardware, ao sistema operacional e à tecnologia de rede utilizada, o que revela uma 
segunda característica da computação em grade, a heterogeneidade dos dispositivos. 

O Ubá contempla as duas características citadas, facilitando, desse modo, o trabalho 
dos desenvolvedores, com um menor esforço, tempo e custo de desenvolvimento.  

O Ubá tem a sua estrutura composta por serviços. Esses serviços são responsáveis por 
executar as tarefas básicas de um middleware para computação em grade, como, por 
exemplo, a segurança e a gerência dos recursos. Esses serviços podem interagir entre si para 
fornecer a infra-estrutura necessária para a construção da aplicação de computação em grade, 
conforme a Figura 3.1.  

Os nós do sistema em grade podem ter funcionalidades diferentes (Figura 3.1). Desse 
modo, na instanciação do middleware para determinado nó deve ser levado em conta a 
funcionalidade que ele irá exercer na grade, assim como outros requisitos funcionais (por 
exemplo, protocolo de comunicação a ser utilizado). Desse modo, o Ubá possibilita o 
desenvolvimento de middleware para uma grande quantidade de nós, no entanto, respeitando 
as variações existentes nestes. 

 



 

33 
 

  

3.3.2. Especificação dos Requisitos 

Os requisitos foram definidos com base na especificação OGSA [49] no Globus Toolkit 
[50] e no Gridkit [39] Além disso, alguns dos requisitos típicos de sistemas de middleware 
relatados por Liu [83] também foram considerados. Vale ressaltar que alguns requisitos já 
consideram a devida variabilidade contida na arquitetura da linha de produto de software, 
como no requisito Camada de Transporte. 

Requisitos Funcionais 
 
[RF001] Camada de Transporte 
Descrição: O sistema poderá operar com os protocolos TCP ou UDP; 
 
[RF002] Protocolo de Comunicação 
Descrição: A comunicação entre o cliente e o serviço pode ocorrer através do protocolo 
HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) ou HTTPS (Hypertext Tranfer Protocol Secure). Além 
disso, os pares deverão usar uma sequência de comunicação (por exemplo, o cliente envia 
uma solicitação e recebe uma resposta do servidor); 
 
[RF003] Ambiente de Execução 
Descrição: A grade deverá ser composta por desktops; 
 
[RF004] Interface de Programação 
Descrição: A arquitetura da linha de produto será utilizada como um framework, já o 
middleware poderá ser acessado através de uma API; 
 
[RF005] Comunicação 
Descrição: A comunicação deverá ser realizada de forma 1-1. Ocorrendo entre um cliente e 
um serviço. Podendo ser síncrona ou assíncrona; 
 

Figura 3.1 Contexto de um middleware para computação em grade 
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[RF006] Marshalling6 
Descrição: Todas as mensagens devem ter tamanho variável de forma a permitir o envio e 
recebimento de solicitações ou respostas de diversos tamanhos entre os clientes e os 
diferentes serviços; 
 
[RF007] Política de Invocação 
Descrição: Cada cliente deve ser atendido independente dos demais, sendo criado uma 
thread para cada cliente. Visando, assim, garantir aos clientes um bom desempenho nas 
solicitações realizadas; 
 
[RF008] Gerência dos recursos 
Descrição: Gerenciar o compartilhamento de recursos que serão disponibilizados por cada 
nó. Garantindo a alocação e liberação dos recursos para a execução das tarefas submetidas a 
grade; 
 
[RF009] Persistência do estado dos serviços 
Descrição: O estado dos serviços da grade deve persistir para cada cliente durante a sua 
conexão ao serviço; 
 
[RF010] Publicação de serviços e mecanismo de descoberta 
Descrição: Todos os serviços devem ser registrados para que as informações sobre estes 
possam ser recuperadas pelos usuários da grade por meio do mecanismo de descoberta de 
serviços. Os serviços podem ser disponibilizados em qualquer nó, sendo que, o acesso aos 
serviços remotos, deverá ocorrer de maneira uniforme; 
 
[RF011] Protocolo de Interoperabilidade 
Descrição: O protocolo de interação adotado é o SOAP; 
 
[RF012] Auditoria 
Descrição: Com base no registro da execução de determinadas operações poderá ser efetuada 
a auditoria dos dados referentes às operações; 
 
[RF013] Registro das operações 
Descrição: A execução de determinadas operações deve ser registrada para fins de auditoria;  
 
 
Requisitos Não-Funcionais 
 
[RNF001] Prover a gerência de usuários e também meios para verificação das 
credenciais de usuário, assim como garantir a integridade e sigilo das informações 
transmitidas  
Descrição: Podem ser implantados mecanismos de segurança para garantir que somente os 
usuários da grade tenham acesso aos recursos, conforme a autorização a estes concedida, 
sendo que a comunicação poderá ser criptografada para garantir a privacidade dos usuários; 
 

                                                            
6 Marshalling é o processo pelo qual um conjunto de dados é convertido em uma seqüência de bytes, 
enquanto o processo inverso é chamado de demarshalling [103]  
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 [RNF002] Suportar o aumento e a diminuição dos usuários que estão utilizando a 
grade, oferencendo em ambas as situações as mesmas condições para a execução das 
tarefas.  

Descrição: A grade deve ser capaz de suprir a demanda por recursos de processamento e 
armazenamento conforme a demanda computacional requerida pelos clientes; 
 
[RNF003] Heterogeneidade Suportada 
Descrição: A grade deverá suportar diversos sistemas operacionais e hardware; 
 
[RNF004] Possibilidade de mudanças no comportamento de alguns elementos da 
arquitetura   
Descrição: É requerido que os elementos possam ter seu comportamento alterado visando 
suprir alguma necessidade específica, como a necessidade de registrar as operações efetuadas 
na grade; e 
 
[RNF005] Possibilidade de acréscimo ou melhoria das funcionalidades sem prejuízo 
para o funcionamento da arquitetura  
Descrição: Deve ser possível melhorar as funcionalidades existentes nos serviços, ou mesmo 
adicionar funcionalidades sem que a relação entre os serviços ou entre os serviços e os 
usuários destes sofra qualquer prejuízo, como, por exemplo, a impossibilidade de 
comunicação com o serviço. 

3.3.3. Análise dos Requisitos 

Com os requisitos especificados, o próximo é a análise destes requisitos, que tem como 
principal objetivo a definição de possíveis pré-requisitos. Por pré-requisitos entende-se que, 
frequentemente, os requisitos dependem uns dos outros para satisfazerem as suas 
propriedades. Assim, é necessário especificar de quais requisitos um determinado requisito 
depende (Tabela 3.1). 

 
Tabela 3.1 Análise dos Requisitos 

Requisito Pré-Requisito 

Camada de Transporte - 

Protocolo de Comunicação 
O protocolo de comunicação deve ser suportado pela camada 
de transporte (RF001). 

Ambiente de Execução 
O ambiente de execução deve constar entre os itens 
suportados pela heterogeneidade do sistema (RNF003). 

Heterogeneidade Suportada - 

Interface de Programação - 



 

36 
 

Comunicação 
O modo e o tipo de interação que ocorrerá entre os pares da 
comunicação dependerá do protocolo de comunicação e do 
protocolo de interação utilizado (RF001 e RF011). 

Marshalling 
Este requisito está atrelado a escolha do protocolo de 
comunicação utilizado (RF001). 

Política de Invocação 
A política de invocação é parte da escalabilidade pretendida 
pelo sistema (RNF002). 

Gerência dos recursos - 

Segurança - 

Persistência do estado dos 
serviços 

A persistência do estado dos serviços depende de um 
mecanismo de persistência (RF011). 

Mecanismo de descoberta e 
publicação de serviços 

O modo como ocorre o registro, a descoberta e a publicação 
de serviços depende do protocolo de interação selecionado 
(RF011). 

Escalabilidade - 

Auditoria 
A auditoria só pode ser realizada ser houver um mecanismo 
para o registro de operações (RF013). 

Registro das operações - 

Protocolo de 
Interoperabilidade 

O protocolo de interação depende do protocolo de 
comunicação utilizado (RF002). 

 
Após a análise dos requisitos pode-se verificar o que foi anteriormente definido (Seção 

1.1), ou seja, a heterogeneidade é um requisito fundamental a ser tratado no desenvolvimento 
de middleware para computação em grade, haja vista que outros quatro requisitos estão 
diretamente ligados a esta.  

3.4. Projeto da Arquitetura Conceitual 

Realizada a engenharia de requisitos, o contexto definido, e os requisitos especificados, 
a análise destes serve como entrada para a fase de projeto da arquitetura conceitual. Esta fase 
é composta por três visões da arquitetura: estrutural, comportamental e de implantação. Cada 
visão contém diferentes artefatos que visam representar um modelo de alto nível da 
arquitetura. 

 



 

37 
 

3.4.1. Visão Estrutural 

Na visão estrutural foram criados os elementos arquiteturais (componentes). Estes 
elementos são utilizados, através de agregação, para a representação dos serviços contidos na 
arquitetura conceitual (Figura 3.2). Além disso, são definidos quais elementos arquiteturais 
serão responsáveis pelos requisitos de qualidade definidos. Visando a implementação desses 
requisitos não-funcionais, alguns estilos arquiteturais foram também definidos. Como é 
necessária, em diversas situações, a utilização de mais de um requisito não-funcional (por 
exemplo, segurança e escalabilidade) os estilos são utilizados de forma heterogênea, sendo 
que, heterogêneo, significa que diferentes estilos estão sendo empregados por partes da 
arquitetura ao mesmo tempo.  
 
Diagrama Estrutural da Arquitetura 

O primeiro artefato dessa fase é um diagrama que contém os elementos arquiteturais e 
as suas relações, conforme a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Diagrama da visão estrutural 

A estrutura arquitetural do Ubá (esteriótipo <<system>>) é especificada através da 
Figura 3.2. A arquitetura é composta por quatro camadas identificadas pelo esteriótipo 
<<subsystem>>: Communication Services, Distribution Services, 
System Services e Plataform Services. Já os serviços que compõe as camadas 
estão identificados pelos esteriótipos <<leaf>>, <<alternativeLeaf>> e 
<<optionalLeaf>>, que foram introduzidos na Seção 2.4. 
 
Communication Services 

A camada Communication Services fornece mecanismos de comunicação para 
os nós da grade, sendo composta por dois serviços: Synchonous Communication 
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Service e Asynchonous Communication Service. O primeiro serviço é 
destinado a prover comunicação síncrona entre os pares da comunicação. Nesta, um dos pares 
realiza a requisição e espera pela resposta do seu par. Já o segundo serviço fornece meios 
para comunicação assíncrona, onde o par que realiza a requisição não aguarda pela resposta 
do seu par na comunicação para realizar a sua próxima requisição. Os dois componentes 
contêm o esteriótipo <<alternativeLeaf>>, portanto, a seleção de um componente 
exclui a possibilidade de selecionar o outro componente simultaneamente. Pois, tipícamente 
os todos os nós de uma grade computacional implementam apenas um tipo de comunicação 
(síncrona ou assíncrona).  

As relações (<<data>>) do serviço Synchonous Communication Service 
com os serviços de outras camadas representam a passagem dos dados transportados nas 
interações realizadas, por exemplo, entre um cliente e o Resource Discovery 
Service. Já a relação entre Synchonous Communication Service e 
Asynchonous Communication Service é necessária tendo em vista a possibilidade 
de interação entre pares com tipos de comunicação diferentes (um cliente assíncrono e um 
serviço síncrono). 
 

Distribution Services 
A camada Distribution Services provê os mecanismos de distribuição 

necessários à implementação de transparências, como a transparência de localização. Esta 
camada é composta por três principais serviços: Resource Discovery Service, 
Resource Registry Service e Handle Resolver Service.  

O Resource Discovery Service é utilizado para descobrir recursos 
disponibilizados na grade computacional. Neste trabalho, os recursos serão somente serviços, 
conforme está especificado na OGSA. O Resource Registry Service tem como 
funções o registro e a recuperação de informações dos recursos da grade que podem ser 
utilizados.  

Já o Handle Resolver Service tem a responsabilidade de realizar o 
mapeamento entre um Grid Service Handle (GSH), que contém informações sobre a 
localização de um serviço (endereço IP e porta de comunicação), e um Grid Service 
Reference (GSR), que contém informações sobre como realizar a comunicação com o 
serviço, sendo estas informações o protocolo de comunicação e a interface do serviço.  

A relação entre o Resource Discovery Service e o Resource Registry 
Service é representada pelo esteriótipo <<uses>>, esta relação é proveniente da 
necessidade da recuperação de informações contidas no Resource Registry 
Service, como informações de localização de um serviço. A relação entre o Resource 
Discovery Service e o Handle Resolver Service também visa à recuperação 
de informações, porém, estas são referentes a elementos da comunicação, como o protocolo 
de comunicação. Já a relação entre o Resource Registry Service e o Log 
Service é realizada com o objetivo de registrar as operações realizadas pelo Resource 
Registry Service. 

 

System Services 
A camada System Services inclui serviços que podem executar funções básicas 

ou opcionais no middleware. Esta camada tem três serviços: Resource Management 
Service, Log Service e Security Service.  

O Resource Management Service fornece meios para a administração dos 
recursos de processamento dos nós. Este serviço é responsável por gerenciar a 
disponibilização e utilização dos recursos para a execução das tarefas submetidas à grade.  
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O Log Service registra operações executadas pelos Resource Registry 
Service e pelo Security Service para fins de auditoria. Além disso, o Log 
Service é rotulado com o esteriótipo <<optionalLeaf>>, podendo, assim, ser 
selecionado ou não na instanciação do produto.  

Por fim, o Security Service implementa os seguintes mecanismos de segurança: 
administração de contas de usuário, autenticação, autorização, privacidade e integridade. O 
Security Service contém três variabilidades internas, uma referente ao tipo de 
criptografia (vpm Criptography), outra ao mecanismo de integridade de dados (vpm 
Integrity), e a última refere-se a forma de autenticação (vpm Authentication).  
O Resource Management Service é utilizado pelo Service Provider para usar 
os recursos necessários para a execução dos serviços de usuários que são implantados através 
deste. Já o Security Service faz uso do Log Service tendo em vista o registro de 
suas principais operações (por exemplo, remoção, autenticação e mudança de credenciais de 
um usuário). 

Plataform Interface 
A última camada, Plataform Interface, fornece uma API de alto nível para que 

as aplicações utilizem os serviços providos pelo middleware.  A camada Plataform 
Interface tem dois componentes: Service Provider e Service User. O 
Service Provider contém operações relacionadas ao fornecimento de um serviço, 
como, por exemplo, monitoramente e controle do serviço. Já o Service User é uma 
interface para utilização de um serviço, que possibilita a descoberta de informações sobre um 
serviço e como utilizá-lo.  

Tanto o Service User quanto o Service Provider fazem uso do Security 
Service para realizar a autenticação dos usuários, criptografar dados e adicionar usuários, 
dentre outras operações. O Service User utiliza o também o Resource Discovery 
Service e o Handle Resolver Service para buscar informações dos serviços 
disponíveis na grade. Por fim, o Service Provider faz uso do Resource Registry 
Service para o registro de serviços, bem como também para alterar e excluir o registro de 
serviços por ele efetuado. 

 

Definição das atribuições não-funcionais 
Os requisitos não-funcionais definidos na fase anterior (Seção 3.3.2) foram atribuídos a 

alguns componentes arquiteturais do diagrama contido na Figura 3.2. Estes componentes 
serão responsáveis por fornecer meios para a realização dos requisitos não-funcionais (Tabela 
3.2). 

Tabela 3.2 Atribuição dos requisitos não-funcionais 

Atributo não-funcional Requisito Quem/Como 

Escalabilidade 

Suportar o aumento e a 
diminuição dos usuários que 
estão utilizando a grade 
oferencendo em ambas as 
situações as mesmas condições, 
em termos de recursos, para a 
execução das tarefas. 

Management Resource 
Service 
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Segurança 

Prover a gerencia de usuários e 
também meios para verificação 
das credenciais do usuário, 
assim como garantir a 
integridade e sigilo das 
informações transmitidas 

Security Service 

Adaptabilidade 
Possibilidade de mudanças no 
comportamento de alguns 
elementos da arquitetura 

A arquitetura tem componentes 
do subsistema System 
Services que são opcionais 
e podem ser utilizados ou não 
em determinadas situações 

Portabilidade Heterogeneidade Suportada 

A arquitetura será executada 
sobre uma máquina virtual que 
garante a portabilidade a 
diversos sistemas operacionais 
e hardware. 

Extensibilidade 

Possibilidade de acréscimo ou 
melhoria das funcionalidades 
sem prejuízo ao funcionamento 
da arquitetura 

Os componentes atualizados ou 
trocados devem seguir 
convenções de definição de 
interfaces e protocolos de 
comunicação 

 
Definição dos estilos arquiteturais 

Após a definição das atribuições, alguns estilos arquiteturais foram selecionados para 
garantir a implementação dos atributos não-funcionais especificados (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3 Estilos arquiteturais utilizados 

Estilo Motivação de projeto Atributo de qualidade 

Camadas 

Fornece a separação das 
preocupações do projeto nas 
funcionalidades atribuídas a cada 
camada, além de permitir que 
cada camada trabalhe em um 
nível de abstração superior a 
camada inferior 

Portabilidade, adaptabilidade 

Cliente-Servidor 

Os componentes estão 
distribuídos e se comunicam 
através de mensagem, o que 
proporciona um certo grau de 
tolerância a falhas através da falha 
parcial. 

Escalabilidade,Extensibilidade 

Orientado a Objetos 

Facilita o reuso através do 
mecanismo de generalização e 
especialização; 
Os objetos são acessados através 
de chamadas de métodos de 
interfaces conhecidas, o que 
facilita a modificação da sua 
implementação sem prejudicar a 
forma de acesso. 

Escalabilidade 
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Broker Realiza a comunicação através de 
um elemento comum. Portabilidade 

3.4.2. Visão Comportamental 

Na visão comportamental são definidos alguns cenários de utilização da arquitetura, 
baseados nos requisitos definidos na engenharia de requisitos (Seção 3.3.2). Dessa forma, 
foram especificados os seguintes cenários (Tabela 3.4). 

Tabela 3.4 Cenários de utilização da arquitetura 

Cenários Serviços participantes 

A aplicação busca por determinado serviço 

Service User 
Discovery Resource Service 
Handler Resolution Service 
Registry Resource Service 
Synchronous Communication 
Service 

A aplicação busca pelos serviços 
disponíveis 

Service User 
Discovery Resource Service 
Registry Resource Service 
Synchronous Communication 
Service 

O usuário solicita autenticação 
na grade 

Service User 
Security Service 
Log Service 
Synchronous Communication 
Service 

A aplicação registra um serviço 

Service Provider 
Log Service 
Registry Resource Service 
Handler Resolution Service 
Synchronous Communication 
Service 

A aplicação faz uso de um serviço 

Service User 
Synchronous Communication 
Service 
Handler Resolution Service 

 
Com base nos cenários definidos foram construídos cinco diagramas de comunicação 

UML, cada diagrama representando um cenário (Figuras 5, 6, 7, 8 e 9). 
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Figura 3.3 A aplicação busca por um serviço 

 
O Cenário 1 (Figura 3.3) contém os componentes arquiteturais necessários para a 

implementação do cenário proposto. Neste, a comunicação é iniciada por uma solicitação de 
informações de um serviço por parte da aplicação (1). O componente Service User é 
responsável por fornecer a interface dessa requisição entre a aplicação e o restante dos 
componentes do middleware.  

O Service User utiliza o Synchronous Communication Service (2,3) 
para realizar a comunicação com o serviço Resource Discovery Service. Este, por 
sua vez, busca as informações no Resource Registry Service (4), que retorna as 
informações (5) sobre o serviço solicitado na forma de um GSH (Seção 3.4.1). De posse das 
informações, o Resource Discovery Service repassa o GSH para o Service 
User (6,7) que irá utilizá-lo para obtenção do GSR (Seção 3.4.1) através do serviço Handle 
Resolver Service (8,9,10,11,12). O GSR e o GSH contém as informações para a 
utilização de um serviço. 

A Figura 3.4 (Cenário 2) contém as interações realizadas na arquitetura para a 
recuperação da lista de serviços disponíveis na grade. Após a solicitação (1) por parte da 
aplicação (Application), o componente Service User cria uma nova conexão (2) 
através do Synchronous Communication Service que repassa a requisição de 
pedido da lista de serviços para Resource Discovery Service (3). Este por sua vez 
solicita a lista ao Resource Registry Service (4), que recupera a lista e a retorna 
para o Resource Discovery Service (5). A lista é repassada através do 
Synchronous Communication Service para o Service User (6,7), que então 
entrega a aplicação (8). 
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Figura 3.4 A aplicação busca pelos serviços disponibilizados na grade 

 
No terceiro cenário (Figura 3.5), o usuário (Application) solicita a autenticação na 

grade através da interface Service User (1). Esta, por sua vez, faz a solicitação ao 
Security Service por meio de uma conexão estabelecida pelo Synchronous 
Communication Service (2). Ao receber a solicitação, o Security Service 
verifica se o usuário faz parte do grupo de usuários autorizados a utilizar a grade (3). Em 
seguida, registra a execução da operação através do Log Service e envia a resposta ao 
Service User (4,5,6), que então repassa para a aplicação (7,8). Além disso, as notas 
contidas no Security Service e no Log Service são as representações das 
variabilidades especificadas anteriormente na visão estrutural (Seção 3.4.1). 

 

 

Figura 3.5 O usuário solicita autenticação na grade 

No quarto cenário (Figura 3.6), a aplicação realiza o registro de um serviço (1) por meio 
da interface Service Provider que cria uma conexão de rede (2), através do 
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Synchrnous Communication Service, com o objetivo de requisitar ao Resource 
Registry Service a criação do serviço (3).   

O Resource Registry Service então solicita ao Handle Resolver 
Service que crie um mapeamento (4,5,6,7), que contenha um GSH e um GSR. O primeiro 
contém informações que identificam e localizam o serviço (por exemplo, nome e endereço IP 
do serviço), já o segundo contém informações sobre como realizar a comunicação com o 
serviço (por exemplo, protocolo de comunicação e interface do serviço). Antes de enviar a 
resposta para o Service Provider, o Resource Registry Service registra a 
execução da operação de registro de serviço por meio do Log Service (8,9). O Log 
Service contém uma nota ressaltando a variabilidade relacionada a esse componente. 

 

 

Figura 3.6 A aplicação registra um serviço 

 
Por fim, no quinto cenário (Figura 3.7), uma aplicação faz uso de um serviço em nível 

de aplicação. Através da interface Service User, a aplicação busca (1), primeiramente, 
informações sobre a localização do serviço (GSH) no Resource Discovery Service 
(2,3), que, por sua vez, consulta o Resource Registry Service em busca destas 
informações (4,5). Ao encontrar as informações, o Resource Discovery Service 
repassa as mesmas para o Service User (6,7), que usa o GSH como entrada para obter 
informações de comunicação (GSR), por meio do Handle Resolver Service 
(8,9,10,11).  

De posse do GSR, a aplicação interage com o serviço e recebe a resposta à sua 
solicitação (12,13). O componente Synchronous Communication Service contém 
uma nota, que representa a possibilidade de uso do componente Asynchronous 
Communication Service ao invés do componente atual, o que leva o cliente a um 
comportamento diferente, pois no modo de comunicação assíncrona o cliente não necessita 
esperar pela resposta da requisição efetuada para o serviço.  
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Figura 3.7 A aplicação faz uso de um serviço 

3.4.3. Visão de Implantação 

Na visão de implantação, os componentes (serviços) definidos na visão estrutural serão 
agrupados em unidades lógicas, chamadas de unidade de implantação. A partir desse 
agrupamento, é construído um diagrama de implantação contendo algumas possibilidades de 
implantação. Os componentes foram agrupados de acordo com a Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 Agrupamento dos componentes em unidades de implantação 

Componentes Unidade de Implantação Tipo 
Synchronous Communication Service Serviços de Acesso Obrigatório 
Service User 
Service Provider Serviços Auxiliares Opcional 

Security Service 
Management Resource Service 
Log Service 

Serviços de Sistema Opcional 

Discovery Resource Service 
Registry Resource Service 
Handle Resolver Service 

Serviços de Distribuição Opcional 

 
Os componentes estão agrupados em: Serviços de Acesso, Serviços Auxiliares, 

Serviços de Sistema e Serviços de Distribuição. Além do agrupamento, também foi definida 
uma classificação segundo a necessidade de implantação, pois provê as condições mínimas 
para o funcionamento de um nó. Dessa forma, as unidades podem ter sua implantação 
obrigatória em qualquer nó. Podem também ser opcionais, fornecendo determinadas funções 
da infraestrutura da grade, devendo ser considerada a funcionalidade do nó. Por fim, pode ser 
alternativa, significando que essa categoria de unidade é mutualmente exclusiva, devendo, 
assim, ser selecionada apenas uma unidade no momento da implantação. 

 Os serviços de acesso são utilizados para fornecer o acesso das aplicações as 
funcionalidades mínimas do middleware, como o serviço de comunicação. 

Os serviços auxiliares fornecem funções que visam facilitar a utilização da grade, 
como o provimento de uma camada de software que simplifique a utilização dos demais 
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componentes do middleware. Os serviços de sistema são responsáveis por funcionalidades 
básicas e podem ser implantados em vários nós. No entanto, não é obrigatória a sua 
implantação em todos os nós. Os serviços de distribuição são necessários para realização 
das funcionalidades de transparência de localização. São importantes para o funcionamento 
do middleware do sistema em grade, mas não é implantada em todos os nós. 

 

 

Figura 3.8 Implantação nos nós da grade 

A Figura 3.8 contém quatro possibilidades de implantação. O Nó 01 tem implantado 
Serviços de Acesso e Serviços Auxiliares. Este nó poderá realizar, por exemplo, a função de 
usuário da grade. O Nó 02 contém Serviços de Acesso, Serviços de Distribuição e Serviços 
Auxiliares, podendo assim, exercer a função de registrar e recuperar informações referentes a 
localização dos recursos. O Nó 03 é composto pelos Serviços de Acesso, Serviços de 
Distribuição e Serviços Auxiliares. Este nó poderá realizar o registro e recuperação das 
informações referentes a comunicação com o recursos. O Nó 04 tem implantado os Serviços 
de Acesso, Serviços Auxiliares e Serviços de Sistema, com o objetivo de realizar funções de 
segurança na grade. No Nó 05 foi implantando os Serviços de Acesso, Serviços Auxiliares e 
Serviços de Sistema, para que este desempenhe a função de registrar as operações realizadas 
na grade computacional. Por fim, o Nó 06, tem implantado os Serviços de Acesso, Serviços 
Auxiliares e Serviços de Sistema, com a finalidade de servir como nó provedor de um serviço 
específico de usuário. 

3.5. Análise de Qualidade do Projeto da Arquitetura Conceitual 

Depois da definição da arquitetura conceitual, os pontos de variabilidade da arquitetura 
foram analisados e representados através de um diagrama (Figura 3.9), visando, assim, 
verificar a flexibilidade da arquitetura, garantindo também a extensibilidade e a 
adaptabilidade desta. Além disso, é verificada a aplicação dos estilos arquiteturais com o 
objetivo de assegurar que todos os estilos estão sendo devidamente utilizados, de acordo com 
o propósito que cada estilo possui. 
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3.5.1. Análise da Variabilidade 

Com base no diagrama da visão estrutural, foi definido um diagrama (Figura 3.9) que 
identifica três pontos de variabilidade na arquitetura conceitual, por meio da notação presente 
nos componentes e também pelo tipo de componente (Seção 2.4). O primeiro ponto é 
referente à camada Communication Services, onde a variabilidade é realizada por 
meio da técnica de substituição [117] Nesta camada, duas diferentes implementações do 
serviço de comunicação podem ser selecionadas, uma síncrona (Synchronous 
Communication Service) e a outra assíncrona (Asynchronous Communication 
Service).  

O segundo ponto de variação está na camada System Services. Aqui foi utilizada 
a técnica de extensão [117] pois a camada contém uma interface genérica que visa receber 
componentes cuja função não é mandatória para o funcionamento do sistema em grade, neste 
caso é possível selecionar o Log Service.  

Por fim, ocorre também uma variabilidade no Security Service. Existem três 
variabilidades internas, uma referente ao tipo de criptografia (vpm Criptography), outra ao 
mecanismo de integridade de dados (vpm Integrity), e a última refere-se à forma de 
autenticação (vpm Authentication). As três variabilidades necessitam que uma das suas 
variações sejam obrigatoriamente selecionada no momento da realização da varibilidade 
(vpm, ver Seção 2.4). 

A primeira variabilidade é composta de três variações: vpm Criptography|RSA, vpm 
Criptography|AES e vpm Criptography|TripleDES. A primeira variação é um algoritmo 
de criptografia assimétrico, já as duas últimas são algoritmos simétricos. Estas três variações 
irão originar três produtos distintos. 

A segunda variabilidade também é constituída de três variações: vpm Integrity|AES, 
vpm Integrity|RSA e vpm Integrity|DSA. A primeira variação refere-se a um algoritmo de 
uso simétrico, sendo que os dois últimos são de uso assimétrico. 

Finalmente, a terceira variabilidade contém duas variações: vpm Authentication|MD5 
e vpm Authentication|SHA. A primeira variação corresponde a um algoritmo de hash de 
128 bits e o segundo a um algoritmo de hash [31] de 160 bits. 

A partir da análise das variabilidades, pode-se verificar que a arquitetura contém 
variabilidades nos requisitos funcionais, no mecanismo de comunicação, e nos requisitos não 
funcionais, proporcionando, dessa forma, maior flexibilidade à arquitetura. 
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Figura 3.9 Análise dos pontos de variabilidade da arquitetura conceitual 

3.5.2. Análise dos Estilos Arquiteturais 
Na figura 3.10 a implementação do estilo em camadas é representada e pode-se 

verificar a interação das camadas definidas na visão estrutural. A estilo é violado, haja vista a 
visão em camadas ter sido implementada apenas para separação de funcionalidades de grupos 
de serviços da arquitetura. 

 

 

Figura 3.10 Análise do estilo em camadas 

A camada Plataform Interface faz uso de componentes contidos nas camadas 
System Services, Distributing Services e Communication Services. 
Já as camadas System Services e Distributing Services fazem uso da camada 
Communication Services.  As camadas têm funções diferenciadas e estritamente 
definidas. Esse fato caracteriza a divisão da arquitetura em camada, ao passo que estas 
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camadas interagem umas com as outras visando a realização de alguma funcionalidade cuja 
responsabilidade é de outra camada. 

 

Figura 3.11 Análise dos estilos, broker, cliente-servidor e orientado a objetos 
 

A Figura 3.11 representa a utilização dos estilos broker, cliente-servidor e orientado a 
objetos. O Nó 01 contém dois componentes, Service User e Synchronous 
Communication Service e o Nó 02 é composto por um serviço de usuário (Service), 
pelo Service Provider, Resource Management Service e o Synchronous 
Communication Service.  

O componente Synchronous Communication Service é responsável por 
implementar o estilo broker na arquitetura, fornecendo meios para a comunicação entre os 
nós. Já o estilo cliente-servidor pode ser verificado na funcionalidade a que se destinam os 
componentes Service User e Service Provider. O primeiro implementa funções 
relacionadas ao uso de serviços (cliente) e o segundo contém funções relacionadas ao 
provimento de serviços (servidor). Por fim, o estilo orientado a objetos é empregado para a 
utilização de componentes, devido as propriedades (por exemplo, encapsulamento) desse 
estilo serem bastante adequadas para a construção de componentes.   

3.6. Projeto da Arquitetura Concreta 

O projeto da arquitetura concreta é dividos em três visões, cujos nomes são os mesmos 
do projeto da arquitetura conceitual: estrutural, comportamental e de implantação. Cada uma 
destas visões tem correspondência com a visão de mesmo nome da fase conceitual da 
arquitetura. Assim, os artefatos produzidos em cada visão no projeto da arquitetura conceitual 
são agora refinados na visão correspondente na fase concreta da arquitetura. 

3.6.1. Visão Estrutural 

O diagrama anteriormente trabalhado (Figura 3.2) na visão estutural no projeto da 
arquitetura conceitual é agora refinado por meio do diagrama contido na Figura 3.12. Nesse 
diagrama os componentes conceituais são decompostos em componentes com 
funcionalidades mais específicas (por exemplo, Service Provider em Service 
Monitoring e Service Control). Além disso, novos componentes também são 
adicionados (como o Commons) visando representar funções somente de suporte para a 
implementação dos serviços anteriomente especificados na fase conceitual. 
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Na Figura 3.12, pode-se verificar, no topo do diagrama, uma estrutura similar ao 
diagrama da visão estrutural conceitual. No topo, o Uba como principal componente da 
arquitetura (<<topCapsule>>). O Uba é decomposto em seis componentes, rotulados 
com o esteriótipo <<systemCapsule>> que os caracteriza como subsistemas: 
Plataform Interface, System Services, Distributing Services, 
Communication Services, Commons e Interface Repository. As 
funcionalidades desses componentes foram anteriormente explicada na Seção 3.4.1, com 
exceção do Commons e do Interface Repository. 
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Figura 3.12 Diagrama da Visão Estrutural Concreta – Principal 
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Figura  3.13 Diagrama da Visão Estrutural Concreta – Parte 01
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A Figura 3.13 contém o subsistema Plataform Interface que está divido em 
Service User e Service Provider, assim como na arquitetura conceitual. O 
componente Service User não está decomposto em nenhum outro componente e tem a 
mesma funcionalidade proposta definida na visão estrutural conceitual, que é de fornecer 
meios para a utilização dos serviços da grade, dentre estes, a autenticação na grade, a 
obtenção de informações sobre serviços e obtenção da lista de serviços. Já o Service 
Provider é composto pelo Service Deploy e Service Monitoring. O primeiro 
é responsável por realizar funções de implantação, como registrar, alterar e excluir 
informações de registro de um serviço, e o segundo é responsável por fornecer a capacidade 
de monitoramento do serviço, como verificação do estado do serviço.  

O subsistema System Services é composto pelos seguintes componentes: 
Security Service, Log Service e Resource Management Service. O 
componente Security Service contém dois níveis de componentes, o primeiro nível é 
composto por: Authorization, Crypt, Accounting, Authentication e 
Integrity. O componente Authorization é responsável por fornecer mecanismos de 
autorização de usuários. Ao serem cadastrados, os usuários podem ser limitados, com 
privilégios somente para utilizar os serviços, ou podem ser administradores, que têm 
privilégios para implantar, modificar e excluir serviços. O componente Crypt provê 
mecanismos de criptografia de dados, que podem ser implementados por meio de diferentes 
algoritimos de criptografia, o que acarretará em diferentes produtos, que são respresentados 
pelos seguintes componentes: Crypt RSA, Crypt TripleDES e Crypt AES.  

O componente Accounting tem como função o gerenciamento dos usuários da grade, 
para tanto, agrega funcionalidades, tais quais a criação e a exclusão de usuários, bem como a 
alteração das informações a respeito destes, além do armazenamento e recuperação dessas 
informações.  

O componente Authentication responde pelas funcionalidades referentes a 
autenticação na grade dos usuários. Esta autenticação pode ser realizada através de dois 
diferentes algoritmos de hash, que são implementados pelos componentes Auth MD5 e 
Auth SHA1.  

Por fim, o componente Integrity fornece meios que garantam a integridade dos 
dados trafegados na grade, sendo que este componente é decomposto em três componentes 
que podem gerar três produtos: Integrity RSA, Integrity AES e Integrity 
DSA. 

O componente Log Service é composto por três componentes: Logger, 
LogPersistence e Auditing. O primeiro é utilizado para coletar as informações 
enviadas pelos usuários do Log Service e, assim, criar um registro dessas informações, 
que serão armazenadas em disco por meio do componente LogPersistence. Por fim, os 
registros armazenados podem ser recuperados e auditados através do componente 
Auditing. 

O componente Resource Management Service não é composto por nenhum 
outro componente e realiza a função de gerenciamento dos recursos disponíveis na grade, 
mas especificamente a capacidade de processamento existente. 
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Figura 3.14 Diagrama da Visão Estrutural Concreta – Parte 02
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A Figura 3.14 contém o subsistema Distributing Services que é composto por 

três componentes: Handle Resolver Service, Resource Discovery 
Service e Resource Registry Service. O Handle Resolver Service é 
composto pelo Mapping e o HandleResolverPersistence. O Mapping tem como 
função realizar o mapeamento de um GSH para um GSR, já o 
HandleResolverPersistence é responsável por armazenar o mapeamento contendo 
um par de informações, sendo que uma é o GSH e a outra são as informações referentes ao 
GSR de cada serviço disponível. O Resource Discovery Service contém somente o 
Discovery Protocol, o qual é reponsável por especificar a forma de interação dos 
clientes com o Resource Discovery Service para a descoberta de recursos. 
Finalmente, o Resource Registry Service é composto pelos Registries e o 
RegistryPersistence.  

O Registries fornece as funções necessárias para o registro de informações dos 
serviços: alteração e exclusão de informações sobre serviços, além da recuperação dessas 
informações e de todos os serviços que tem informações registradas, já o 
RegistryPersistence armazena em disco os registros de informações dos serviços, 
permitindo, assim, que essa informação seja recuperada após eventuais paralizações do 
serviço. 

O subsistema Communication Service é composto por dois níveis de 
componentes. O primeiro nível contém os componentes, Synchronous 
Communication Service e o Asynchronous Communication Service. O 
Synchronous Communication Service é decomposto em Synchronous TCP e 
Synchronous UDP, que fornecem a possibilidade de utilização dos protocolos de 
transporte TCP ou UDP, respectivamente.  

Já o Asynchronous Communication Service é composto pelos componentes 
Asynchronous TCP e Asynchronous UDP que implementam um mecanismo de 
comunicação assíncrona por meio dos protocolos TCP e UDP, respectivamente. Além disso, 
tanto o Synchronous Communication Service quanto o Asynchronous 
Communication Service contém o componente Communication Protocol, que 
é responsável pelas regras de comunicação entre nós da grade. 
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Figura 3.15 Diagrama da Visão Estrutural Concreta – Parte 03
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No subsistema Commons (Figura 3.15), que se destina a prover funções de suporte aos 
demais serviços existentes nos outros subsistemas apresentados, essas funções de suporte são 
implementadas por meio de três componentes: Constants, Exceptions e Utils. O 
componente Constants contém constantes utilizadas por diversos serviços (por exemplo, a 
localização de arquivos de configuração). O componente Exceptions é responsável pelas 
exceções dos diversos serviços, por isso, cada um desses serviços é representado por um dos 
componentes que compõe o Exceptions, que são, Registry, Security, 
Discovery, Handle, Synchronous, Asynchronous, 
ResourceManagement e Log. 

Por fim, o Interface Repository, que agrega as interfaces de outros 
componentes, é pelos seguintes componentes: Registry, Security, Discovery, 
Handle, Communication, ResourceManagement e Log. 

 
Padrões de Projeto Utilizados 

Alguns padrões de projeto foram selecionados de acordo com a necessidade de aplicação 
na arquitetura e também em concordância com os estilos arquiteturais. Foram definidos os 
seguintes padrões de projeto: Wrapper Facade, Adapter, Singleton, Abstract Factory, Bridge, 
Proxy, Broker, Interface Description, Client Proxy, Requestor, Invoker, Client Request 
Handler, Server Request Handler. A Tabela 3.6 mostra a associação dos padrões de projeto 
com aos estilos arquiteturais, além do componente no qual está sendo aplicado o padrão. 

 
Tabela 3.6 Padrões de Projeto da Arquitetura Concreta 

Padrão de 
Projeto 

Estilos de que 
participa Onde é utilizado 

Wrapper 
Facade Camadas e Broker 

Plataform Interface, Synchronous 
Communication Service e Asynchronous 
Communication Service 

Adapter Camadas e Broker 
Plataform Interface, Synchronous 
Communication Service e Asynchronous 
Communication Service 

Singleton Broker Synchronous Communication Service e 
Asynchronous Communication Service 

Abstract 
Factory Broker Synchronous TCP, Synchronous UDP, 

Asynchronous TCP e Asynchronous TCP 

Bridge Orientado a 
Objetos Interface Repository 

Proxy Cliente-Servidor Service User 

Broker Broker Synchronous Communication Service e 
Asynchronous Communication Service 

Interface 
Description Cliente-Servidor Registries 

Client Proxy 
Cliente-Servidor e 

Orientado a 
Objetos 

Service User 

Requestor Cliente-Servidor Service User 
Invoker Cliente-Servidor Service Provider 

Client Request 
Handler 

Cliente-Servidor e 
Broker 

Synchronous TCP, Synchronous UDP, 
Asynchronous TCP e Asynchronous TCP 
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Server Request 
Handler 

Cliente-Servidor e 
Broker 

Synchronous TCP, Synchronous UDP, 
Asynchronous TCP e Asynchronous TCP 

 
Os padrões Interface Description, Client Proxy, Requestor, Invoker, Client Request 

Handler, Server Request Handler são padrões de projeto específicos do domínio de 
middleware [122]  

3.6.2. Visão Comportamental 
Na visão comportamental concreta foram construídos cinco diagramas de sequência 

UML, especificados com base nos diagramas de comunicação contruídos na visão 
comportamental conceitual, os quais foram baseados nos cenários de utilização da 
arquitetura. Foram também construídos quatro diagramas de estado os quais representam o 
comportamento de cada camada definida na visão estrutural conceitual (Figura 3.2). 
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Diagramas de Sequência 
 

 

Figura 3.16 Busca por um serviço 
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No primeiro cenário (Figura 3.16), a aplicação (Application) requisita informações 
sobre determinado serviço. A aplicação requisita as informações acerca de algum serviço (1) 
por meio da chamada da função discoveryResource(serviceName) do componente 
Service User. Ao receber a solicitação, o Service User inicialmente verifica se o 
usuário está autenticado na grade (2). Caso não esteja, é enviada uma mensagem ao usuário 
solicitando que este realize a autenticação (3) e, caso esteja autenticado, uma conexão de rede 
é estabelecida (4) através do Synchronous Communication Service - 
send(findServiceData (serviceName)) para o envio de uma solicitação ao 
Resource Discovery Service por meio da chamada da função 
findServiceData(serviceName) (5).  

O Resource Discovery Service, por sua vez, repassa a solicitação ao 
Resource Registry Service (6), mais especificamente ao componente 
Registries (7), que processa a solicitação e retorna o GSH para o Resource 
Discovery Service (8,9). Este envia o GSH (send(GSH)) para o Service User 
através do Synchronous Communication Service por meio da função 
receive(GSH) (10,11). Após receber o GSH, o Service User realiza o mapeamento 
do GSH para o GSR através da função findByHandler(GSH) do Handle Resolver 
Service – Mapping (12,13,14,15). Por fim, de posse do GSR, o Service User 
repassa este para a aplicação (16). 

No segundo cenário (Figura 3.17), a aplicação (Application) solicita a lista de 
serviços disponíveis através da função discoveryServices()(1) do componente 
Service User, que verifica se o usuário está autenticado na grade (2), caso não esteja o 
usuário é comunicado disso (3). No entanto, se já estiver autenticado, uma conexão de rede é 
estabelecida (4) por meio do Synchronous Communication Service - 
send(findServiceList ()), para o envio de uma solicitação (5) ao Resource 
Discovery Service por meio da chamada da função findServiceList().  

O Resource Discovery Service repassa a requisição (6) ao Resource 
Registry Service, sendo que o componente Registries será o responsável por 
processar a solicitação e retornar a lista de serviços (7,8) para o Resource Discovery 
Service. Este, por sua vez, envia a lista de serviços (9,10,11) obtida para o Service 
User através do Synchronous Communication Service por meio da função 
receive(serviceList).  
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Figura 3.17 Solicitação da lista de serviços disponíveis 
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No terceiro cenário (Figura 3.18), o usuário solicita a sua autenticação na grade 
computacional por meio do seu login e senha (1). O usuário (Application) realiza a 
chamada da função authentication(user,pass) do componente Service User. 
Ao executar essa função internamente, o Service User transforma a senha passada pelo 
usário em um hash (2), para então enviá-la juntamente com o login (3,4) para o Security 
Service, por meio da função send(auth(user,hash)) do componente 
Synchronous Communication Service.  

Ao receber a solicitação, o Security Service a processa através do componente 
AuthSHA1 (5). A execução dessa operação é registrada no Log Service, mais 
especificamente, no componente Logger através da função writeLog(message), e, em 
seguida, gravada em disco por meio do LogPersistence (6,7,8,9,10,11). Após isso, o 
Security Service envia o resultado da autenticação (12,13,14) – 
send(resultAuth) – para o Service User, que, ao receber – 
receive(resultAuth) – o resultado o envia para o usuário (15). Além disso, o 
mecanismo de autenticação pode também ser implementado por meio do componente 
AuthMD5, como pode ser verificado na nota existente no componente AuthSHA1.  
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Figura 3.18 Solicitação de autenticação do usuário na grade 
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No quarto cenário (Figura 3.19), a aplicação realiza o registro de um serviço. A 
aplicação (Application) solicita o registro do serviço (1) ao Service User por meio 
da função bind(serviceInfo). Antes de realizar o registro do serviço, o componente 
Service User verifica se o usuário (Application) está autenticado (2). Caso não 
esteja, o usuário é informado disso (3) e solicitado que realize a autenticação para a execução 
da operação de registro de serviço.  

Já autenticado, o Service User cria uma conexão de rede (4) – 
send(bind(serviceInfo))- por meio do componente Synchronous 
Communication Service para o Resource Registry Service, onde é realizada 
a chamada da função bind(serviceInfo) que é executada pelo componente 
Registries (5,6). Após a criação do registro com as informações do serviço, também é 
solicitado ao Handle Resolver Service, através da função 
generateHandle(serviceInfo), que crie um novo mapeamento (7) contendo o GSH 
e o GSR desse novo serviço registrado, e, em seguida, gravando em disco através do 
HandleResolverPersistence.   

O Handle Resolver Service retorna o resultado da operação (7,8) de criação do 
mapeamento para o Registries que, em seguida, solicita a gravação da execução da 
operação de criação de registro de serviço para o Log Service (13). O Log Service 
utiliza o componente Logger para gravar as informações pertinentes a operação executada 
(14,15,16) e retorna o resultado da gravação (18) para o Registries. O Registries 
então envia (send(result)) o resultado da criação do registro (19,20,21) para o 
Service User, que o recebe (receive (result)) e envia para a aplicação (22). 
Além disso, uma nota especifica a possibilidade de seleção ou não do componente Log 
Service. 
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Figura 3.19 Registro de um serviço 
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Por fim, no quinto cenário (Figura 3.20), a aplicação (Application) realiza os 
passos necessários para a utilização de um serviço. O primeiro passo é a solicitação de 
informações do serviço (1) que se deseja utilizar, através da chamada da função 
discoveryResource(serviceName) do componente Service User.  

Recebendo a solicitação, o Service User verifica se o usuário está autenticado na 
grade (2), caso não esteja, é enviada uma mensagem ao usuário solicitando que este realize a 
autenticação (3). Caso esteja autenticado, uma conexão de rede é estabelecida através do 
Synchronous Communication Service - send(findServiceData 
(serviceName)), para o envio da solicitação de informações (4,5) ao Resource 
Discovery Service por meio da chamada da função 
findServiceData(serviceName).  

O Resource Discovery Service encaminha a solicitação (6) ao Resource 
Registry Service - Registries, que realiza o processamento da solicitação e 
retorna o GSH (7,8,9) para o Resource Discovery Service. O Resource 
Discovery Service envia o GSH (send(GSH)) para o Service User  (10,11) por 
meio do Synchronous Communication Service através da função 
receive(GSH). Recebendo o GSH, o componente Service User realiza o 
mapeamento do GSH para o GSR (12,13,14,15) através da função findByHandler(GSH) 
do Handle Resolver Service - Mapping. Em seguida, o Service User 
repassa o GSR para a aplicação (16), que o utiliza para interagir com o serviço desejado 
(17,18), realizando uma requisição (request) e recebendo, posteriormente, a resposta à 
requisição (reply).  

O componente Synchronous Communication Service contém uma nota que 
especifica a possibilidade de seleção do Asynchronous Communication Service 
no lugar no atual componente, o que ocasionará uma mudança no comportamento desse 
cenário, pois o cliente passa a não esperar pela resposta à requisição realizada para o serviço 
para efetuar outras requisições. 
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Figura 3.20 Uso de um serviço 
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Diagramas de Estado 
Os diagramas de estados construídos representam o comportamento interno das 

camadas definidas anteriormente na visão estrutural da arquitetura conceitual. 
 

 

Figura 3.21 Diagrama de estado da camada Plataform Interface 

 
O primeiro diagrama de estado (Figura 3.21) representa o comportamento da camada 

Plataform Interface. A camada inicia no estado Ready, onde está pronta para 
realizar as funcionalidades para qual a foi proposta. A partir do estado Ready, podem ser 
alcançados os estados de Accessing, Monitoring e Deploying. A transição para o 
estado de Accessing ocorre quando o cliente realiza uma requisição 
(requestService) para a utilização de algum serviço. Então, são acionados os 
componentes responsáveis por operações (por exemplo, busca de informações sobre um 
serviço) que dão o suporte para o acesso aos serviços.  

O estado de Monitoring é disparado por uma requisição (stateService) para 
monitoramento do estado de algum serviço, como, a verificação se determinado serviço está 
em execução. Por fim, o estado de Deploying é alcançado por meio de uma requisição 
(handlingService) para implantação ou alteração de um serviço, como o registro ou 
alteração das informações de registro de um serviço.  
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Figura 3.22 Diagrama de estado da camada System Services 

No segundo diagrama (Figura 3.22), que representa o comportamento da camada 
System Services, pode-se verificar que a camada inicia no estado Ready, onde está 
pronta para realizar as funcionalidades para a qual foi proposta, e pode, a partir deste estado, 
alcançar os estados de Logging, Resource Managing e Securiting.  
O estado de Logging pode ser alcançado através de uma requisição (logOperation) 
para registrar a execução de determinada operação. Sendo que, com o término da operação de 
log (logWrited), o estado é alterado para Done, que representa a conclusão de uma 
operação qualquer.Já para alcançar o estado de Managing é necessário uma solicitação 
(requestResource) de disponibilização de recursos para a execução de uma tarefa, e, em 
seguida, com a disponibilização do recurso (resourceAvailable) é alcançado o estado 
Done.  

O estado de Securiting é atingido por meio da requisição para a execução de 
alguma operação de segurança (performSecurityOperation), como operações de 
gerenciamento de contas de usuário ou de criptografia de dados. Com o término da operação 
de segurança (securited), ocorre a transição para o estado Done. Além disso, os estados 
de Logging e Securiting contém uma nota que referencia as variabilidades relacionadas 
a estes estados. 
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Figura 3.23 Diagrama de estado da camada Distributing Services 

O terceiro diagrama (Figura 3.23) representa o comportamento da camada 
Distributing Services, e inicia no estado Ready. A partir do estado Ready, onde a 
camada está pronta para realizar as funcionalidades para a qual foi proposta, podem ocorrer 
transições para os estados Resource Discovering, Registries Manipuling e 
Service Maps Handling.  

A transição para o Resource Discovering ocorre por meio de uma requisição 
(requestResourceInformation) em busca de informações sobre um serviço, e, 
quando as informações são obtidas (returnInformation) e repassadas para o 
interessado o estado, é alterado para Done, que representa a conclusão de determinada 
operação.  

Já a passagem para o estado Registries Manipuling acontece quando é 
executada uma operação de manipulação de um ou mais registros de informações sobre 
serviços (manipulateRegistry). Além disso, a execução dessas operações também 
disparam a operação de gravação (saveChanges) dessas alterações ocorridas nos registros, 
o que leva ao estado de Persisting, sendo que, ao término da operação de manipulação 
de registro, (endManipulate) ocorre a transição para o estado Done.  

Por fim, o estado Service Maps Handling é alcançado quando uma requisição 
(createAndResolveMapping) é realizada para a manipulação e resolução de 
mapeamentos. A manipulação dispara a operação de gravação das operações 
(saveChanges) que resulta no estado Persisting. Após a conclusão da operação 
createAndResolveMapping ocorre a transição (doneOperation) para o estado 
Done.   
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Figura 3.24 Diagrama de estado da camada Communication Services 

No quarto diagrama (Figura 3.24) está representado o comportamento da camada 
Communication Services. Inicia-se com o estado Ready, onde a camada está pronta 
para realizar as funcionalidades para a qual foi proposta, podendo, a partir deste estado, 
alcançar os estados de Sending, Receive e Listening.  A transição ocorre para o 
estado de Sending através de uma requisição de envio de dados (sendData), sendo que, 
após a transmissão dos dados (transmitedData), ocorre a mudança para o estado Done, 
que representa o término de determinada operação. Já o estado Receive é acionado após 
uma solicitação para recebimento de dados (arriveData) e, após todos os dados terem 
sido recebidos (receivedData), é alterado para o estado para Done. O estado 
Listening é alcançado por meio de uma requisição (listenCommunication) que 
estabelece um ponto de entrada para as conexões de rede.  

3.6.3. Visão de Implantação 

Na visão de implantação foi construído um diagrama (Figura 3.25) com base no 
diagrama da visão de implantação da arquitetura conceitual (Figura 3.8). 
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Figura 3.25 Diagrama da visão de implantação concreta 
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Nesse diagrama de implantação da arquitetura concreta, os nós estão divididos em 
elementos de hadware e de software. Os elementos de hadware são dispositivos (celular, 
sensor, notebook) e processador(es) do dispositivo. Já os elementos de software são instâncias 
dos componentes arquiteturais definidos na visão estrutural da arquitetura concreta. 

O diagrama contém três nós que representam funções distintas no sistema em grade, 
estabelecidas pelas instancias implantadas em cada nó (01, 02, 03, 04, 05 e 06). O device 01 
tem função de usuário dos demais serviços da grade, além de poder fornecer parte da 
capacidade computacional para a execução de alguma tarefa pertencente a determinado 
serviço. O device 02 exerce a função de registrar e recuperar informações referentes a 
localização dos recursos. O device 03 pode realizar o registro e recuperação das informações 
referentes a comunicação com o recursos. O device 04 realiza funções de segurança na grade. 
O device 05 desempenha a função de registrar as operações realizadas na grade 
computacional. Por fim, o device 06 tem a finalidade de servir como nó provedor de um 
serviço específico de usuário. 

3.7. Análise de Qualidade do Projeto da Arquitetura Concreta 

Nesta fase, novos atores externos são encontrados e representados por meio de um 
diagrama. Além disso, alguns cenários de uso são especificados baseados nos atributos não-
funcionais definidos para a arquitetura (Seção 3.4.1). 

3.7.1. Busca por novos atores 

Na análise da qualidade do projeto da arquitetura concreta, os artefatos produzidos na 
fase anterior são analisados em busca de novos atores (como o serviço de transação) que não 
estão presentes na arquitetura proposta, visando assim, verificar que componentes adicionais 
a arquitetura pode necessitar para suprir cenários diferentes dos que inicialmente foram 
propostos. 

 

Figura 3.26 Diagrama com novos atores 

Para a representação dos novos atores foi construído um diagrama (Figura 3.26). Neste 
diagrama, parte da arquitetura da linha de produto está representada pelos componentes 
Service User, Security Service e Synchronous Communication 
Service que estão ligados ao principal componente, Uba. Alguns atores externos à 
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arquitetura proposta foram identificados, Transaction Service e Persistence 
Service, haja vista a possibilidade de utilização desses dois serviços em cenários 
específicos.  

O Transaction Service pode ser utilizado em cenários onde uma determinada 
tarefa seja executada por completo para que a próxima tarefa também seja executada. Já o 
Persistence Service está incluído como ator externo, embora existam mecanismos de 
persistência na arquitetura, pois um serviço específico que realize o armazenamento do 
estado de objetos ou componentes facilitaria o desenvolvimento e manutenção da persistência 
na arquitetura. 

3.7.2. Cenários de uso dos atributos não-funcionais 
Alguns cenários de uso foram definidos para os atributos não-funcionais especificados 

para a arquitetura, com o objetivo de verificar se estes atributos foram devidamente 
considerados durante o projeto da arquitetura. Em cada cenário, foi avaliado se para a 
aplicação do cenário em questão é necessária a alteração de algum componente e também da 
estrutura, comportamento ou implantação da arquitetura. Baseado nessas alterações 
provocadas nos componentes ou na arquitetura é atribuído um nível que varia de um a cinco 
para cada cenário, sendo que para o cenário ser considerado aceitável, é preciso estar no 
máximo no nível três [88] Foi também convencionada a seguinte representação, contida na 
Tabela 3.7, para as alterações nos componentes e na arquitetura. 

Tabela 3.7 Valores para avaliação dos cenários 

+ A arquitetura não é afetada 
- A arquitetura é afetada 
O Um ou nenhum componente é afetado 
M Multiplos componentes são afetados 

 
Os seguintes cenários foram especificados com as suas respectivas avaliações: 

 
Cenários de análise da adaptabilidade 

1. Quais mudanças são necessárias na arquitetura para ser usada com os requisitos de 
segurança, como autenticação, autorização e integridade? 

2. Quais mudanças são necessárias para a arquitetura ser usada com requisitos de tempo 
real? 

3. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para ser usada com mecanismos 
autonômicos? 

4. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para alterar a interface da plataforma? 
5. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para uso de diferentes modelos de 

distribuição? 
Tabela 3.8 Análise dos cenários da adaptabilidade 

Cenário Arquitetura Componentes Nível de Impacto 
1 - O 1 
2 + M 4 
3 + M 3 
4 + M 2 
5 + M 3 
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Na análise da adaptabilidade (Tabela 3.8) foi verificado que somente o Cenário 02 
teve um nível de impacto superior a três, o que não compromete a implementação desse 
atributo na arquitetura, pois os demais cenários puderam ser aplicados na arquitetura sem que 
esta necessitasse de grandes alterações em sua estrutura. Vale ainda ressaltar que em todos os 
cenários a arquitetura foi afetada e mais de um componente teve de ser trocado ou inserido na 
arquitetura. 

 
Cenários de análise da portabilidade 

1. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para esta ser usada em grades 
pervasivas? 

2. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para uso de diferentes protocolos de 
comunicação? 

Tabela 3.9 Análise dos cenários da portabilidade 

Cenário Arquitetura Componentes Nível de Impacto 
1 + M 3 
2 - O 1 

 
Na análise da portabilidade (Tabela 3.9) todos os cenários obtiveram um nível de 

impacto inferior a três, o que assegura a correta implementação desse atributo na arquitetura. 
Sendo que no primeiro cenário a arquitetura foi afetada em mais de um componente, já no 
segundo cenário a arquitetura não foi afetada e somente um componente teve de ser trocado.  
 
Cenários de análise da escalabilidade 

1. Quais mudanças, na arquitetura, são necessárias para suprir o aumento no número de 
clientes 

2. Quais mudanças, na arquitetura, são necessárias para adequação a redução do número 
de clientes 

Tabela 3.10 Análise dos cenários da escalabilidade 

Cenário Arquitetura Componentes Nível de Impacto 
1 - O 1 
2 - O 1 

 
Na análise da escalabilidade (Tabela 3.10) todos os cenários obtiveram um nível de 

impacto correspondente a um, esse fato assegura que a implementação desse atributo na 
arquitetura está correta. Nos dois cenários a arquitetura não foi afetada e somente um 
componente em cada cenário teve de ser trocado. 

 
Cenários de análise da segurança 

1. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para uso de diferentes protocolos de 
segurança? 

2. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para uso de diferentes métodos de 
autenticação? 

3. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para uso de diferentes métodos de 
autorização? 
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Tabela 3.11 Análise dos cenários da segurança 

Cenário Arquitetura Componentes Nível de Impacto 
1 - O 1 
2 - O 1 
3 + M 2 

 
Na análise da segurança (Tabela 3.11) todos os cenários obtiveram um nível de 

impacto correspondente inferior a três. Esse fato assegura que a implementação desse atributo 
na arquitetura está correta. Nos dois primeiros cenários a arquitetura não foi afetada e 
somente um componente em cada cenário teve de ser trocado. Já no terceiro cenário a 
arquitetura foi afetada e mais de um componente teve de ser trocado. 
 
Cenários de análise da extensibilidade 

1. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para a adição de um novo 
componente? 

2. Quais mudanças são necessárias, na arquitetura, para a atualização de um 
componente? 

Tabela 3.12 Análise dos cenários da extensibilidade 

Cenário Arquitetura Componentes Nível de Impacto 
1 - O 1 
2 - O 1 

 
Na análise da escalabilidade (Tabela 3.12) todos os cenários obtiveram um nível de 

impacto correspondente a um, isso garante a correta implementação desse atributo na 
arquitetura. Nos dois cenários a arquitetura não foi afetada e somente um componente em 
cada cenário teve de ser trocado. 

3.8. Implementação 

A arquitetura proposta foi implementada na linguagem Java utilizando o modelo de 
componentes EJB (Enterprise Java Beans) e todos os componentes da arquitetura concreta 
foram implementados. A implementação consistiu de 22 pacotes, 74 classes, 16 interfaces, 5 
classes abstratas e 9.386 linhas de código. O framewok Spring foi adotado no 
desenvolvimento dos web services, pois fornece facilidades para o envio e recebimento de 
objetos complexos Java e tipos não primitivos. Já o framework GridGain foi utilizado para 
fornecer as funcionalidades referentes a distribuição do processamento entre os nós da grade 
mediante a submissão de determinada tarefa. 

Na Tabela 3.13 pode-se verificar como foi realizado o mapeamento dos elementos 
arquiteturais (componentes) descritos na arquitetura concreta para os principais elementos 
(projetos, pacotes, classes, interfaces e classes abstratas Java) construídos na implementação, 
referentes a camada Plataform Interface. Por exemplo, o componente Service 
Monitoring foi implementado na forma de uma classe Java 
br.ufpe.cin.serviceprovider.servicemonitoring, já o componente 
Service Provider foi mapeado em um projeto Java de mesmo nome. 
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Tabela 3.13 Mapeamento dos artefatos da arquitetura concreta para artefatos de 
implementação – Plataform Interface 

Plataform Interface 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Service User Service User Projeto 
Service 
Provider 

Service Provider Projeto 

Service 
Monitoring 

br.ufpe.cin.serviceprovider.servicemonitoring Classe 

Service Deploy br.ufpe.cin.serviceprovider.servicedeploy Classe 
 
A Tabela 3.14 contém o mapeamento dos elementos arquiteturais da arquitetura 

concreta para os principais elementos de implementação da arquitetura, referentes à camada 
System Services. Por exemplo, o componente Auth MD5 foi implementado na forma 
de uma classe Java br.ufpe.cin.security.authentication.authmd5, já o 
componente Authentication foi mapeado em um projeto Java de mesmo nome. 

Tabela 3.14 Mapeamento dos artefatos da arquitetura concreta para artefatos de 
implementação – System Services 

System Services 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Security Service Security Service Projeto 
Authorization br.ufpe.cin.security.authorization Pacote 
Accounting br.ufpe.cin.security.accounting Pacote 
Authentication br.ufpe.cin.security.authentication Pacote 
Auth MD5 br.ufpe.cin.security.authentication.authmd5 Classe 
Auth SHA1 br.ufpe.cin.security.authentication.authsha1 Classe 
Integrity br.ufpe.cin.security.integrity Pacote 
Integrity DAS br.ufpe.cin.security.integrity.integritydsa Classe 
Integrity AES br.ufpe.cin.security.integrity.integrityaes Classe 
Integrity RSA br.ufpe.cin.security.integrity.integrityrsa Classe 
Crypt br.ufpe.cin.security.crypt Pacote 
Crypt AES br.ufpe.cin.security.crypt.cryptaes Classe 
Crypt RSA br.ufpe.cin.security.crypt.cryptrsa Classe 
Crypt TripleDES br.ufpe.cin.security.crypt.crypttripledes Classe 
Log Service Log Service Projeto 
Logger br.ufpe.cin.log.logger Classe 
LogPersistence br.ufpe.cin.log.logpersistence Classe 
Auditing br.ufpe.cin.log.auditing Classe 
Resource 
Management 
Service 

Resource Management Service Projeto 

 
A Tabela 3.15 demonstra o mapeamento dos elementos arquiteturais da arquitetura 

concreta para os principais elementos de implementação da arquitetura, relacionados a 
camada System Services. Dentre outros mapeamentos, pode-se verificar que o 
componente Registries foi implementado na forma de uma classe Java 
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br.ufpe.cin.registry.registries, já o componente Resource Registry 
Service foi mapeado em um projeto Java de mesmo nome. 

Tabela 3.15 Mapeamento dos artefatos da arquitetura concreta para artefatos de 
implementação – Distributing Services 

Distributing Services 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Resource Registry 
Service 

Resource Registry Service Projeto 

Registries br.ufpe.cin.registry.registries Classe 
Registry 
Persistence 

br.ufpe.cin.registry.registrypersistence Classe 

Resource Discovery 
Service 

Resource Discovery Service Projeto 

Discovery Protocol br.ufpe.cin.discovery.dicoveryprotocol Classe 
Handle Resolver 
Service 

Handle Resolver Service Projeto 

Mapping br.ufpe.cin.handle.mapping Classe 
Handle Resolver 
Persistence 

br.ufpe.cin.handle.handlepersistence Classe 

 
A Tabela 3.16 contém o mapeamento dos elementos arquiteturais da arquitetura 

concreta para os principais elementos de implementação da arquitetura, relacionados a 
camada Communication Services. Nesta camada, é destacado o mapeamento do 
componente Registries para a classe Java br.ufpe.cin.registry.registries, 
e também do componente Resource Registry Service para um projeto Java de 
mesmo nome. 

Tabela 3.16 Mapeamento dos artefatos da arquitetura concreta para artefatos de 
implementação – Communication Services 

Communication Services 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Synchronous 
Communication 
Service 

Synchronous Communication Service Projeto 

Synchronous TCP br.ufpe.cin.synchronous.synchronoustcp Classe 
Synchronous UDP br.ufpe.cin.synchronous.synchronousudp Classe 
Asynchronous 
Communication 
Service 

Asynchronous Communication Service Projeto 

Asynchronous TCP br.ufpe.cin.asynchronous.asynchronoustcp Classe 
Asynchronous UDP br.ufpe.cin.asynchronous.asynchronousudp Classe 

 
A Tabela 3.17 contém alguns mapeamentos referentes ao componente da arquitetura 

concreta Commons e os componentes a ele agregados. Como, por exemplo, o componente 
Synchronous para a classe Java 
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br.ufpe.cin.commons.exceptions.synchronous, e também o componente 
Exceptions para um pacote Java br.ufpe.cin.commons.exceptions. 

Tabela 3.17 Mapeamento dos artefatos da arquitetura concreta para artefatos de 
implementação – Commons 

Commons 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Constants br.ufpe.cin.commons.constants Classe 
Utils br.ufpe.cin.commons.utils Classe 
Exceptions br.ufpe.cin.commons.exceptions Pacote 
Synchronous br.ufpe.cin.commons.exceptions.synchronous Classe 
Registry br.ufpe.cin.commons.exceptions.registry Classe 
Security br.ufpe.cin.commons.exceptions.security Classe 

 
Por fim, a Tabela 3.18 descreve alguns mapeamentos relacionados ao componente 

Interface Repository (Arquitetura Concreta) e os demais componentes que o 
compõe. Como, por exemplo, o componente Authentication para a interface Java 
br.ufpe.cin.repository.authentication, e também o componente Security 
para um pacote Java br.ufpe.cin.repository.security. 

Tabela 3.18 Mapeamento dos artefatos da arquitetura concreta para artefatos de 
implementação – Interface Repository 

Interface Repository 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Registry br.ufpe.cin.repository.registry Pacote 
Registries br.ufpe.cin.repository.registry.registries Interface 
Resource 
Object 

br.ufpe.cin.repository.registry.resourceobject Interface 

Security br.ufpe.cin.repository.security Pacote 
Authentication br.ufpe.cin.repository.authentication Interface 
Crypt br.ufpe.cin.repository.crypt Interface 
Communication br.ufpe.cin.repository.communication Pacote 

 
O código contido no Quadro 3.1 é relacionado a função utilizada no componente 

Service User para adicionar um usuário limitado. Nas linhas 01 e 02 são descritos os 
parâmetros da função, que são o nome do usuário e a senha em texto simples deste usuário, 
além das exceções que podem ser levantadas na execução da função 
(StorableException, SecurityException). Na linhas 03 e 04 é criado um objeto 
fábrica, para que na linha 05, a partir dessa fábrica, seja instanciada uma conexão. Essa 
conexão é responsável por fornecer alguns dos mecanismos de comunicação necessários. Já o 
par com quem se deseja interagir é especificado na linha seis, no caso Security 
Service.  

Na linha 08 a senha passada pelo usuário é convertida em um hash por meio da função 
generatePassword. Na linha 09 é criado um objeto keys responsável por gerar as 
chaves públicas e privadas do usuário (linhas 10 e 11 respectivamente) . A chave privada do 
usuário é armazenada na linha 13, por meio da função save do componente Storable. Por 
fim, na linha 15 é enviada a solicitação ao Security Service para que o usuário seja 
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adicionado, através da função addUser, que tem como parâmetros o nome de usuário, o 
hash da senha e a chave pública.  

 
 
 
 
czxc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Quadro 3.2 contém o código referente a função para registro de informações de um 

serviço.  
 

 

 
 
Da linha 01 a 05 são descritos os parâmetros da função. O primeiro parâmetro é 

referente ao nome do serviço que se deseja registrar. O segundo é uma breve descrição da 
funcionalidade provida pelo serviço. No terceiro, o endereço lógico de rede onde o serviço irá 
funcionar. O quarto é a porta utilizada para a comunicação e o, quinto, o protocolo utilizado 
para comunicação com o serviço. A quinta linha ainda contém a exceção que deve ser 
levantada caso ocorra algum problema na execução.  

Na linha 07, há uma chamada de uma função - performAuth()- que verifica se o 
usuário está autenticado na grade. Caso este esteja, é permitida a execução do restante da 
função, caso não esteja, é requerido que o usuário realize a autenticação. Na linha 09, é criado 
um objeto fábrica, para que na décima linha, a partir dessa fábrica, seja instanciada uma 
conexão. Essa conexão é responsável por fornecer alguns dos mecanismos de comunicação 
necessários. Na linha 11, a conexão anteriormente instanciada é configurada para a interação 
com o Resource Registry Service.  

Um objeto ResourceObjectImpl é criado na linha 13, para que, posteriormente 
(linhas 15, 16, 17, 18 e 19), os parâmetros da função sirvam como dados para configuração 
do objeto Resource Registry Service. Primeiramente, é configurado um valor nulo 
para o ID do serviço, pois este será configurado com o ID no próprio serviço. A seguir, o 
nome do serviço, a descrição do recurso, o Address Object Resource que contém o 
endereço lógico de rede e a porta, e, por fim, o protocolo de comunicação. 

 
 
 
 
 
 

(01)public void addUser(final String user, final String password)   
(02).throws StorableException, SecurityException{ 
(03).ConnectionFactoryServiceUser ConnectionFactory = 
(04).ConnectionFactoryServiceUser.newInstance(); 
(05).ConnectionServiceUser connection = 
(06)ConnectionFactory.createConnection(); 
(07).Security security = connection.getSecurity(); 
(08).    
(09).String pass = security.generatePassord(password); 
(10).KeyPair keys = security.keyGenerator(); 
(11).PublicKey pubKey = keys.getPublic(); 
(12).PrivateKey priKey = keys.getPrivate(); 
(13).    
(14).Storable.save(priKey); 
(15).security.addUser(user, pass, pubKey); 
(16).} 
(17).     
(18).} 

Quadro 3.1 Função do componente Service User para adicionar um usuário limitado 
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3.9. Testes 

Alguns artefatos de teste foram criados com o objetivo de validar os artefatos de 
implementação anteriormente confecionados. Foram realizados testes unitários e de 
integração em sua maioria caixa preta, os quais foram construídos utilizando a linguagem 
Java.  

Os testes unitários foram efetuados nos serviços/componentes desenvolvidos 
(Resource Registry Service, Security Service, Exceptions, 
Service User).  

Já os testes de integração tiveram o objetivo de validar se os componentes 
implementados conseguem manter as relações especificadas no projeto da arquitetura. Vale, 
ainda, destacar que, tanto os testes unitários quanto os de integração foram confeccionados de 
forma genérica, comportando, assim, as variabilidades contidas na arquitetura, como, por 
exemplo, a variabilidade interna do Security Service ou a variabilidade na camada 
Communication Services (Seção 3.5.1). 

3.10. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os detalhes sobre a proposta de arquitetura de linha de produto 
de software. Primeiramente, foram brevemente apresentadas as motivações e o contexto do 
Ubá, e, em seguida, é justificado o uso do QADA como metodologia de projeto da 
arquitetura. A primeira fase foi apresentada com a especificação dos requisitos, em seguida, 
com base nesses requisitos, os artefatos produzidos na arquitetura conceitual foram 
explicados. Essa arquitetura conceitual foi analisada na fase seguinte. Após essa análise, os 
artefatos gerados na arquitetura concreta foram apresentados e explicados. Em seguida é 
realizada a análise da arquitetura concreta. E, por fim, o contexto da implementação da 
arquitetura foi apresentado, assim como os testes realizados na implementação.   
 

(01).public void bind(final String resourceName, 
(02).final String resourceDescription, final String resourceLocation,           
(03).final String resourcePort, final String resourceProtocol) throws  
(04).RegistryException{ 
(05). 
(06).performAuth(); 
(07).     
(08).ConnectionFactory connectionFactory = 
(09).ConnectionFactory.newInstance(); 
(10).Connection connection = connectionFactory.createConnection(); 
(11).Registry registry = connection.getRegistryObject();    
(12).     
(13).ResourceObjectImpl resourceObject = new ResourceObjectImpl(); 
(14).        
(15).resourceObject.setID(null); 
(16).resourceObject.setName(resourceName); 
(17).resourceObject.setDescription(resourceDescription); 
(18).resourceObject.setAor(resourceLocation+"/"+resourcePort); 
(19).resourceObject.setProtocol(resourceProtocol);    
(20).     
(21).registry.bind(resourceObject); 
(22).  
(23).} 

Quadro 3.2 Função do componente Service Deploy para registrar um serviço 
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C A P Í T U L O

4                               
Validação 

 

ste capítulo tem como objetivo apresentar a validação realizada para a arquitetura 
de linha de produto de software - Ubá.  Essa avaliação está divida em duas partes: 
instanciação de um middleware e a construção de uma aplicação que fizesse uso 

do middleware; e avaliação da arquitetura segundo uma metodologia de avaliação de ALPS 
chamada FAE. Primeiramente, foi instanciado um middleware a partir da arquitetura de linha 
de produto construída. Em seguida, uma aplicação foi construída com base na API provida 
pelo middleware, visando, assim, exercitar funcionalidades a que o middleware se propõe. Já 
a validação por meio do FAE foi realizada seguindo as fases especificadas no método com 
pequenas adaptações, pois alguns pontos da avaliação (por exemplo, questões referentes ao 
negócio) não se adequavam totalmente ao domínio de middleware. 

4.1.Estudo de Caso 

No estudo de caso, uma instanciação a partir da arquitetura de linha de produto foi 
realizada, produzindo dessa forma um middleware para computação em grade contendo as 
principais funcionalidades necessárias as grades computacionais, como controle de acesso, 
administração e descoberta de recursos. Além deste, uma aplicação que faz uso da API desse 
middleware também foi construída e testada em diferentes cenários. 

4.1.1. Instanciação do middleware 

A instanciação do middleware ocorreu conforme as fases especificadas na engenharia 
do domínio (Seção 2.3.2), que são engenharia de requisitos da aplicação, projeto da 
aplicação, realização da aplicação e teste da aplicação.  

 

Engenharia de Requisitos da Aplicação 
Na engenharia de requisitos da aplicação as variabilidades foram resolvidas de acordo 

com os requisitos desejados para o middleware. Dentre estas variabilidades, podem-se 
destacar: 
 

[RF002] Camada de Transporte 
Descrição: O sistema deverá operar com o protocolo TCP; 
 
[RF006] Comunicação 
Descrição: A comunicação deverá ser realizada de forma 1-1. Ocorrendo entre um cliente e 
um serviço de forma síncrona; e 
 
[RF015] Registro das operações 
Descrição: A execução de determinadas operações deve ser registrada para fins de auditoria. 
 

No RF002 foi especificado que o middleware deverá utilizar o TCP como protocolo 
de transporte, já no RF006 foi decidido que a comunicação ocorrerá de modo síncrono.Por 

E 
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fim, também foi especificado que o middleware deverá registrar as principais operações 
executadas. 
 
Projeto da Aplicação 

No projeto da aplicação os artefatos construídos na engenharia do domínio na fase de 
proejto do domínio foram instanciados e as variabilidades contidas nestes artefatos foram 
resolvidas. A Figura 4.1 contém a instanciação do middleware em seis diferentes nós.  

 

 

Figura 4.1 Instanciação do middleware no nível de arquitetura conceitual 

No Nó 01, foram instanciados somente os componentes Synchronous 
Communication Service e Service User. Este nó contém somente as 
funcionalidades de acesso aos serviços da grade, através da autenticação de usuário, obtenção 
de informações sobre determinado serviço ou a lista de serviços disponíveis. O Nó 02 é 
responsável por prover as funcionalidades de administrar, descobrir e obter registros de 
informações sobre serviços. Para isso, foram instanciados neste nó os componentes 
Synchronous Communication Service, Resource Registry Service, 
Resource Discovery Service e Service Provider.  

No Nó 03, foram instanciados os componentes Synchronous Communication 
Service, Handle Resolver Service e Service Provider, para que este nó 
forneça a funcionalidade de mapear um GSH em um GSR.  

O Nó 04 tem o objetivo de prover as funcionalidades de segurança, tais como: 
criptografia, integridade de dados, autenticação e autorização. Neste nó, foram instanciados 
os componentes: Service Provider, Security Service e Synchronous 
Communication Service.  
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No Nó 05, que é destinado a exercer a função de serviço de log, os seguintes 
componentes foram instanciados: Service Provider, Log Service e 
Synchronous Communication Service.  

Por fim, o Nó 06, cuja função é ter a infra-estrutura básica para o provimento de um 
serviço, teve estes componentes instanciados: Service Provider, Resource 
Management Service e Synchronous Communication. 

 

 

Figura 4.2 Instanciação do middleware em nível de arquitetura concreta 

A Figura 4.2 mostra a instanciação do middleware da perspectiva da arquitetura concreta, 
detalhando dessa forma que componentes cada um dos quatro nós contém. O Nó 01 teve os 
seguintes componentes instanciados, para assim realizar a função já descrita antes na 
instanciação da arquitetura conceitual: Service User, Synchronous 
Communication Service, Communication Protocol e Synchronous 
TCP. 

O Nó 02 teve o middleware instanciado com os seguintes componentes, com a 
finalidade gerenciar os registros de informações sobre serviços: Service Provider, 
Service Monitoring, Resource Discovery Service, Discovery 
Protocol, Resource Registry Service, Registries, Registry 
Persistence, Synchronous Communication Service, Communication 
Protocol e Synchronous TCP. 

O Nó 03 foi instanciado com estes componentes, para assim realizar a função já descrita 
antes na instanciação da arquitetura conceitual: Service Provider, Service 
Monitoring, Handle Resolver Service, Mapping, Handle Resolver 
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Persistence, Synchronous Communication Service, Communication 
Protocol e Synchronous TCP. 

No Nó 04, os seguintes componentes foram instanciados com a intenção de satisfazer as 
funcionalidades de seguranças citadas na instanciação da arquitetura conceitual: Service 
Provider, Service Monitoring, Security Service, Authorization, 
Accounting, Crypt, Crypt TripleDES, Integrity, Integrity AES, 
Authentication, Auth SHA1, Synchronous Communication Service, 
Communication Protocol e Synchronous TCP. 

O Nó 05 teve em sua instanciação os seguintes componentes, para assim realizar a 
função já descrita antes na instanciação da arquitetura conceitual: Service Provider, 
Service Monitoring,Log Service, Logger, Auditing, Log 
Persistence, Synchronous Communication Service, Communication 
Protocol e Synchronous TCP.  

Por fim, o Nó 06 tem como componentes instanciados, para assim realizar a função já 
descrita antes na instanciação da arquitetura conceitual: Service Provider, Service 
Monitoring, Service Deploy, Resource Management Service, 
Synchronous Communication Service, Communication Protocol e 
Synchronous TCP. 
 
Realização da Aplicação 

Na realização da aplicação, a implementação da arquitetura (Seção 3.8) foi utilizada 
para construção do middleware, com a resolução das variabilidades, mas sem nenhuma 
codificação adicional, haja vista as funcionalidades necessárias já estavam contidas na 
implementação. Dentre as variabilidades resolvidas, destacam-se estas apresentadas na 
Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 Elementos de implementação utilizados na aplicação – System Services 

System Services 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Auth SHA1 br.ufpe.cin.security.authentication.authsha1 Classe 
Integrity AES br.ufpe.cin.security.integrity.integrityaes Classe 
Crypt 
TripleDES 

br.ufpe.cin.security.crypt.crypttripledes Classe 

Log Service Log Service Projeto 
 
Esta tabela apresenta algumas variabilidas resolvidas na camada System Services. 

Todas as variantes selecionadas foram escolhidas tomando por base as tecnologias 
tipicamente utilizadas em sistemas de middleware para computação em grade. 
Primeiramente, foi feita a opção por utilizar o modo de autenticação com o algoritmo de hash 
SHA1, por meio da classe br.ufpe.cin.security.authentication.authsha1. 
Foi também escolhido o mecanismo de integridade com o algoritmo AES 
(br.ufpe.cin.security.integrity.integrityaes). A classe 
br.ufpe.cin.security.crypt.crypttripledes também foi selecionada para 
uso do algoritmo de criptografia TripleDES. Por fim, o projeto Log Service também foi 
selecionado para a implementação do registro de determinadas operações ocorridas na grade. 
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Tabela 4.2 Elementos de implementação utilizados na aplicação – Communication 
Services 

Communication Services 

Artefato do projeto Artefato de implementação Tipo de 
artefato 

Synchronous TCP br.ufpe.cin.synchronous.synchronoustcp Classe 
 
Na Tabela 4.2, pode-se verificar a seleção da classe 

br.ufpe.cin.synchronous.synchronoustcp como mecanismo de comunicação 
na grade computacional. 
 
Testes da Aplicação 

Os testes construídos para a arquitetura foram instanciados e utilizados no middleware 
em questão. Tanto os testes unitários quanto os de integração foram aproveitados, 
respeitando, no entanto, as variantes selecionadas na instanciação aqui exposta.  

4.1.2. Aplicação de validação 

Uma aplicação foi construída utilizando a API do middleware antes instanciado. Esta 
aplicação tem como objetivo exercitar os componentes da arquitetura do middleware, para, 
assim, validar as suas funcionalidades. 

A aplicação tem como função o cálculo de números primos. A aplicação está divida em 
dois elementos, o primeiro é o cliente que envia um número e recebe a confirmação se este 
número é ou não primo, e o outro é o serviço que recebe o número e realiza os cálculos 
necessários para verificar se este número é primo. Essa funcionalidade foi testada em três 
cenários distintos (Figuras 4.3, 4.5 e 4.7), com diferenças nos componentes utilizados em 
cada um dos cenários. 

No primeiro cenário, além do lado cliente (Client Application) e do serviço 
(Prime Numbers Service), também estão presentes os seguintes serviços: Security 
Service, Discovery Service, Registry Service, Log Service e 
Resource Management Service. A aplicação inicia realizando a autenticação na 
grade através do Security Service (1,2), que registra a execução dessa operação no 
Log Service (3). Após isso, solicita informações sobre o Prime Numbers Service 
ao Discovery Service (4). O Discovery Service, por sua vez, busca essas 
informações no Registry Service (5).  

O Registry Service retorna as informações ao Discovery Service (6) que 
as repassa para o cliente (7). De posse dessas informações, o cliente realiza uma requisição ao 
Prime Numbers Service para verificar se o número 217645199 é primo (8). O 
Prime Numbers Service executa as tarefas necessárias para calcular se o número é 
primo, e, para isso, faz uso do Resource Management Service que divide o 
processamento a ser realizado pela tarefa entre os nós presentes na grade computacional. 
Após a realização dos cálculos e obtenção do resultado o Prime Numbers Service 
envia o resultado ao cliente  (9). 
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Figura 4.3 Primeiro cenário de uso da aplicação 

A Figura 4.4 apresenta os principais elementos arquiteturais contidos nos nós 
participantes do primeiro cenário. A aplicação cliente contém quatro camadas: Java Virtual 
Machine (JVM), camada de comunicação; camada de acesso ao middleware, e aplicação.   

O Discovery Service é composto pela JVM, pela camada de comunicação, pela 
camada de acesso ao middleware e o serviço de descoberta. O Registry Service 
contém a JVM, a camada de comunicação, a camada de acesso ao middleware e o serviço de 
registro. O Security Service é composto pelas seguintes camadas: JVM, camada de 
comunicação, camada de acesso ao middleware e serviço de segurança.  

O Log Service contém a JVM, a camada de comunicação, a camada de acesso ao 
middleware e o serviço de log de operações. O Prime Numbers Service contém cinco 
camadas: a JVM, a camada de comunicação, a camada de administração de recursos, a 
camada de acesso ao middleware e o serviço de números primos.  

Por fim, os demais nós que participam do serviço distribuído Resource 
Management Service contém somente duas camadas, a JVM e o serviço de 
administração de recursos. Esse cenário tem como finalidade exemplicar a utilização básica 
do middleware instanciado.  
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Figura 4.4 Detalhamento do primeiro cenário 

O segundo cenário (Figura 4.5) contém os mesmos elementos do primeiro cenário, 
sendo acrescentado o serviço Handle Resolver Service, com o objetivo de 
possibilitar a utilização de diferentes protocolos de comunicação. A aplicação realiza a 
autenticação na grade através do Security Service (1,2), que registra a execução da 
operação de autenticação no Log Service (3). Em seguida, a aplicação solicita 
informações sobre o Prime Numbers Service ao Discovery Service (4). O 
Discovery Service busca as informações sobre o serviço no Registry Service 
(5).  

O Registry Service retorna as informações ao Discovery Service (6)  que 
as repassa para o cliente (7). Após receber essas informações referentes a localização do 
serviço, o cliente busca as informações para se comunicar com o serviço no Handle 
Resolver Service (8,9). Dentre outras informações, uma a ser destacada é o uso do 
protocolo de comunicação HTTPS ao invés do HTTP (o HTTP foi utilizado no primeiro 
cenário), tipicamente usado nos web services. De posse das informações de localização e de 
comunicação, o cliente (10) realiza uma requisição ao Prime Numbers Service para 
verificação se o número 217645199 é primo.  

O Prime Numbers Service executa as tarefas necessárias para calcular se o 
número é primo, e, para isso, faz uso do Resource Management Service que divide o 
processamento a ser realizado pela tarefa entre os nós presentes na grade computacional. 
Após a realização dos cálculos e obtenção do resultado, o Prime Numbers Service 
(11) envia o resultado ao cliente. 
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Figura 4.5 Segundo cenário de uso da aplicação 

A Figura 4.6 contém os principais elementos arquiteturais contidos nos nós 
participantes do segundo cenário. A exceção do Handle Resolver Service os demais 
nós já foram descritos anteriormente. O Handle Resolver Service contém quatro 
camadas: a JVM, a camada de comunicação, a camada de acesso ao middleware e o serviço 
de resolução de mapeamentos GSH-GSR. 

Esse cenário tem como propósito exemplificar a utilização do Handle Resolver 
Service, que tem como finalidade possibilitar a utilização de diferentes protocolos de 
comunicação. Esse mecanismo é adequado em situações onde se faz necessário utilizar um 
protocolo diferente do tradicional HTTP, devido a requisitos de segurança, por exemplo. 
Nessa situação o protocolo HTTPS seria mais adequado. 

 
 

 

Figura 4.6 Detalhamento do segundo cenário 
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O terceiro cenário (Figura 4.7) contém os mesmos elementos do primeiro, exceto pela 
comunicação entre o cliente e o serviço de números primos. Os passos para realizar a 
interação nesse cenário são os mesmos do primeiro cenário, apenas diferenciando no fato de 
o cliente utilizar um mecanismo de comunicação assíncrono e o serviço de números primos 
utilizar um mecanismo síncrono. Nos cenários anteriores, tanto o cliente como o serviço 
utilizavam um mecanismo síncrono.  

Esse cenário tem como propósito exemplificar a utilização do mecanismo assíncrono, 
que é bastante adequado em situações onde a operação a ser realizada pelo serviço requer um 
espaço de tempo para sua conclusão considerado pelo cliente muito grande. Assim, com um 
mecanismo assíncrono, o cliente não necessita aguardar a resposta da sua requisição para 
realizar outras requisições. 
 

 

Figura 4.7 Terceiro cenário de uso da aplicação 

A Figura 4.8 contém os principais elementos arquiteturais contidos nos nós 
participantes do terceiro cenário, a exceção do PrimeNumbers Client que possui o 
componentes de comunicação assíncrona. Esse cenário, diferencia-se do terceiro apenas na 
comunicação entre o cliente e o serviço de números primos, que é representada por uma seta 
tracejada, para indicar a utilização de um mecanismo de comunicação assíncrono no lado do 
cliente. 

 

 

Figura 4.8 Detalhamento do terceiro cenário 
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4.2. Avaliação 

Para verificação de aspectos relevantes para qualidade da arquitetura (por exemplo, 
reuso, variabilidade, artefatos, métodos e padrões empregados), o Ubá foi submetido a 
avaliação por meio da aplicação do FAE [93] um método para avaliação de arquitetura de 
linha de produto que faz uso de um framework contendo questões do domínio, processo e 
organização relacionadas a arquitetura, que posteriormente são mapeadas para o FEF-A [118]  
(Family Evaluation Framework - Architecture) visando indicar em qual dos cinco níveis se 
encontra a arquitetura, sendo que cada nível possui melhorias na qualidade da arquitetura.  

Após o desenvolvimento da arquitetura, foi realizada a avaliação da mesma, através da 
aplicação do método FAE, visando aferir o nível de qualidade da arquitetura. Alguns 
parâmetros de qualidade foram verificados por meio da análise de aspectos, tais quais, 
contexto, variabilidade, artefatos, componentes de terceiros, reuso e métodos de modelagem 
empregados, dentre outros. 

A primeira fase do FAE foi suprimida devido a finalidade desta de obter informações 
não somente sobre a arquitetura, mas também sobre o negócio e a organização, que são 
elementos dispensáveis no contexto desse trabalho. Esta fase não foi considerada, pois o foco 
desta é obter informações sobre a ALPS nos casos em que a APLS é avaliada por uma equipe 
diferente daquela que projetou a ALPS. Neste trabalho, as duas equipes são as mesmas. 

A segunda fase foi realizada através de uma análise dos artefatos construídos 
anteriormente para a arquitetura, tanto no nível conceitual quanto no nível concreto. Os 
artefatos especificam a arquitetura por meio de quatro visões diferentes, nos dois níveis de 
abstração: estrutural, comportamental, implantação e implementação, que são consideradas 
pela recomendação IEEE 1471 como suficientes para descrever uma arquitetura. Além disso, 
a notação UML foi utilizada para a confecção dos artefatos, o que facilita o entendimento 
destes. Diante disso, tanto a descrição da arquitetura quanto o seu entendimento podem ser 
considerados adequados, haja vista o uso de um padrão e uma linguagem de modelagem 
amplamente aceitos, IEEE 1471 e UML, respectivamente. 

 Na terceira etapa da avaliação, as questões do framework de avaliação foram 
respondidas, sendo que estas estão agrupadas segundo quatro aspectos: negócio relacionado à 
Arquitetura da Família de Produto, AFP, AFP relacionado ao processo e AFP relacionado à 
organização. 

As tabelas contendo as questões do framework de avaliação foram construídas com o 
questionamento, a resposta e se o questionamento é válido parcialmente para este trabalho ou 
se é aplicável apenas no domínio de middleware. Quando aplicável no domínio de 
middleware significa que o questionamente não é válido especificamente no contexto desse 
trabalho, no entanto, é válido em outros contextos no mundo de middleware. 

Tabela 4.3 Negócio relacionado a AFP – Domínio 

Item 
 Valor 

Aplicável 
/Aplicável 

Parcialmente (AP)/ 
Aplicável no 
Domínio de 
Middleware 

(ADM)/  
Principal força: 
tecnologia, 
aplicação, ambos 

Ambos Aplicável 
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Principais 
requisitos 
funcionais 

Serviço de descoberta e registro de informaçoes 
sobre recursos, suporte a heterogeneidade, 
comunicação síncrona e assincrona. 

Aplicável 

Requisitos de 
qualidade 

Segurança, Escalabilidade, Extensibilidade, 
Portabilidade, Adaptabilidade Aplicável 

Frequencia de 
mudança no 
domínio 

Em qualquer momento em função de mudanças 
no hardware e nas necessidades dos usuários. 
Entretanto o domínio do middleware muda 
menos que o domínio da aplicação 

Aplicável 

Tendência nas 
necessidades dos 
clientes 

- ADM 

 
O primeiro ponto a ser avaliado no negócio foi o aspecto refente ao domínio (Tabela 

4.3). Com base nos resultados, pode-se verificar que o domínio sofre influência tanto da 
tecnologia utilizada nas grades computacionais (como os tipos de dispositivos utilizados nas 
grades) como das aplicações, que podem ter os mais variados requisitos.  

Os requisitos funcionais estão bem definidos, em concordância com a especificação 
OGSA e também o Globus Toolkit 4. Alguns requisitos de qualidade também foram 
definidos, os quais também são tipicamente da computação em grade, como escalabilidade e 
segurança. Além disso, as mudanças no domínio podem ocorrer a qualquer momento, devido 
as mudanças de hardware e requisitos de usuário. No entanto, as alterações ocorridas no 
middleware são menos frequêntes que nas aplicações. Por fim, embora as necessidades dos 
clientes devam ser consideradas no domínio da computação em grade, nesse trabalho não são 
aplicáveis, pois não foi considerada a interação com um cliente específico. 

 
Tabela 4.4 Negócio relacionado a AFP - Variabilidade 

Item 
 Valor 

Aplicável 
/Aplicável 

Parcialmente (AP)/ 
Aplicável no 
Domínio de 

Middleware (ADM)/  
Número de membros da família de 
produtos 

8 
 Aplicável 

Diferentes partes; número de 
subsistemas/componentes funcionais, 
%/total do software 

20% (Comunicação e 
Segurança); 4/10 

Aplicável 
parcialmente 

Razões para diferenciação Funcionalidade do nó Aplicável  

Instanciação é baseada em componentes 
existentes, (re)usados/modificados e 
novos componentes 

100%  (15% 
componentes de 

terceiros) de 
componentes existentes 

Aplicável 

Variabilidade nos requisitos de 
qualidade 

Segurança 
 Aplicável 

Administração da variabilidade Funcionalidade da infra-
estrutura da grade Aplicável 

Componentes de terceiros customizados 0 Aplicável 
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A Tabela 4.5 contém a analise do negócio relacionado a AFP, com foco na 

variabilidade. A partir das repostas pode-se verificar que as variabilidades contidas 
proporcionam a produção de oito diferentes produtos. Estas variabilidades equivalem a 20% 
da arquitetura (que contém 4 subsistemas e 10 componentes) e estão especificadas na 
comunicação e na segurança. A motivação para ocorrerem as variações são as diferentes 
funcionalidades dos nós de uma grade.  

O reuso existente é de 100%, sendo que somente 15% dos componentes utilizados na 
arquitetura são de terceiros (Spring WebService e GridGain). A arquitetura contém 
variabilidade em um dos atributos não-funcionais (segurança) e a administração dessa 
variabilidade é realizada por meio da identificação dos produtos de acordo com a função que 
exercem na grade. Além disso, não é possível a customização dos componentes de terceiros.  

Ainda foi possível observar que o domínio da computação em grade influencia a AFP 
tanto no aspecto tecnológico necessário como nas aplicações a serem construídas. Além 
disso, os requisitos de qualidade são claramente especificados e estão fortemente 
relacionados à características fundamentais das grades computacionais (grande número de 
dispositivos, heterogeneidade, controle de acesso). 

Tabela 4.5 Arquitetura 

Item 
 Valor 

Aplicável /Aplicável 
Parcialmente (AP)/ 

Aplicável no Domínio 
de Middleware 

(ADM)/  
Domínios identificados Computação em grade Aplicável 

Importância do domínio O domínio é atualmente uma relevante 
área da tecnologia da informação  Aplicável 

Visibilidade do domínio 
na APF Sim, como família Aplicável 

Arquitetura comum para 
os membros da família Sim Aplicável 

Plataformas 1 Aplicável 
Componentes 
Compartilhados 

Plataforma. Componentes estão em 
projeto e código fonte Aplicável 

Tempo de ligação Arquitetura, compilação e implantação Aplicável 
Quais são eles? Projeto, código fonte e testes Aplicável 
Padrões e estilos 
arquiteturais 

Camadas, Cliente-Servidor, Orientado a 
Objetos e Broker Aplicável 

Padrões de projeto 

Factory method, singleton, observer, 
proxy, bridge, broker, adapter, wrapper 
façade, interface description, client proxy, 
requestor, e invoker 

Aplicável 

Modelo de Componentes EJB (Enterprise Java Beans) 
 Aplicável 

Adequação do modelo de 
componentes Sim Aplicável  

Separação da 
variabilidade relacionada 
ao hardware 

Sim Aplicável  
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O segundo aspecto (Tabela 4.6), Arquietura, revela que apenas um domínio é tratado 
pela AFP (computação em grade), que é realizado através de uma plataforma, constituída por 
componentes de projeto e de código fonte. As variabilidades contidas são relacionadas ao 
projeto, a compilação e a implantação. A arquitetura é composta por artefatos de projeto, 
código fonte e teste, alguns padrões de projeto e estilos arquiteturais também foram utilizados 
(Seção 3.4.1 e 3.6.1). Além disso, um modelo de componentes foi utilizado na fase de 
implementação, Enterprise Java Beans (EJB). 

 
Tabela 4.6 AFP relacionado ao processo 

Item 
 Valor 

Aplicável /Aplicável 
Parcialmente (AP)/ 

Aplicável no Domínio de 
Middleware (ADM)/  

Método de projeto QADA Aplicável 
Linguagem de modelagem UML Aplicável 

Práticas de validação Testes unitários e de 
integração Aplicável 

Seleção de componentes de 
terceiros Não Aplicável 

Stakeholders da AFP - ADM 
 

Diretrizes - AMD 
Diretrizes na prática - AMD 

 
Em relação ao processo (Tabela 4.7), é notado o uso de um método de projeto para a 

AFP, além de uma linguagem de modelagem (UML) e o uso de cenários, testes unitários e de 
integração para validação da AFP. Outras questões não foram respondidas, pois são válidas 
apenas para o domínio de middleware (por exemplo, stakeholders da AFP). 

Tabela 4.7 AFP relacionada a Organização 

Item 
 Valor 

Aplicável /Aplicável 
Parcialmente (AP)/ 

Aplicável no Domínio de 
Middleware (ADM)/  

Número de analistas do domínio - ADM 
Padrões aplicados UML Aplicável 
Padrões abertos UML Aplicável 
Restrições impostas por outras autoridades - ADM 
Familiriadade com EFP 
 - ADM 

Familiriadade com MDA - ADM 
Esforço usado para compartilhar o 
conhecimento do dompinio/projeto - ADM 

Importancia da documentação no 
compartilhamento do conhecimento - ADM 
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Por fim, a AFP em relação a organização (Tabela 4.8) mostra que UML foi o padrão 

utilizado, além de também ser um padrão aberto. Algumas questões se mostraram somente 
aplicáveis no domínio de middleware, como o esforço usado para compartilhar o 
conhecimento do domínio e do projeto. 

Na última fase do FAE, as respostas obtidas foram mapeadas para os aspectos do FEF-
A (Seção 3.2), através da observação de que em qual nível de cada aspecto se encontra a 
arquitetura (Tabela 4.9) 

Tabela 4.8 Mapeamento para o FEF-A 

Aspectos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Arquitetura de 
Linha de 
Produto 

Não 
estabelecida 

Componentes 
externos 

específicados 

Características 
comuns 

capturadas 

Totalmente 
específicada Imposta 

Qualidade de 
Produto 

Ignorada ou 
ad hoc 

Espalha na 
infra-

estrutura 

Herdada da 
plataforma 

Uma prioridade 
chave 

Implementa 
como 

variabilidades 

Nível de Reuso Ad hoc Componentes 
externos 

Components 
internos da 
plataforma 

Administrado Automática 
geração de 

membros da 
família 

Domínio Emergente 
Entre 

emergente e 
maduro 

Maduro Entre maduro e 
estabelecido Estabelecido 

Administração 
da 
Variabilidade 

Ausente 

Limitados 
pontos de 

variação na 
infra-

estrutura 

Administrada 
na plataforma 

Administra 
pontos de 
variação e 

dependências 
entre eles 

Automática 
seleção e 

verificação 
otimizada das 
variantes nos 

pontos de 
variação 

 
A análise dos resultados obtidos no mapeamento para FEF-A revelam que a 

arquitetura pode ser classificada no nível quatro. Na arquitetura da família de produto 
encontra-se totalmente especificada e pronta para automotização do processo de construção 
de produtos.A qualidade do produto é um ponto chave na arquitetura, que visa a 
especificação de requisitos de qualidade e do tratamento destes durante todo o processo de 
desenvolvimento da arquitetura. O nível de reuso é ideal. É realizado através de um 
repositório de artefatos com as variabilidade sendo explicitadas nestes. O domínio está 
estabelecido, poucas mudanças ocorrem e com uma certa previsibilidade. 

Por fim, o ponto a ser melhorado é a administração da variabilidade. Os pontos de 
variabilidade estão definidos e as variações que originam os produtos também. No entanto, 
algumas restrições para determinar quais variações são possíveis não estão bem 
especificadas. Essa limitação pode ser explicada pela ausência de um artefato no QADA que 
possa representar as relações existentes entre as variabilidades. 

 
4.3. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os detalhes sobre a validação do Ubá. Foram apresentadas as 
motivações e os passos para a avaliação da arquitetura de linha de produto de software. Em 
seguida, a experiência do estudo de caso foi relatada, com a descrição dos três cenários 
utilizados e os detalhes de cada um destes cenários. Posteriormente, o Ubá foi submetido a 
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avaliação por meio da aplicação do método FAE. Com base na avaliação realizada através do 
FAE as conclusões a respeito da qualidade da arquitetura foram traçadas.  
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C A P Í T U L O

5                           
Trabalhos Relacionados 

 

 

 ste capítulo tem como objetivo apresentar os principais trabalhos relacionados à 
utilização da ELPS para o desenvolvimento de middleware de diversas áreas, haja 
vista a existência de poucos trabalhos que relacionem diretamente ELPS e sistemas de 
middleware para computação em grade. Além disso, também são relatados alguns 

trabalhos que abordam o uso da tecnologia de frameworks no auxílio ao desenvolvimento de 
sistemas de middleware para computação em grade. Com base nas características dos 
trabalhos apresentados, é traçado durante a explicação destes, um comparativo com o 
desenvolvimento do Ubá, ressaltando as diferenças de cada abordagem em relação ao Ubá. A 
seguir, são detalhados trabalhos que relacionam ELPS e framework a middleware para 
computação em grade.  

5.1. Contextualização 

Neste capítulo, os principais trabalhos relacionados (ELPS e middleware/framework de 
middleware para computação em grade) encontrados na literatura são apresentados visando 
evidenciar as principais diferenças em relação a proposta dessa dissertação (Ubá). Baseada 
nessas diferenças é realizada uma análise comparativa das propostas em seus principais 
aspectos de desenvolvimento, com o objetivo de ressaltar as qualidades deste trabalho. 
Assim, alguns aspectos para análise dos trabalhos relacionados foram levantados, 
considerando algumas características do desenvolvimento de sistemas de middleware para 
computação em grade: 
 

A01. Relação com o domínio de computação em grade; 
A02. Utilização de uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Utilização de uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Arquitetura orientada a serviço; 
A05. Documentação dos artefatos; e 
A06. Estágio de desenvolvimento. 

5.2. Middleware e Linha de Produto de Software 

Esta seção tem o objetivo de identificar os tabalhos relacionados a middleware e linha 
de produto de software. Foram definidos assim os trabalhos relacionados ao domínio de 
computação em grade e os principais trabalhos relacionados aos demais domínios. 

5.2.1. GISPL (Grid Infrastructure Software Product Line) 

GISPL [58] (Grid Infrastructure Software Product Line) tem como objetivo aplicar 
uma Linha de Produto de Software ao projeto, otimização e implementação da infraestrutura 

E 
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para computação em grade. A GISPL é realizada em três fases.  Na primeira fase, através de 
uma ontologia os requisitos são expostos e é criada uma linguagem específica da VO [47]   

A segunda fase é a definição de uma arquitetura orientada a serviço que incorpora tanto 
os artefatos de software quanto os de hardware necessários para o funcionamento da VO. 
Para a realização da modelagem da arquitetura é utilizada a System Modeling language [66]  
(SysML). SysML permite especificar a infra-estrutura usando modelos específicos de 
domínio derivados de uma ontologia pré-estabelecida, integrando customizações de recursos, 
serviços e as restrições associadas a estes. Uma vez definida e modelada a infraestrutura, é 
realizada a prototipação e otimização. Como análise das características da GISPL temos os 
seguintes resultados: 

 
A01. A arquitetura se propõe a abordar o domínio da computação em grade; 
A02. Não faz uso de uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Não faz uso de uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização de ELPS faz com que exista a mínima documentação para os 
artefatos; e 
A06. A arquitetura encontra-se em fase de desenvolvimento inicial. 

5.2.2. DisMis PLA 

DisMis PLA [40] (Distributed Middleware Services Product Line Architecture) foi 
projetada usando a metodologia QADA [88] [84] e é composta por quatro produtos bases, que 
são: Dynamic Distributed Plataform (DDP), Bluetooth Connectivity Component for Java 
(BCC), Jini Service Framework (JSF) e Video Camera Demonstration (VCD) for JSF. O 
DDP realiza tarefas básicas de distribuição; o BCC é usado em aplicações para rede sem fio 
ad hoc; o JSF possui um conjunto de classes extensíveis que possibilitam a implementação da 
tecnologia de serviços Jini [7] e o VCD é uma instância do JSF que fornece um serviço de 
fluxo de vídeo gerado por uma câmera.  

Como primeiro passo no projeto da arquitetura, foram analisadas nesses produtos as 
seguintes variações: na funcionalidade, nos dados, no fluxo de controle, na tecnologia, nos 
objetivos de qualidade e no ambiente [9] A partir dessa análise, o DDP foi escolhido como 
produto de referência, considerando as características dos demais como possíveis variações. 

No nível conceitual a visão estrutural é representada por um artefato UML que é 
composto por quatro camadas com componentes em cada uma delas implementando serviços 
específicos da camada [40] A primeira camada é composta pelos componentes que 
implementam os serviços de comunicação. A segunda camada contém os serviços de sistema, 
como a descoberta de serviços. A terceira camada é composta pelos serviços específicos de 
aplicação. Já a quarta camada contém apenas uma API para acesso aos demais serviços. 

No nível concreto, a visão estrutural mapeia os componentes definidos na visão 
estrutural do nível conceitual em cápsulas (representação com maiores detalhes de 
implementação dos componentes ou subsistemas) de subsistemas ou componentes cápsulas, e 
as relações dos componentes em interfaces com portas, conectores e protocolos. Como 
análise das características da DisMis PLA, temos os seguintes resultados: 

 
A01. A arquitetura não aborda o domínio da computação em grade; 
A02. É feito uso de uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. É feito uso de uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização de ELPS faz com que exista a mínima documentação para os 
artefatos; e 
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A06. A arquitetura tem seu projeto concluído, no entanto, falta ainda a implementação e 
testes. 

5.2.3. PLIMM 

PLIMM [129] (Product Line enable Inteligent Mobile Middleware) aplica os conceitos 
de Linha de Produto de Software baseado em mecanismos de processamento e administração 
de ontologias para tratar a evolução da ontologia e manter todos os artefatos afetados de 
forma consistente. A Linha de Produto de Software foi projetada através de conhecimento do 
domínio para aplicações de computação móvel, distinguindo as propriedades comuns e as 
variações para cada ambiente de execução, que podem possuir diferente hardware e/ou 
software. A PLIMM tem uma arquitetura orientada a serviço [96] onde as customizações e 
configurações devem ser realizadas em tempo de compilação. Para isso, é usado uma 
tecnologia baseada em XML chamanda XVCL [71]  

O middleware construído com a PLIMM é baseado em agentes BDI (Belief-Desire-
Intention) [94] que são integrados a OWL (Web Ontology Language) [90] para tomarem 
decisões e prover serviços com qualidade. Essas duas tecnologias são implementadas através 
de componentes chamados Frame-based Ontology-Java Processing (FOJP) que tem por 
função utilizar ontologias juntamente com agentes Java e mapear, através da tecnologia de 
Frame, os conceitos e propriedades em OWL para classes e atributos em Java, além de 
administrar as ontologias e agentes e suas respectivas evoluções. 

A PLIMM propõe a atualização constante do agente através de arquivos com 
ontologias, visando manter sempre a informação necessária disponível, assim como a 
corretude desta. Por exemplo, deseja-se convidar todos os amigos que estão em uma mesma 
conferência para um jantar e, para isso, uma consulta à lista de participantes da página web da 
conferência parece ser a melhor opção. No entanto, o PDA (Personal Digital Assistant) não 
possui a ontologia que modela a sua rede de amigos devido à limitada capacidade de 
armazenamento. Logo, é necessário adquirir essa informação para determinar quais amigos 
estão na conferência e convidá-los. A seguinte análise foi realizada dos aspectos da PLIMM. 

 
A01. A arquitetura aborda o domínio da computação móvel; 
A02. Não faz uso de uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Não faz uso de uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização de ELPS faz com que exista a mínima documentação para os 
artefatos; e 
A06. Todas as fases do desenvolvimento foram concluídas. 

5.2.4. Linha de Produto de Software para Computação Ubíqua (LPSCU) 

A Linha de Produto de Software para computação ubíqua [6] tem como princípio o 
projeto baseado em colaboração de camadas [97] que prevê o desenvolvimento incremental 
de software, usando camadas e iniciando de uma base mínima. As camadas são trocadas, 
adicionadas e removidas no processo de desenvolvimento, o que produz reusabilidade, 
extensibilidade e customização A técnica de projeto baseado em colaboração de camadas 
pode ser implementada através da Abordagem de Mistura de Camadas, que é baseada no 
modelo de componentes Gen Voca [12] para suportar componentes em grande escala, fácil 
troca de componentes e checagem de consistência sintática. 

O uso da mistura de camadas tem por objetivo adequar o middleware aos dispositivos 
de um ambiente ubíquo [13] os quais podem ter sérios problemas de restrição de recursos e 
possuem várias diferenças de hardware e plataformas de software. Por isso, tais ambientes 
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necessitam que o middleware a ser executado seja adaptado às suas necessidades em termos 
de recursos e plataformas de operação.  

A arquitetura da linha de produto é composta por três grupos de camadas [6] camadas 
do cliente, camadas do servidor e camadas comuns. Cada uma destas tem funcionalidades 
específicas que serão adicionadas no momento da customização.  

As camadas comuns (Message Abstraction, Message Conncection, Parameterized 
Message, Direction Separation e Synchronization) fornecem as funções básicas para cliente e 
servidor, tais como: formato das mensagens, mecanismo de marshalling, tipo de conexão e 
protocolo usado, estratégia de sincronização.  

As camadas do cliente (Unidirectional Messages, Bidirectional Messages, Remote 
Function Calls, Remote Class-Function Calls e Remote Object Invocation) fornecem meios 
para utilização de mensagens unidirecionais e bidirecionais usadas para implementar 
chamadas de funções remotas e chamadas de funções de classe. A camada de invocação de 
objeto remoto é usada para criar e destruir objetos remotos.  

As camadas do servidor (Synchronnization, Accept Connections, Remote Function 
Calls, Remote Function Server, Remote Class-Function Calls, Remote Class-Function 
Server, Remote Object Invocation e Remote Object Server) implementam funções de espera e 
estabelecimento de conexões provenientes dos clientes, podendo funcionar com uma ou 
múltiplas threads. Dependendo do arranjo das camadas, o servidor pode fornecer o serviço de 
funções remotas, métodos de classes remotas e objeto remoto. O cliente escolhe o objeto ou 
função remota que deseja acessar e a operação a ser realizada (por exemplo, criação de objeto 
remoto). 

A Linha de Produto de Software para computação ubíqua também não cobre o domínio 
da computação em grade e, assim como a PLIMM, não faz uso de uma metodologia para 
construção da arquitetura. Além disso, não realiza explicitamente uma abordagem baseada 
em serviço. A seguir temos a análise dos aspectos verificados nessa proposta: 

 
A01. A arquitetura aborda o domínio da computação móvel; 
A02. Não faz uso de uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Não faz uso de uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização de ELPS faz com que exista a mínima documentação para os 
artefatos; e 
A06. A arquitetura encontra-se em fase inicial de desenvolvimento. 

5.2.5. Ubá 

Diante do exposto sobre o Ubá, nesta dissertação, pode-se avaliar os aspectos 
considerados para os trabalhos relacionados da seguinte forma: 

 
A01. A arquitetura cobre o domínio da computação em grade; 
A02. É feito uso de uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. É feito uso de uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização de ELPS faz com que exista a mínima documentação para os 
artefatos; e 
A06. A arquitetura tem seu projeto concluído, no entanto, faltando ainda a 
implementação e testes. 
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5.2.6. Análise 

Com base nas análises realizadas para cada produto foi elaborada a Tabela 5.1. A 
observação desses resultados demostra que, dentre os trabalhos relacionados, apenas o Ubá 
cobre os aspectos especificados. 

Tabela 5.1 Comparativo das arquiteturas de linha de produto 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 
GISPL X   X X  
DisMis PLA  X X X X  
PLIMM    X X X 
LPSCU    X X  
UBA X X X X X X 
 
Existem outras propostas de uso de LPS para desenvolvimento de middleware [77] [57] 

No entanto, várias se apresentam em estágio inicial dando ênfase a alguns artefatos do projeto 
de uma possível LPS em determinados domínios de aplicação (por exemplo, middleware 
adaptativo e middleware com requisitos de tempo real), que mais tarde podem ser utilizados 
para a implementação de uma arquitetura de linha de produto para o desenvolvimento de 
middleware dentro dos domínios abordados.  

5.3. Framework de Middleware para Computação em Grade 

Alguns frameworks têm sido desenvolvidos para computação em grade, sendo que os 
principais são apresentados a seguir.  

5.3.1. Globus Toolkit 

O Globus Toolkit (GT) [50] foi desenvolvido a partir de 1990 para dar suporte ao 
desenvolvimento de infraestrutura e aplicações de computação em grade orientadas a serviço. 
O GT é formado por uma coleção de componentes agrupados em cinco grandes áreas: 
Segurança, Gerenciamento de Dados, Gerenciamento de Execução, Serviços de Informação e 
Tempo de Execução Comum.  

 
• Segurança: os componentes de segurança são normalmente referenciados como 

infra-estrutura de segurança da grade e permitem a comunicação segura e a aplicação 
de políticas de segurança uniformes através de diferentes sistemas; 
 

• Gerenciamento de Dados: Os componentes de administração de dados fornecem 
operações de descoberta, transferência e acesso a grandes massas de dados; 

 
• Gerenciamento de Execução: São utilizados na implantação, programação e 

monitoramento de aplicações; 
 

• Serviços de Informação: Normalmente referenciados como Sistemas de Descoberta 
e Monitoramento. É composto por um grupo de componentes para descobrir e 
monitorar recursos em uma VO; e 

 
• Tempo de Execução Comum: Seus componentes fornecem um conjunto de 

bibliotecas e ferramentas para os serviços existentes na infra-estrutura, bem como 
para o desenvolvimento de serviços customizados; 



 

102 
 

 
A arquitetura completa do GT pode ser divida em três grupos de componentes: Serviços 

de Implementação, Contêineres, Biblioteca de Clientes.  
 

• Serviços de Implementação: implementam a infraestrutura de serviços. Estes 
serviços são relacionados à administração de execução, acesso e movimentação de 
dados, administração de replicação, monitoramento e descoberta, administração de 
credenciais e administração de instrumentos; 

 
• Contêineres: podem ser usados para o desenvolvimento de serviços customizados nas 

linguagens Java, Python e C. Eles fornecem a possibilidade de implementações de 
segurança, administração, descoberta, administração de estado e outros mecanismos 
usados freqüentemente no desenvolvimento de serviços. Os contêineres suportam 
algumas especificações de Web Service, como Web Service Resource Framework 
(WSRF) [53] Web Service Notification e Web Service Security [127] e 

 
• Bibliotecas de clientes: permitem aplicações clientes escritas em Java, Python e C 

invocarem operações dos serviços de infra-estrutura e dos serviços customizados. 
 

A análise do Globus Toolkit ficou da seguinte forma: 
 

A01. A arquitetura cobre o domínio da computação em grade; 
A02. Não foi utilizada uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Não foi utilizada uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização da tecnologia de frameworks faz com que exista a mínima 
documentação para os artefatos; e 

  A06. A arquitetura está totalmente implementada. 

5.3.2. Gridkit 

O Gridkit [39] é composto por três frameworks de componentes: Open Overlays, 
Serviços de Middleware e Serviços da Grade. O framework Open Overlays contém 
componentes que implementam funções relacionadas a tecnologia de overlay networks [63]  
que são redes virtuais utilizadas para abstrair a infra-estrutura física da rede e adicionar 
alguma funcionalidade ou semântica (por exemplo, multicast). O framework de Serviços de 
Middleware é composto por quatro componentes que implementam serviços de middleware 
que dão suporte ao framework de Serviços da Grade:  
 

• Interaction Services: Este domínio fornece um sofisticado serviço de comunicação e 
suporte a diferentes tipos de interação, por exemplo: suporte à administração de QoS e 
interação baseada em espaço de tuplas; 

 
• Resource Discovery: Provê a descoberta de recursos e serviços. Com suporte ao uso 

paralelo de múltiplas tecnologias de descoberta. Algumas tecnologias que podem ser 
usadas são o SLP (Service Location Protocol) para serviços de descobertas mais 
tradicionais, Globus MDS (Monitoring and Discovery System) para descoberta de 
CPU e protocolos P2P (Peer-to-Peer) para descoberta de recursos mais geral; 
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• Resource Management: Compreende a administração tanto de recursos de grande 
granularidade, utilizados na infraestrutura, quanto os de fina granularidade, usados na 
execução de QoS fim-a-fim; e 

 
• Grid Security: Suporta um mecanismo de comunicação segura entre nós 

participantes independente do tipo de interação utilizada. 
 

O Gridkit foi construído de acordo com [38] em termos de componentes (usando o 
modelo de componente OpenCOM [36] framework de componente, e reflexão 
computacional. Cada um dos frameworks apresentados é implementado como um framework 
de componente reflexivo, que é configurável e reconfigurável, por meio de componentes 
adicionais. Cada framework pode ser disponibilizado individualmente, ou múltiplos 
frameworks podem ser combinados para conseguir funcionalidades mais complexas. Por 
exemplo, o Interaction Service combinado com o Grid Security para produzir canais de 
comunicação seguros, ou ainda, o Resource Management combinado com o Resource 
Discovery para dar suporte à descoberta e alocação de nós.  

A análise dos aspectos apresentados pelo Gridkit foram os seguintes: 
 

A01. A arquitetura cobre o domínio da computação em grade; 
A02. Não foi utilizada uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Não foi utilizada uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Utiliza os conceitos de arquitetura orientada a serviço; 
A05. A utilização da tecnologia de frameworks faz com que exista a mínima 
documentação para os artefatos; e  

  A06. A arquitetura encontra-se em desenvolvimento. 

5.3.3. Cactus Computacional Toolkit (CCT) 

O Cactus Computacional Toolkit [4] [2] é um ambiente projetado para fornecer 
framework modular, paralelo, portável e colaborativo para cientistas e engenheiros. A 
modularidade e flexibilidade no CCT são alcançadas por um núcleo central, chamado de 
flesh, no qual são conectados módulos de infraestrutura ou de aplicação, os quais são 
chamados de thorns. Os thorns fornecem várias funcionalidades, desde coordenação de 
sistemas, gerência de entrada e saída paralela, condições de fronteira, redução de operações, 
até métodos de saída paralelos usando diferentes formatos de dados. O CCT suporta uma 
grande variedade de plataformas, como sistemas Linux e Windows, além de sistemas de 32 
ou 64 bits. 

O CCT contém um conjunto thorns e o flesh que fornecem a infraestrutura de software 
necessária para a construção de aplicações para computação em grade. Além dos thorns de 
infra-estrutura, existem alguns que fornecem funcionalidades mais específicas, como o thorn 
que implementa o serviço de um servidor web, ou mesmo funcionalidades relacionadas a 
determinada classe de aplicações, como os thorns que dão suporte a métodos numéricos (por 
exemplo, método de Monte Carlo) [62]         

O CCT tem sido utilizado em alguns projetos e laboratórios. Dentre estes, pode-se 
destacar o projeto de simulação das equações de Einstein [2] experiências intercontinentais 
distribuídas com cenários de simulação, nas quais foram realizadas simulações de colisões de 
nêutrons, e ainda, demonstrações distribuídas com mecanismos robustos e sofisticados para 
uso de cenários dinâmicos, monitoramento e visualização de simulações, desenvolvimento de 
portais de usuário e testbeds [3]  
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A01. A arquitetura cobre o domínio da computação em grade; 
A02. Não foi utilizada uma metodologia para construção dos artefatos reusáveis; 
A03. Não foi utilizada uma metodologia para utilização dos artefatos reusáveis; 
A04. Não está claro o uso de uma abordagem orientada a serviço na arquitetura; 
A05. A utilização da tecnologia de frameworks faz com que exista a mínima 
documentação para os artefatos; e 

  A06. A arquitetura encontra-se completamente implementada. 

5.3.4. Análise 

Com base nas análises realizadas para cada produto foi elaborada a Tabela 5.2. A 
observação desses resultados demonstra que, dentre os trabalhos relacionados, apenas o Ubá 
cobre os aspectos especificados. 

 
Tabela 5.2 Comparativo dos frameworks de middleware para computação em grade 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 
GT 4 X   X X X 
Gridkit X   X X  
Cactus X   X X X 
UBA X X X X X X 
 
Além dos frameworks de middleware apresentados, outras propostas que relacionam 

computação em grade, middleware e framework podem ser encontradas na literatura [82]  
[65]  

5.4. Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os trabalhos relacionados. Os trabalhos foram 
divididos em duas categorias. A primeira é Linha de produto de software e middleware, e a 
segunda, framework de middleware para computação em grade. Os trabalhos elencados 
foram avaliados segundo uma lista de aspectos, verificando a existência ou não de 
determinadas características, com o objetivo de evidenciar as diferenças entre os trabalhos 
selecionados e a proposta dessa dissertação. 
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C A P Í T U L O

6                         
Conclusão e Trabalhos 

Futuros 
 
 

ste capítulo apresenta um sumário do trabalho realizado nesta dissertação, expondo 
brevemente o contexto, o desenvolvimento e a avaliação. Juntamente com a 
sumarização do trabalho também são apresentadas as principais contribuições 

trazidas. Por fim, são traçados os direcionamentos futuros para a continuidade deste trabalho.  

6.1.Conclusão 
A computação em grade, apesar de ganhar grande destaque no cenário atual, onde a 

necessidade pelo compartilhamento pelas informações e recursos são iminentes, ainda possui 
dificuldades no desenvolvimento da infraestrutura de suporte às aplicações para este campo 
da computação. Essa dificuldade pode ser explicada devido à complexidade inerente do 
ambiente computacional em grade, que tem características, como: o compartilhamento de 
recursos geograficamente distribuídos, diferentes políticas de segurança e administrativas 
para cada nó da grade e a grande heterogeneidade em termos de hardware, sistema 
operacional e tecnologia.  

A partir desse cenário, foi desenvolvido o Ubá, uma arquitetura de linha de produto de 
software, que faz uso de aspectos principais da engenharia de linha de produto, como a 
customização em massa, visando assim realizar o desenvolvimento de sistemas de 
middleware para computação em grade de forma mais adequada possível aos requisitos de 
cada nó. 

Foi utilizado no Ubá a metodologia QADA para realizar a construção da arquitetura, 
seguindo as fases do método (Seção 2.4) e confeccionar os artefatos necessários de cada fase, 
como o diagrama estrutural na arquitetura conceitual. Após a construção da arquitetura, esta 
foi implementada utilizando a linguagem de programação Java. Em seguida, foi realizada 
uma avaliação por meio da instanciação de um produto e seu uso para construção de uma 
aplicação. Essa aplicação foi testada em três cenários, exercitando, assim, diferentes 
componentes do middleware instanciado. Além disso, a instanciação também constituiu da 
aplicação do método FAE, que tem como propósito verificar a qualidade da arquitetura. 

6.2.Contribuições 
As principais contribuições trazidas por este trabalho foram divididas em contribuições 

advindas do uso da abordagem de engenharia de linha de produto de software e contribuições 
provenientes do projeto e desenvolvimento da arquitetura proposta. 

 
Contribuições referentes ao uso da ELPS 

A relevância do Ubá pode ser atribuida a alguns aspectos relativos à utilização da ELPS 
no desenvolvimento. Primeiramente, segundo Dobrica [40] o conceito de middleware contém 

E 
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diversos elementos similares ao conceito de LPS, por isso, construir o conjunto de serviços de 
um middleware é equivalente a modelagem de uma linha de produto de software. Assim, a 
aplicação da abordagem de LPS no desenvolvimento de middleware pode-se considerar 
bastante adequada. 

Em segundo lugar, a customização em massa, permite o tratamento de características 
típicas do ambiente de computação em grade, mais especificamente, o grande número de 
dispositivos aliado a heterogeneidade da grade. O uso da customização em massa, nesse 
contexto, permite que somente os componentes necessários ao nó sejam implantados no 
mesmo, adequando, dessa forma, o middleware durante todo o desenvolvimento às 
necessidades de cada nó, como restrições de recursos, políticas de segurança ou 
funcionalidade do nó na grade computacional. 

Em terceiro lugar, o reuso dos artefatos possibilita a padronização de algumas 
funcionalidades do middleware (por exemplo, o mecanismo de comunicação), diminuindo, 
assim, a possibilidade de erros no produto final, pois as funcionalidades já foram 
anteriormente testadas e validadas. Além disso, o reuso das funcionalidades irá porporcionar 
conformidade das funções nos produtos produzidos, o que irá facilitar a manutenção, pois as 
alterações realizadas em determinada funcionalidade podem ser aplicadas a todos os produtos 
que também contém essa mesma função. O reuso também reduz o tempo, custo e esforço 
aplicado no desenvolvimento do middleware, valendo ressaltar ainda que a taxa de reuso em 
uma arquitetura de linha de produto é bastante alta, diferente de outras técnicas tradicionais 
de reuso [100] na ELPS é normal alcançar taxas de 90% de reuso [117]  

Em quarto lugar, a aplicação do processo da ELPS, em especial da engenharia do 
domínio, é uma forma de contribuição para o desenvolvimento de sistemas de middleware, 
haja vista não existir um método para a construção de middleware. Assim, os passos 
definidos na engenharia do domínio, além das subfases e artefatos especificados no QADA 
constituem uma forma razoável para o desenvolvimento de middleware. 

Finalmente, o uso de uma arquitetura de software agrega vantagens para o 
desenvolvimento de middleware, pois a arquitetura de software possibilita separar os aspectos 
de comunicação dos aspectos de computação, fornecendo, dessa forma uma maneira de tratar 
a complexidade do sistema, além disso, também permite obter uma melhor visão estrutural do 
middleware. 

 
Contribuições referentes a arquitetura produzida 

Além dos aspectos pertinentes ao uso da ELPS, existem alguns pontos a serem 
destacados referentes a própria arquitetura construída.  

Primeiro, os produtos (sistemas de middleware) que podem ser instanciados a partir do 
Ubá contém uma API simples que abstrai os detalhes de implementação de baixo nível da 
infraestrutura necessária para as aplicações de computação em grade. Dentre as possíveis 
operações que podem ser realizadas através da API, a implantação de um serviço ou a busca 
por informações sobre um serviço são operações realizadas de maneira bastante simplificada, 
com poucas linhas de código. 

Segundo, o Ubá é uma implementação da especificação OGSA, que juntamente com 
Globus Toolkit, compõe a principal fonte de referência para a construção da infraestrutura e 
das aplicações para computação em grade. Isso propicia aos desenvolvedores de middleware 
e de aplicações para grades computacionais uma compreensão e utilização do Ubá facilitada, 
devido a conformidade com o padrão OGSA. 

Por fim, a documentação técnica produzida por meio das orientações relacionadas pelo 
método QADA para o desenvolvimento da arquitetura constituem uma boa fonte para a 
compreensão da arquitetura de linha de produto e também dos produtos instanciados a partir 
da arquitetura, pois estes agregaram vários artefatos documentais que se encontram na 



 

107 
 

arquitetura. Vale ressaltar que a documentação técnica produzida tanto pelos frameworks de 
middleware quanto pelos sistemas de middleware para computação em grade por vezes é 
escassa ou falha. 

6.3.Limitações 

Por questões de escopo e de objetivos da dissertação alguns aspectos não foram 
abordados nesse trabalho, como:  

• Um mecanismo de tratamento de grandes massas de dados e um mecanismo próprio 
de administração de recursos; 

• Compatibilidade com a JVM para dispositivos com limitação de recursos (JME – 
Java Micro Edition); 

• Uma variabilidade no registro de recursos que possibilitasse uma estrutura plana e 
outra hierárquica; 

• A implementação de outro mecanismo de descoberta de recursos e um artefato; e 
• Artefatos que expressem as mudanças necessárias na arquitetura quando alguma 

variabilidade é realizada. 
O primeiro aspecto é importante devido a possibilidade de oferecer ao usuário da linha 

de produto a possibilidade de produzir uma infraestrutura de grade computacional ou de 
dados, e até com as duas características. 

O segundo aspecto permite que a grade possa ter características pervasivas, 
possibilitando a utilização de dispositivos, como: celulares, sensores e smartfornes. 

O terceiro aspecto traz maior flexibilidade ao sistema em grade a ser desenvolvido 
através do Ubá, pois o registro plano é mais simples e adequado a grades com um escopo 
menor (por exemplo, grades pessoais ou departamentais) e com poucos recursos. Já o registro 
hierárquico mostra-se mais apropriado para grades com diversas VOs e usuários (por 
exemplo, grades globais), além de diversos recursos. 

O quarto aspecto agrega a grade a possibilidade de usar diversos mecanismos de 
descoberta de recursos, como, 1) um mecanismo de descoberta no qual o usuário realizasse a 
sua inscrição com objetivo de receber as atualizações de novos/alterados recursos; 2) um 
mecanismo no qual os usuários busquem as informações sobre os recursos; e 3) um 
mecanismo que combine as duas abordagens anteriores. 

Por fim, o quinto aspecto refere-se à existência de um artefato que demonstre as 
mudanças a serem realizadas na arquitetura quando determinada variante for selecionada. Tal 
artefato facilita o entendimento de uso da arquitetura, principalmente quando existem 
variabilidades internas que estão relacionadas a alguma variabilidade externa, pois a 
realização dessa variabilidade externa irá implicar em diversas alterações na arquitetura.  
Além de prover uma compreensão da aquitetura, a existência do artefato citado poderia 
também possibilitar uma futura automatização no processo de instanciação dos produtos. 

6.4.Trabalhos futuros 

Alguns pontos deste trabalho podem ainda ser aperfeiçoados em trabalhos futuros, 
mediante essa perspectiva são sugeridas melhorias ou experimentos nos seguintes aspectos: 

 
• A inserção de mais pontos de variação. Como no registro, possibilitando a opção de 

uso de um registro plano ou hierárquico, ou no serviço de descoberta de recursos, com 
a possibilidade de utilização de diferentes mecanismos de descoberta; 

• A utilização de outro método de projeto de arquitetura de linha de produto de 
software, com o objetivo de preencher alguns aspectos não cobertos pelo método 
QADA, como, a falta de um artefato que especifique as alterações ou restrições 
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existentes na arquitetura quando da seleção de uma variação em um ponto de 
variabilidade; 

• Realizar adaptações necessárias no Ubá para que o middleware gerado a partir desta 
arquitetura seja adequado ao funcionamento em dispositivos com extrema restrição de 
recursos, como alguns dispositivos celulares ou embarcados. Dentre as adaptações 
necessárias, a adequação do código fonte as particularidades do JME; 

• A implementação de um mecanismo próprio de administração de recursos, visando, 
assim, fornecer um nível de customização maior para os utilizadores da arquitetura 
proposta nesse trabalho; 

• A especificação e construção das funcionalidades necessárias para o gerenciamento de 
grandes massas de dados; 

• Implementar as melhorias necessárias para que seja alcançado o nível cinco nos 
aspectos relatados na avaliação por meio do FAE. Entre as melhorias, pode-se 
ressaltar a automatização do processo de geração dos produtos e a implementação da 
seleção automática e otimização das variantes que tem relação com determinada 
variabilidade quando da seleção desta variabilidade;  

• Implementar os serviços encontrados na análise da qualidade da arquitetura concreta. 
Como, o serviço de transação e o serviço de persistência; 

• Realizar estudos empíricos para avaliar os benefícios do Ubá; 
• Realizar uma avaliação de desempenho da arquitetura desenvolvida; 
• Instanciar mais produtos a partir da arquitetura e utilizá-los para realizar outros 

estudos de caso; 
• Especificar modelos que possam representar a estrutura interna dos componentes 

(atributos e funções); e 
• Especificar modelos de variabilidade desacoplados da visão estrutural e que possam 

manter a consistência durante todo o processo de desenvolvimento.  
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