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Resumo 

Com o avanço da maturidade das redes de comunicação sem fio e da 
popularidade e diversidade dos dispositivos de computação portátil, estamos 
chegando a um estágio onde podemos ter comunicação em qualquer lugar e a 
qualquer momento de uma forma mais transparente. As redes móveis ad hoc 
(MANETs - Mobile Ad Hoc Networks) surgem como uma infra-estrutura de 
comunicação essencial para dar suporte às aplicações onde é possível ter 
interação espontânea e o acesso/compartilhamento de informação entre os hosts 
móveis sem uma configuração prévia. Adicionalmente, a natureza de 
distribuição dinâmica e móvel das aplicações para MANETs e as características 
presentes nesse tipo de rede requerem a necessidade do uso de middleware 
específico para dar suporte ao desenvolvimento dessas aplicações. No entanto, 
soluções tradicionais de middleware para rede fixa não se aplicam a este 
cenário devido à mobilidade dinâmica dos hosts e às restrições de 
conectividade. Assim, tanto os desenvolvedores de middleware quanto os 
desenvolvedores de aplicações têm que tratar os desafios trazidos pelas 
características das MANETs. Além disso, as soluções propostas por trabalhos 
relacionados na área não contemplam todos os problemas trazidos por este 
ambiente. Objetivando a melhoria do desenvolvimento de sistemas distribuídos 
para este cenário através do reuso de software, este trabalho busca generalizar 
os inúmeros esforços na direção de desenvolvimento de middleware para 
suportar aplicações sobre MANETs. Desta forma, esta dissertação apresenta um 
framework de sistemas de middleware, Spontaneousware, e conseqüentemente o 
Sw-Bluj, um middleware para a plataforma Java Micro Edition (CLDC/MIDP) e 
rede Bluetooth. Por fim, foi realizado um estudo experimental formal com o 
propósito de evidenciar o real impacto e a contribuição do Spontaneousware, 
bem como do Sw-Bluj, no processo de desenvolvimento de sistemas móveis 
para redes ad hoc. 

 

Palavras-chave: framework de middleware, computação móvel, redes móveis 
ad hoc, engenharia de software experimental. 
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Abstract 

With the advancement of the maturity of wireless communications 
networks and the popularity and diversity of portable computing devices, we 
are reaching a stage where we can have communication anywhere and at any 
time for a more transparent way. The mobile ad hoc networks (MANETs) 
emerge as an infrastructure of communication essential to support applications 
where it is possible to have spontaneous interaction and access / sharing of 
information between the mobile hosts without a prior configuration. 
Additionally, the nature and dynamics of distribution of mobile applications for 
MANETs and features present in this type of network require the need for the 
specific use of middleware to support development of these applications. 
However, a traditional middleware solution for fixed network does not apply to 
this scenario because of the dynamic mobility of the hosts and the restrictions 
of connectivity. Thus, both the developers of middleware as the developers of 
applications have to deal with the challenges brought by the characteristics of 
MANETs. Moreover, the solutions proposed by related work in the area do not 
address all the problems brought by this environment. Aiming to improve the 
development of distributed systems for this scenario through the reuse of 
software, this research work generalizes the many efforts toward development 
of middleware to support applications on MANETs. Thus, this dissertation 
presents a framework of middleware systems, Spontaneousware, and 
consequently the Sw-Bluj, a middleware for Java Micro Edition (CLDC / 
MIDP) platform and the Bluetooth network. Finally, a formal experimental 
study was conducted aiming to highlight the real impact and contribution of 
Spontaneousware, and the Sw-Bluj, in the process of developing mobile 
systems for ad hoc networks. 

 

Keywords: middleware framework, mobile computing, mobile ad hoc 
networks, experimental software engineering. 
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Introdução 

“Quem estuda e não pratica o que aprendeu é 
como o homem que lavra e não semeia.” 

Provérbio árabe. 

objetivo deste capítulo é introduzir o trabalho no contexto da área 
de sistemas distribuídos, mais especificamente em sistemas de 
middleware voltados para mobilidade em redes ad hoc. 

Inicialmente o contexto e a motivação deste trabalho são apresentados, 
mostrando a importância dos sistemas de middleware para as redes móveis ad 
hoc e do desenvolvimento de framework para essa área. Em seguida, o 
problema a ser tratado por esta dissertação é caracterizado. Os trabalhos 
relacionados são brevemente introduzidos no estado da arte. Logo após, os 
objetivos e as principais contribuições deste trabalho são apresentados. Por fim, 
a organização da escrita da dissertação é detalhada. 

 

1.1 Contexto e Motivação 
A miniaturização dos dispositivos computacionais e a conectividade sem fio 
possibilitou a criação da computação móvel. De modo geral, segundo Coulouris 
[Coulouris et al. 2007], esta área da computação ocupa-se da exploração da 
conexão de dispositivos que se movimentam no mundo físico cotidiano. 
Recentemente, com o avanço da maturidade das redes de comunicação sem fio e 
da popularidade e diversidade dos dispositivos de computação portátil, estar se 
chegando a um estágio onde podemos ter comunicação em qualquer lugar e a 
qualquer momento. Isso está sendo possível também devido ao aumento do 
poder computacional dos dispositivos em tamanhos reduzidos como telefones 

O 
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celulares e PDAs (Personal Digital Assistants). Em alguns países como no 
Japão, a exceção dos jovens menores de 15 anos e dos idosos com mais de 70 
anos, todas as pessoas possuem telefones celulares [Murakami et al. 2007]. 
Além disso, os ambientes tanto públicos quando privados estão permeados pela 
disponibilidade de diversos tipos de redes de comunicação sem fio. Como 
conseqüência deste cenário, novos tipos de aplicações e serviços podem ser 
oferecidos de forma bastante dinâmica e transparente, suportando a 
movimentação dos dispositivos junto com os usuários. Devido a essa 
característica, esse tipo de aplicação também é conhecido como on the move. 

Quanto à necessidade do atendimento aos requisitos para computação 
móvel segundo Gaddah [Gaddah e Kunz 2003] existem pelo menos três fatores 
que afetam o projeto de sistemas para computação móvel: os dispositivos 
móveis, a conexão de rede e a mobilidade. A variedade dos dispositivos é 
elevada, indo de notebooks de alto poder computacional a telefones celulares de 
recursos escassos. A conectividade de rede é caracterizada por uma largura de 
banda limitada, uma alta taxa de erro, um alto custo e desconexões freqüentes. 
A mobilidade física dos dispositivos - ou hosts - tem um grande potencial de 
afetar a conectividade, devido ao alcance limitado das redes e da variabilidade 
dos tipos de redes, serviços e políticas de segurança. Estas características 
exigem que as aplicações lidem com as diferentes mudanças de acordo com a 
dinâmica dos parâmetros do ambiente. 

Diversas são as novas funcionalidades que as aplicações e serviços 
oferecem para este cenário. Isso é realizado através de uma combinação dos 
recursos tanto dos dispositivos quanto das redes disponíveis. Bellavista 
[Bellavista e Corradi 2006] classifica os sistemas para computação móvel em 
três tipos diferentes, dependendo da sua principal função: de conectividade, 
baseado em localização e baseado em contexto. O primeiro trata das 
características de conexão e desconexão entre os hosts móveis. Já o segundo 
trata de informações baseadas na localização dos hosts através de técnicas 
distintas. O terceiro trata principalmente de informações dinâmicas baseadas na 
ciência do contexto (interno e externo) dos hosts envolvidos. 

Dentro da computação móvel, as redes móveis ad hoc (MANETs - 
Mobile Ad Hoc Networks) surgem como uma infra-estrutura de comunicação 
essencial para dar suporte às aplicações onde é possível ter interação 
espontânea e o acesso/compartilhamento de informação entre os hosts móveis 
sem uma configuração prévia. Inicialmente projetadas para prover 
conectividade em áreas remotas do planeta ou em caso de catástrofes - como 
situações de resgate, tragédias naturais, aplicações militares - onde seria 
inviável a manutenção de uma rede de comunicação fixa, as redes móveis sem 
fio ad hoc possuem a característica de prover comunicação em qualquer lugar e 
a qualquer hora, de forma transparente e dinâmica. Ela consiste em um conjunto 
de hosts móveis que se comunicam independentemente da presença de uma 
infra-estrutura fixa e de entidades centralizadoras, diferentemente de uma rede 
de telefonia celular, por exemplo. 

Com a evolução dos dispositivos portáteis e das redes de comunicação 
sem fio, as aplicações e serviços de redes ad hoc vêm se tornando muito mais 
abrangentes, se beneficiando do dinamismo quanto à mobilidade dessas redes. 
As MANETs são naturalmente adequadas para aplicações militares, operações 



 Introdução 23 

 

de emergência de busca e salvamento, de colaboração espontânea, de P2P 
móvel, e mais recentemente aplicações veiculares, onde estão presentes as redes 
veiculares ad hoc (VANETs - Vehicular Ad Hoc Networks) [Blum et al. 2004]. 

Existe um grande conjunto de aplicações potenciais para MANETs, mas 
o desenvolvimento delas neste domínio não é fácil, pois exigem o tratamento de 
desafios pelos desenvolvedores de aplicações como a ocorrência freqüente de 
desconexões e os recursos escassos dos dispositivos. Além disso, as MANETs 
possuem características muito dinâmicas quanto aos membros disponíveis para 
comunicação e compartilhamento de recursos, disponibilidade de conectividade 
e variação de largura de banda da rede [Hadim et al. 2006a]. Obviamente, 
resolver estes problemas para cada nova aplicação de maneira improvisada não 
é recomendável. Com o intuito de desenvolver aplicações para este complexo 
contexto de rede totalmente descentralizada e onde os dispositivos são bastante 
heterogêneos, o uso de um middleware (camada de abstração entre o sistema 
operacional e a aplicação) adequado que possa resolver ou minimizar as 
dificuldades de um ambiente como este se faz altamente necessário. Assim, o 
provimento de serviços de middleware que dêem suporte ao desenvolvimento de 
aplicações para redes móveis ad hoc é uma nova abordagem que oferece acesso 
e compartilhamento de informações e flexibilidade para MANETs [Hadim et al. 
2006a]. 

Desta forma, o projeto de um middleware deve considerar estes 
problemas de maneira a esconder a complexidade para os desenvolvedores de 
aplicação. Logo, assim como todos os sistemas distribuídos muitos problemas 
devem ser considerados e satisfeitos para se ter aplicações eficientes e úteis 
para este ambiente. Atualmente muitos pesquisadores têm usado middleware 
para prover soluções para estes problemas e simplificar o desenvolvimento de 
aplicações para MANETs [Hadim et al. 2006b]. Adicionalmente, um grande 
esforço de pesquisa tem sido despendido para examinar como um middleware 
deve suportar aplicações móveis distribuídas e superar as limitações das redes 
sem fio [Mascolo et al. 2002a]. 

Adicionalmente, a natureza de distribuição dinâmica e móvel das 
aplicações para MANETs e as características presentes nesse tipo de rede 
requerem a necessidade do uso de middleware específico para dar suporte ao 
desenvolvimento dessas aplicações. No entanto, soluções tradicionais de 
middleware para rede fixa não se aplicam a este cenário devido ao alto grau de 
mobilidade dos hosts e às restrições de conectividade. Assim, tanto os 
desenvolvedores de middleware quanto os desenvolvedores de aplicações têm 
que tratar os desafios trazidos pelas características das MANETs. Segundo 
Mascolo [Mascolo et al. 2002a], um middleware para mobilidade objetiva 
prover acesso transparente a serviços e recursos móveis com custo eficaz. 

No entanto, Roberts [Roberts e Johnson 1998] comenta que o 
desenvolvimento de projetos que leve um longo tempo para ser entregue tende a 
ser cancelados. Existe geralmente uma janela de oportunidade de mercado que 
precisa ser alcançada para que o projeto tenha sucesso. Isso exige que os 
sistemas sejam desenvolvidos de forma mais eficientes, desperdiçando a menor 
quantidade de recursos possível. Assim, uma iniciativa que facilite e reduza o 
esforço no desenvolvimento dos projetos é bastante interessante. Com este 
propósito, o reuso de software vem sendo usado em diversas áreas no 
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desenvolvimento de sistemas computacionais [Lim 1994] [Basili et al. 1996] 
[Jacobson et al. 1997]. 

Desenvolver aplicações para redes móveis ad hoc representa um grande 
desafio de programação. Logo, a busca de mecanismos de reuso de 
conhecimento para facilitar e apoiar este processo é sempre bem-vindo. O 
desenvolvimento orientado a objeto, segundo Zamir [Zamir 1999], objetiva 
construir software através do reuso de componentes de software no qual tenha 
alta coesão e sejam facilmente de ser combinados.  Através do reuso de 
componentes, especificamente os de alta qualidade, a qualidade do software que 
está sendo produzido aumenta e o tempo de desenvolvimento será diminuído 
[Jacobson et al. 1997] . 

No desenvolvimento orientado a objeto, há a possibilidade de se reusar 
bibliotecas particulares chamadas de framework [Booch 1994]. Um framework é 
uma coleção de classes que provêem 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. 

Trabalhos têm sido propostos na direção de oferecer as vantagens de uso 
de framework na construção de sistemas de middleware para diversos domínios, 
tanto de propósito geral quanto de propósito específico. Como principais 
exemplos têm-se: PolyORB [Hugues et al. 2003], ACE (Adaptive 
Communication Environment) [Schmidt e Cleeland 1999], MobCon (Mobile 
Container) [Cepa e Mezini 2005], Quarterware [Singhai et al. 1998], Arcademis 
[Pereira et al. 2004], Peer2Me [Lund e Norum 2005], MIDAS (Middleware for 
Intelligent and Distributed Agent-based Systems) [Haendchen 2005] dentre 
outros [Branch et al. 2005] [Grace 2004] [Grace et al. 2004]. Porém, nenhum 
deles objetiva totalmente a aplicabilidade de sistemas de middleware para redes 
móveis ad hoc. 

 

1.2 Caracterização do Problema 
O uso de framework para a construção de aplicações tem se mostrado uma 
maneira bastante eficiente, aumentando a padronização e a produtividade no 
desenvolvimento das mesmas através do reuso. As experiências reportadas 
anteriormente na Seção 1.1 comprovam também a viabilidade da utilização de 
framework no desenvolvimento de sistemas de middleware. Assim, o uso de 
framework que já apresenta benefícios para os sistemas distribuídos 
tradicionais, tem um potencial de uso grande também em sistemas móveis ad 
hoc, onde o suporte às limitações do ambiente já são fornecidos previamente 
pela implementação do framework. 

Emmerich [Emmerich 2000a] ressalta a importância do tratamento dos 
requisitos não-funcionais no desenvolvimento de sistemas tanto pelo uso de 
middleware quanto pela identificação de técnicas de engenharia de requisitos 
que foquem no tratamento deles. Emmerich afirma também que, uma vez que 
um sistema de middleware particular tenha sido escolhido para fazer parte da 
solução da arquitetura de um software, é extremamente custoso reverter esta 
escolha posteriormente e adotar um middleware ou uma arquitetura diferente. 
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Desta forma, é interessante a adoção de uma plataforma de middleware comum 
para que este esforço de troca seja minimizado. 

Analisando os frameworks e sistemas de middleware propostos pela 
literatura e considerando a dificuldade no projeto e desenvolvimento para 
MANETs, existem oportunidades abertas para pesquisa no âmbito do 
desenvolvimento de middleware para MANETs. Por exemplo, há a deficiência 
de framework de middleware que suporte o tratamento de conectividade em um 
cenário de alto potencial de movimento dos hosts móveis em que os links sejam 
estabelecidos de modo espontâneo e estejam sujeitos a desconexões freqüentes. 

Assim, esta dissertação investiga e propõe a generalização dos inúmeros 
esforços na direção de implementação de middleware para suportar aplicações 
sobre MANETs, que dá origem ao Spontaneousware. Ao invés de propor 
exclusivamente um middleware para MANETs, o conceito de sistema de 
middleware é generalizado de forma que se torne mais fácil construir novos 
sistemas - ou expandir os já construídos - quando, por exemplo, surgir uma 
nova tecnologia de suporte a redes sem fio, ou um novo protocolo de descoberta 
de hosts. Esta iniciativa proporciona que os esforços de construção de novos 
sistemas de middleware para diversas tecnologias de rede sem fio em modo ad 
hoc sejam agrupados em um artefato de software independente de rede 
específica, oferecendo uma interface de uso (API - Application Programming 
Interface) comum para o domínio em questão. Assim como no trabalho de 
Fujiwara [Fujiwara et al. 2003], essa é a principal justificativa quanto ao uso de 
framework para a generalização, porque o conjunto de interfaces é o mesmo, só 
havendo a necessidade de variar a implementação específica para determinado 
requisito, a tecnologia de rede ad hoc, para o caso desta proposta. 

A proposta deste trabalho caracteriza-se nos sistemas de middleware de 
conectividade, segundo a classificação adotada por Bellavista [Bellavista e 
Corradi 2006] sobre middleware para computação móvel. Os outros dois tipos, 
baseado em localização e baseado em contexto, não são objetos de pesquisa 
desta dissertação. 

Através desta proposta, objetiva-se alcançar a redução de esforço e custo 
no processo de desenvolvimento de sistemas móveis ad hoc através do reuso, 
alcançando assim maior confiabilidade para este domínio de aplicações. É 
importante ressaltar que estes ganhos são possíveis através do reuso do 
conhecimento contido nos artefatos de arquitetura, projeto e implementação do 
Spontaneousware, bem como da complexidade já resolvida previamente. 

 

1.3 Estado da Arte 
Os sistemas para redes móveis possuem características bem específicas, tanto 
do ponto de vista dos dispositivos que estão presentes quanto do tipo de 
conectividade que advém destas redes. Eles se diferenciam dos sistemas 
tradicionais quanto às primitivas de middleware freqüentemente utilizadas, pois 
os últimos assumem a presença simultânea de ambos os hosts que estão se 
comunicando. Já quanto aos primeiros, devido às características da rede em que 
permite que os hosts se movam de forma aleatória variando dinamicamente o 
subconjunto de hosts comunicáveis, a maneira mais adequada para se 
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comunicarem é através de mecanismos assíncronos, permitindo desacoplamento 
quanto ao tempo, espaço e fluxo de execução. 

É importante destacar algumas das características que influenciam no 
projeto e desenvolvimento de sistemas para este ambiente. Segundo Mascolo 
[Mascolo et al. 2002a], existem três conceitos essenciais, presentes nos 
sistemas distribuídos móveis, que influenciam diretamente no tipo do sistema 
de middleware: (i) a variedade e limitação dos dispositivos; (ii) a limitação de 
conectividade; e (iii) o tratamento de contexto. 

Variedade e limitação de dispositivos 

Nos sistemas distribuídos tradicionais os dispositivos são fixos e de 
grande desempenho. Já no ambiente móvel, eles são portáteis e a forma mais 
comum de encontrá-los é como telefones celulares, PDAs e notebooks. Pode-se 
notar que eles são diretamente influenciados pelo tamanho reduzido e 
caracterizam-se pela: 

• Variedade de dispositivos: de várias plataformas diferentes e com 
requisitos de hardware e acesso à rede variados proporcionam uma 
grande heterogeneidade; 

• Duração de bateria: limitam os dispositivos quanto a sua autonomia 
de uso; 

• Pode ser desligado para economizar energia: causa baixa 
dependabilidade / fidedignidade; e 

• Display, processamento, memória, entrada de dados: são limitações 
características dos dispositivos para computação móvel. 

Um fator chave na popularidade da computação móvel encontra-se no 
desempenho final do sistema, que deve ser de processamento leve, usar de 
forma econômica e ser de fácil uso. 

Limitação de conectividade 

Quanto à conectividade, os hosts fixos estão permanentemente 
conectados em links de uma alta largura de banda e desconexões são raras 
[Mascolo et al. 2002a]. No entanto, o desempenho das redes sem fio varia 
bastante dependendo do protocolo ou tecnologia utilizados tendo como 
principais características: a alta flutuação da largura de banda e a alta 
incidência de queda da conexão [Musolesi 2004]. Logo, um middleware para 
mobilidade deve ser projeto para uma conectividade intermitente em que falhas 
e desconexões são freqüentes. Uma descrição de cada ponto relativo à 
conectividade dos dispositivos em uma MANET segue abaixo: 

• Largura de banda limitada: característica intrínseca das redes de 
comunicação sem fio atualmente disponíveis em dispositivos móveis; 

• Ruído/interferência de sinal: causado pela natureza do canal de 
comunicação ser em interface aérea. Pode causar desconexões 
freqüentes; 

• Regiões de sombra, sem cobertura: em casos que os dispositivos 
ficam impossibilitados de manter a conexão com os outros nos da 
rede; 
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• Heterogeneidade: devido às diversas opções de rede disponíveis é 
necessário fazer um chaveamento entre as tecnologias; 

• Dificuldade de garantir QoS: devido às características acima citadas; 

• Variação de serviços disponíveis: devido à dinamicidade da rede, um 
serviço que estava sendo usado pode ficar repentinamente 
indisponível. O mecanismo de descoberta de serviços pode também 
não achar mais este serviço; e 

• Segurança: ainda pouco evoluída, é um ponto sensível na maioria das 
redes sem fio. 

Tratamento de contexto 

Por fim, o terceiro ponto a ser considerado é quanto ao tratamento do 
contexto de execução do sistema. Contexto significa qualquer coisa que venha a 
influenciar o comportamento de uma aplicação, isto inclui tanto recursos 
internos do dispositivo, como quantidade de memória ou tamanho da tela, 
quanto externos, como largura de banda, qualidade da conexão, localização do 
dispositivo, serviços disponíveis ao alcance. Em um ambiente de distribuição 
fixa, o contexto é relativamente estático: a largura de banda é alta e contínua, a 
localização quase nunca muda, os hosts podem entrar, sair ou se mover, mas 
isso é configurado estaticamente. Já em sistemas móveis, o contexto é 
extremamente dinâmico. Os hosts podem entrar e sair de forma bastante rápida. 
O mecanismo de lookup de serviços é mais complexo no cenário móvel, 
principalmente quando em redes que não possuem uma infra-estrutura fixa 
[Mascolo et al. 2002a]. Fica claro então que o tratamento de contexto para 
redes ad hoc é extremamente necessário. 

Um dos principais focos dos sistemas de middleware projetados para 
redes móveis é a de prover uma rápida adaptação às mudanças do ambiente. O 
que vem sendo utilizado para isto são mecanismos de notificação de eventos, o 
paradigma publish-subscribe e a mobilidade de código. Mesmo assim, muitas 
outras funcionalidades podem ser incluídas. Os requisitos que precisam ser 
providos pelo middleware para as aplicações móveis e que devem ter uma 
atenção especial durante seu projeto e implementação, segundo Grigoras 
[Grigoras 2006], seguem abaixo: 

• Transparência de acesso a serviços e recursos, independente do 
dispositivo que o provê; 

• Protocolos de custo eficaz; 

• Simplicidade dos protocolos; 

• Escalabilidade quanto ao número e capacidade dos membros da rede; 

• Portabilidade de serviços e aplicações; 

• Adaptabilidade de protocolos e aplicações às características de cada 
membro (de laptops a sensores); 

• Reconfiguração dinâmica quando a topologia da rede muda; 

• Desacoplamento de interação com resultado da mobilidade; 

• Qualidade de serviço suportada pelo protocolo de comunicação; 
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• Tolerância a falha em recuperação; e 

• Segurança de comunicação e execução remota. 

Como é perceptível, muitas são as diferenças quando a área de sistemas 
distribuídos em uma rede móvel ad hoc é abordada. Seja na camada de rede, de 
middleware ou de aplicação, novos conceitos têm que ser conhecidos e 
dominados para que os desafios sejam alcançados. É notado então, que as 
soluções de middleware para ambiente de rede fixa não satisfazem aos 
requisitos exigidos quando o ambiente é de uma rede móvel, seja ela nômade ou 
ad hoc. 

 

1.4 Objetivos e Contribuições 
Levando em consideração os fatores mostrados nas seções anteriores e com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento de sistemas de middleware para 
o ambiente de mobilidade ad hoc, esta dissertação tem como principais 
objetivos: 

• A elaboração da especificação de requisitos, arquitetura e projeto de um 
framework de middleware para redes móveis ad hoc independentes de 
plataforma e tecnologia de rede específicas; 

• A produção de um artefato de framework de middleware para uma 
determinada plataforma através da implementação da especificação do 
Spontaneousware; 

• A produção de um artefato de middleware para uma determinada rede 
através de uma implementação baseada no framework Spontaneousware; 
e 

• A avaliação, segundo um estudo formal, do framework e do middleware 
propostos com a finalidade de evidenciar o real impacto e a contribuição 
deles no processo de desenvolvimento de sistemas para redes móveis ad 
hoc. 

Desta forma, de acordo com os objetivos definidos, esta dissertação 
mostra primeiramente a especificação do framework Spontaneousware, o qual 
permite que aplicações sejam construídas independentemente de uma 
implementação específica de middleware. Logo em seguida, o Spontaneousware 
é implementado para a plataforma Java Micro Edition e um middleware para 
rede Bluetooth, Sw-Bluj, é construído a partir desse framework. Posteriormente, 
esses artefatos de software são avaliados formalmente sob o ponto de vista de 
reusabilidade, demonstrando a viabilidade de uso desses artefatos para o 
desenvolvimento de sistemas de middleware e de aplicações para o domínio em 
questão. 

 

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 deste trabalho. Em seguida, o Capítulo 3 apresenta a proposta de 
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desenvolvimento mostrando os principais aspectos do framework 
Spontaneousware e de um sistema de middleware baseado no mesmo. O 
Capítulo 4 apresenta a avaliação formal dos artefatos de software produzidos no 
capítulo anterior. 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 
middleware para redes móveis ad hoc, as limitações e os trabalhos futuros a 
serem realizados. 

 





 

  31 

2  
 
 

Conceitos Básicos 

“Aquilo que guia e arrasta o mundo não são 
as máquinas, mas as idéias.” 

Victor Hugo. 

este capítulo são descritos conceitos fundamentais relacionados à 
redes de móveis ad hoc (MANETs), sistemas de middleware e 
framework, bem como a intersecção desses conceitos. Ambos são 

elementos básicos para o desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente é a 
computação móvel é introduzida, caracterizando o tipo de mobilidade. Em 
seguida, é apresentada a definição de MANET, suas principais características e 
aplicações. Na seqüência, são discutidos os conceitos relacionados aos sistemas 
de middleware e seus requisitos e modelos, associados às características para as 
MANETs. Por fim, o conceito de framework, que é usado como base para o 
desenvolvimento do Spontaneousware, também é apresentado. 

 

2.1 Computação Móvel 
Segundo Mascolo [Mascolo et al. 2002a], a maneira que as aplicações e os 
serviços são oferecidos em um sistema distribuído depende do tipo dos 
dispositivos envolvidos, da conectividade de rede entre eles e do tratamento do 
contexto assim como reportado no estado da arte no Capítulo 1. Assim, Mascolo 
classifica-os em três tipos: (i) tradicionais, (ii) móveis ad hoc, e (iii) nômades. 
Os sistemas distribuídos tradicionais são formados por uma coleção de hosts 
fixos permanentemente conectados através de um link estável e de alta largura 
de banda, executando em um ambiente estático. A rede que mais o caracteriza é 
a Ethernet. Por sua vez, os sistemas móveis ad hoc consistem em um conjunto 

N 
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de hosts móveis conectados através de uma rede intermitente de qualidade 
variável, executando em ambiente altamente dinâmico. Estes são caracterizados 
por redes como Bluetooth ou ZigBee. Já os sistemas distribuídos nômades são 
caracterizados pela presença simultânea dos sistemas tradicionais e ad hoc 
funcionando em conjunto, sendo baseados em uma infra-estrutura fixa de 
roteadores, switches e hosts com pontos de acesso (access points) de 
comunicação sem fio para os hosts móveis. As redes Wi-Fi (IEEE 802.11) e de 
telefonia celular caracterizam estes sistemas. 

A computação móvel se enquadra nos sistemas móveis ad hoc e 
nômades. Ela é fortemente caracterizada pela presença de dispositivos 
computacionais portáteis interagindo entre si e/ou com infra-estruturas fixas 
independente de uma localização física, permitindo o contínuo acesso aos 
serviços da rede [Forman e Zahorjan 1994]. A miniaturização dos dispositivos e 
a alta disponibilidade de comunicação sem fio permitem a exploração de uma 
integração cada vez maior entre os componentes participantes de serviços e 
aplicações. À medida que os equipamentos se tornam menores, fica mais fácil 
de serem carregados pelos usuários e de serem incorporados a partes do mundo 
físico - e não apenas no já comum desktop ou no rack de um servidor 
[Coulouris et al. 2007]. 

Este paradigma de computação surgiu da possibilidade dos usuários 
poderem carregar os computadores pessoais e manter certa conectividade com 
outras máquinas. Assim, com a evolução tecnológica, computadores portáteis 
como notebooks tem a possibilidade de se comunicar através de tecnologias de 
telecomunicações com sinal infravermelho, Wi-Fi, Bluetooth, GPRS ou 3G. No 
entanto, a computação de mão (handheld computing) permite o mesmo tipo de 
interação com aparelhos menores, incluindo os assistentes pessoais digitais 
(PDAs - Personal Digital Assistants) e telefones celulares, por exemplo. Os 
PDAs são computadores de propósito geral, capazes de executar muitos tipos 
diferentes de aplicações; mas, comparados aos laptops e notebooks, possuem 
um poder de processamento, memória e armazenamento mais limitado, com 
tamanho de tela e teclado bastante reduzidos, além de outras restrições de 
recursos. Porém, cada vez mais os fabricantes desses dispositivos portáteis 
equipam os mesmos com a mesma variedade de conectividade sem fio que os 
computadores mais robustos. 

Com a disponibilidade das redes sem fio, novas aplicações podem ser 
oferecidas aos usuários em movimento. Estas aplicações procuram satisfazer a 
experiência do usuário e a produtividade das tarefas a serem realizadas. Os 
tipos de aplicações seguem a mesma classificação de Bellavista [Bellavista e 
Corradi 2006] dos sistemas para computação móvel: de conectividade (ou 
comunicação), baseado em localização e baseado em contexto. Elas estão 
presentes em diversos domínios como, por exemplo, de informações, comércio 
eletrônico, saúde e entretenimento. Alguns exemplos seguem abaixo: 

• Informações de tempo. Atualiza as informações meteorológicas do 
local no dispositivo portátil. Exemplos: [Jacobsen e Johansen 
1999]; 

• Informações de tráfego. Monitora os níveis atuais de tráfego de 
veículos, alertando o usuário de congestionamentos próximos e 
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sugerindo caminhos alternativos. Exemplos: Traffic Congestion 
[Cole et al. 2003]; 

• Informações pessoais. Lembra o usuário do que fazer em 
determinado momento, dependendo da localização dele ou da 
presença de outros usuários. Exemplos: comMotion [Marmasse e 
Schmandt 2000] e CybreMinder [Dey e Abowd 2000]; 

• Guia turístico. A atualização dinâmica de conteúdo auxilia turistas 
no deslocamento na cidade e a estar informado dos pontos de 
interesses próximos. Exemplos: Guide [Davies et al. 1999] e 
CyberGuide [Long 1996]; 

• Assistente de shopping. Guia os consumidores dentro de shopping 
centers ajudando na localização de itens e anunciando ofertas de 
interesse. Exemplos: DealFinder [Chan 2001] e Shopping 
Assistant [Asthana et al. 1994]; 

• Assistente médico. Provê aos médicos informações para o 
acompanhamento dos pacientes e atualizações do estado de cada 
um deles, em qualquer lugar que estejam. Exemplo: [Mitchell et 
al. 2000]; e 

• Assistente de conferência. Auxilia no atendimento ao participante 
de uma conferência, sugerindo apresentações com base no perfil 
do usuário além de oferecer informações detalhadas da 
programação. Exemplo: Conference Assistant [Dey et al. 1999]. 

Stojmenovic [Stojmenovic 2002] aborda os princípios e protocolos da 
comunicação sem fio, incluindo um detalhamento dos dois maiores problemas 
da camada de rede que precisam ser resolvidos para os sistemas de computação 
móvel. O primeiro deles é de como fornecer conectividade contínua para 
dispositivos móveis que entram e saem do alcance das estações base - os 
componentes de infra-estrutura que fornecem regiões de cobertura sem fio. O 
segundo é de como permitir que conjuntos de dispositivos se comuniquem entre 
si em lugares onde não existe infra-estrutura. Coulouris [Coulouris et al. 2007] 
afirma que esses dois problemas surgem porque, geralmente, a conectividade 
sem fio direta não está disponível entre quaisquer dois dispositivos. Então a 
comunicação precisa ser obtida por meio de vários segmentos de rede, 
envolvendo vários dos dispositivos. Dois fatores principais levam a essa 
cobertura sem fio subdividida. Primeiro, quanto maior o alcance de uma rede 
sem fio, mais dispositivos competirão por sua largura de banda limitada. 
Segundo, a energia necessária para transmitir um sinal sem fio é proporcional 
ao quadrado do seu alcance e muitos dos dispositivos envolvidos em um 
ambiente de computação móvel possuem autonomia de bateria limitada. O 
tratamento das dificuldades trazidas por esses problemas deve, de fato, ser 
levado em consideração a fim de para proporcionar uma utilização mais 
eficiente dos limitados recursos disponíveis. 

Por fim, algumas características despontam como desafios para 
computação móvel e são levantadas por Forman [Forman 1994] e 
Satyanarayanan [Satyanarayanan 1996]. É presumível que os sistemas de 
middleware objetivem satisfazer estes desafios para melhor suportar o 
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desenvolvimento de aplicações móveis distribuídas. Elas estão relacionadas 
abaixo: 

• Desconexão. Os hosts móveis são freqüentemente desconectados 
das redes nas quais estão interagindo, por exemplo, quando o host 
sai do alcance de cobertura ou quando há o tratamento de uma 
nova rede; 

• Baixa largura de banda. Geralmente as redes ad hoc possuem 
baixa largura de banda, além de as redes nômades serem afetadas 
quando a intensidade do sinal está baixa; 

• Largura de banda variável. A mobilidade, a quantidade e a 
distância entre os hosts impactam na qualidade da largura de 
banda da rede; 

• Migração de endereço. Quando um host móvel muda de lugar no 
ambiente, ele pode não ser mais acessível pelos outros hosts 
presentes, fazendo com que as mensagens devam ser roteadas 
dinamicamente; 

• Baixa autonomia de bateria. Os hosts móveis estão limitados por 
um fornecimento de energia finito que eventualmente precisa ser 
recarregado; e 

• Baixa capacidade de armazenamento. A capacidade de 
armazenamento de um host móvel é expressivamente menor que a 
dos hosts fixos, o que pode limitar viabilidade de um novo 
sistema. 

 

2.2 Redes Móveis Ad Hoc 
Do Latim, o termo ad hoc significa literalmente “para isto”, “apenas para este 
propósito”. Assim, ad hoc é geralmente atribuído a algo que é criado ou usado 
para uma finalidade específica ou imediato. Uma rede móvel ad hoc (MANET - 
Mobile Ad Hoc Network) é uma coleção de hosts móveis que podem 
dinamicamente formar uma rede sem a necessidade de usar qualquer infra-
estrutura pré-existente [Giordano 2002]. Outra definição trazida por Hadim 
[Hadim et al. 2006a] é que uma MANET é formada instantaneamente por um 
conjunto de nós móveis e autônomos que se comunicam através de enlaces sem 
fio sem qualquer infra-estrutura fixa como estação base. De fato, a formação 
desse tipo de rede não precisa de outro componente além dos hosts móveis que 
desejam se comunicar, existindo apenas durante o tempo da sessão de 
comunicação ou enquanto os hosts estão ao alcance um do outro. Desta forma, 
geralmente, em uma rede ad hoc não há topologia pré-determinada ou controle 
centralizado, sem a necessidade de backbone ou pontos de acesso configurados 
previamente. 

Devido a limitações de potência de rádio e de utilização do canal, um 
host móvel pode não conseguir se comunicar diretamente com outro host (caso 
single-hop). Assim, uma forma de retransmissão de mensagens é necessária, 
para que elas sejam entregues ao seu destino, onde cada host na rede atua 
também como um roteador e participa como um encaminhador de pacotes para 
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outros hosts.  A roteamento multi-hop possibilita que os pacotes passem por 
hosts intermediários até chegar ao destino. Há a possibilidade também de uso 
do roteamento geocast, que se caracteriza pelo envio de mensagens a uma 
determinada área geográfica, agrupando os hosts de uma região específica. 

As MANETs podem ser classificadas como simétricas quando todos os 
hosts na rede têm iguais capacidades, dividindo responsabilidades similares. 
Podem ser classificadas como assimétricas quando há diferenças como a 
capacidade de processamento, o raio de transmissão, a velocidade de 
movimento, além das responsabilidades de roteamento, entre os hosts. 

Devido ao potencial de implantação eficiente em qualquer lugar e a 
qualquer momento, muitas aplicações práticas têm sido concebidas para redes 
ad hoc. Algumas aplicações típicas são: 

• Campo de batalha militar. Foi o primeiro domínio onde as redes 
ad hoc começaram a ser usadas nos anos 70. Soldados, bases 
militares e os veículos podem iniciar uma rede privada para trocar 
informações; 

• Serviços de emergências. A tecnologia de MANET pode prover 
um método flexível de estabelecimento de comunicação em 
operações de segurança e resgate ou em outras situações que 
requerem implantação rápida para comunicação [Corson e Macker 
1999]; 

• Redes veiculares. O provimento de serviços como o planejamento 
dinâmico de rotas, a recomendação de rotas, detecção de 
congestionamentos, prevenção de colisões, diagnóstico de 
rodovias e compartilhamento de conteúdo entre os veículos; 

• Redes sociais. O compartilhamento de informações entre os 
usuários como noticias, recomendações de restaurantes ou pontos 
turísticos, experiências, caminhos para lugares conhecidos, etc. 
Tem alto potencial de ser utilizado em lugares com concentração 
de pessoas; e 

• Personal Area Network (PAN). A facilitação da troca de dados 
entre os dispositivos pessoais, como PDAs, telefones celulares e 
laptops, servindo como uma extensão do computador pessoal. 

Apesar de todas as vantagens das redes móveis ad hoc, há muitas 
dificuldades de projeto e implementação, incluindo problemas quanto à 
natureza compartilhada de acesso ao meio, alcance limitado de transmissão, 
mobilidade do host e restrições de energia. Trabalhos têm sido propostos para 
resolver problemas relacionados aos protocolos de acesso ao meio, protocolos 
de roteamento e desempenho de protocolos de transporte [Giordano 2002]. 

Outro grande problema diz respeito à segurança, uma vez que as redes 
são distribuídas, torna-se relativamente fácil para os usuários da rede ter acesso 
a informações alheias não criptografadas. Assim, métodos para evitar isso 
devem ser desenvolvidos e usados pelas aplicações e serviços nas MANETs. 
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2.3 Sistemas de Middleware e Mobilidade 
Middleware é definido como uma camada de software que reside em cada 
máquina, situada entre o sistema operacional e as aplicações distribuídas, com o 
propósito de esconder a heterogeneidade das plataformas cooperativas e de 
prover uma maneira simples, consistente e integrada do ambiente de 
programação distribuída. Assim, ele representa o software que fornece um 
modelo de programação acima dos blocos de construção básicos de processos e 
de passagem de mensagens. A camada de middleware usa protocolos baseados 
em mensagens entre processos para fornecer suas abstrações de mais alto nível, 
como as invocações e eventos remotos [Coulouris et al. 2007]. 

Em ambientes de rede fixa, a necessidade crescente de integração de 
aplicações desenvolvidas em rede associada ao seu aumento de complexidade 
tem levado ao uso extensivo de middleware seja ele do tipo orientado a objeto, 
orientado a mensagem ou orientado a transação. Como a natureza das 
aplicações que têm sido integradas é muito variada, a adoção de uma solução 
que traga maior facilidade de integração, abertura para crescimento, aumento de 
confiabilidade e robustez se faz necessária. De fato, os sistemas de middleware 
provaram ser uma solução de sucesso nos sistemas distribuídos tradicionais (de 
redes fixas) pelo suporte a heterogeneidade e integração de sistemas legados. 
Assim, padrões bem definidos como o CORBA (Common Object Request 
Broker) [OMG 1995], DCOM (Distributed COM) [Microsoft 1996], EJB 
(Enterprise Java Beans) [Monson-Haefel 2000], Web Services [Alonso et al. 
2004] e Java RMI (Remote Method Invocation) [Sun 1997] são largamente 
usados no mercado. No entanto, eles se demonstram inadequados para o 
ambiente de mobilidade devido aos diferentes fatores quanto aos dispositivos 
envolvidos e as redes disponíveis, como a restrição de memória e a 
conectividade intermitente. 

Como detalhado respectivamente pela Seção 2.1 e Seção 2.2, as 
propriedades dos sistemas de computação móvel e das redes móveis ad hoc 
exigem requisitos adicionais. Desta forma um middleware precisa lidar com 
muitos desafios, ora ditados pelas características de uma MANET, ora pelos 
requisitos das aplicações deste domínio. Hadim [Hadim et al. 2006a] [Hadim et 
al. 2006b] define os seguintes requisitos de um middleware para MANET: 

• Heterogeneidade. De maneira geral entende-se pela variação quanto 
aos aspectos de linguagem de programação, dispositivos, redes, 
sistemas operacionais, plataforma de hardware. O middleware deve 
prover um modelo de programação de nível baixo o suficiente para 
satisfazer os desafios de diminuir as diferenças entre o hardware e as 
atividades necessárias. Ele deve estabelecer um mecanismo em nível 
de sistema para interfacear os vários tipos de hardware e de rede, 
somente suportados pelas primitivas básicas distribuídas dos sistemas 
operacionais. É fator fundamental para suportar uma ampla gama de 
aplicações e plataformas de hardware; 

• Topologia de rede móvel. Devido à natureza dinâmica de uma 
MANET, a mudança de topologia é bastante freqüente e imprevisível. 
Os nós móveis dinamicamente estabelecem rotas enquanto eles se 
movem; e devem operar tanto em modo ad hoc como a possibilidade 
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de se conectar a uma rede fixa pública. A rede deve ser capaz de 
adaptar o tráfego e as condições de propagação para os nós; 

• Escalabilidade. Se uma aplicação cresce, a rede subjacente deve ser 
flexível o suficiente para permitir o acréscimo de novos nós, a 
qualquer momento e em qualquer lugar, sem afetar o desempenho da 
rede. Serviços de middleware eficientes devem ser capazes de manter 
aceitáveis os níveis de desempenho enquanto a rede se torna maior; 

• Limitação de recursos. O middleware deve prover mecanismos de 
usar de forma eficiente os recursos de processamento, memória e de 
comunicação enquanto mantém o consumo de bateria em nível baixo. 
Um nó deve realizar suas operações sem levar seus recursos à 
exaustão. Por exemplo, em um middleware ciente do consumo de 
energia os componentes do dispositivo são automaticamente 
carregados e descarregados baseado nos requisitos da aplicação; 

• Qualidade de serviço. Uma propriedade de middleware para MANET 
é ditado pelos princípios de projeto do conhecimento da aplicação 
[Grigoras 2006]. Entretanto o middleware tem que ser capaz de 
acrescentar este conhecimento da aplicação na infra-estrutura da rede. 
Isto permite um mapeamento dos requisitos de comunicação da 
aplicação com os parâmetros de configuração dos processos de 
monitoramento da rede. No caso das redes ad hoc somente um 
mínimo de qualidade de serviço e assegurado durante um longo 
período de tempo. O middleware deve ser capaz de suportar QoS e 
ajustar dinamicamente os requisitos de comunicação; 

• Ciência de contexto. É um termo abrangente usado para encapsular 
quase todas as características das aplicações móveis ad hoc. Contexto 
significa todo aspecto que pode impactar no comportamento de uma 
aplicação, entretanto o middleware precisa ser ciente de contexto. É 
possível distinguir dois tipos de ciência: de dispositivo e de ambiente. 
Ciência de dispositivo está relacionada aos recursos internos dele 
próprio, como: bateria, processamento, memória. Ciência de ambiente 
está relacionada com os recursos externos ao dispositivo, como: 
conectividade, localização, serviços ao alcance; e 

• Segurança: o provimento da comunicação entre os nós em um 
ambiente hostil é ponto essencial. Características intrínsecas de uma 
MANET a fazem possuir vários desafios quanto ao projeto de 
segurança, por exemplo, em uma arquitetura aberta como a peer-to-
peer (P2P), um meio sem fio compartilhado e uma topologia 
altamente dinâmica. Estes desafios levantam a necessidade do 
desenvolvimento de soluções seguras que consigam proteção 
enquanto mantêm o desempenho de rede desejável. Ainda não existe 
um mecanismo padrão de segurança para uma MANET sob o ponto de 
vista de projeto de segurança para resolver este problema. 

As propriedades da computação móvel têm direcionado o emprego de 
diversas técnicas e novos esforços para a construção de sistemas de middleware 
com suporte a mobilidade. Os principais deles estão listados a seguir segundo 
Grace [Grace 2004]: 
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• Paradigmas de comunicação assíncrona. Para resolver os 
problemas da fraca conectividade, mecanismos de comunicação 
que não estabelece acoplamento de tempo e espaço entre 
transmissor e receptor tem emergido. Exemplos são os sistemas de 
espaços de tuplas [Leach et al. 1983] e os publish/subscribe 
[Bates et al. 1996]; 

• Middleware adaptativo. Uma implementação monolítica de um 
middleware não pode ser alterada em tempo de execução para 
lidar com mudanças que ocorram no ambiente móvel. Entretanto, 
soluções de middleware adaptativo exigem que sejam 
configuráveis e dinamicamente re-configuráveis para permitir que 
ele responda a mudanças e mantenha o melhor nível de operação 
sob certas condições; 

• Melhoria de middleware tradicional. Alternativamente, outros 
projetos têm estendido soluções tradicionais para torná-los 
adequados em redes sem fio. Isso inclui tornar a implementação 
menor, considerando a restrição de recursos ou adaptar o modelo 
de comunicação para a conectividade intermitente; 

• Agentes móveis. O paradigma de agente é baseado em mobilidade 
de código [Alfonso et al. 1998], onde código executável migra de 
um host para outro. É bem adequado para o cenário de 
computação móvel. Código cliente pode se mover para o servidor 
e executar toda a comunicação localmente. Com a largura de 
banda escassa, isto limita a comunicação e reduz a possibilidade 
de falha; e 

• Soluções de descoberta de serviços. Um elemento importante da 
computação móvel é a habilidade de descobrir quais serviços estão 
disponíveis em uma localização particular. Existe uma variedade 
de tecnologias de descoberta de serviços, por exemplo, Jini 
[Arnold et al. 1999], SLP (Service Location Protocol) [Veizades 
et al. 1997], UPnP (Universal Plug and Play) [Microsoft 2000] e 
Salutation [Salutation 1998]. 

Considerações 

Inicialmente os dispositivos móveis foram projetados para reunir 
diferentes necessidades dos usuários e não com o propósito de conectividade e 
cooperação em rede. Enquanto um notebook é um computador de uso 
abrangente que oferece os mesmos serviços e recursos de um desktop, um 
telefone celular e um PDA são sistemas embutidos que provêem 
funcionalidades específicas. Se um dispositivo de recursos limitados pode 
acessar e usar serviços providos por outros dispositivos, a limitação dele está 
minimizada [Grigoras 2006]. Então é interessante prover um middleware capaz 
de ser portável para diferentes dispositivos, tratando assim as características de 
cada um. 

Devido à baixa capacidade da maioria dos dispositivos portáteis, um 
middleware para mobilidade poderia intermediar o monitoramento dos recursos 
do dispositivo e oferecer um mecanismo de gerenciamento otimizado quanto ao 
uso destes. Se um dispositivo intrinsecamente com recursos limitados puder 
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acessar e usar os serviços providos por outro dispositivo, suas limitações são 
superadas. A questão é quão fácil é executar tal procedimento e de que forma 
fazê-lo [Grigoras 2006]. 

Para tratar a limitação de recursos se faz necessário a percepção do 
contexto. Como entrada para satisfazer tal requisito é importante o 
monitoramento para identificação dos seguintes sinais, por exemplo: bateria 
fraca, queda de conectividade, oscilação da largura de banda, uso corrente de 
memória, número de componentes ativos, número de conexões ativas, número 
de serviços ativos. 

Como resultado o middleware pode interferir da seguinte forma, 
dependendo da situação: diminuir o uso da conectividade, descarregar 
componentes não utilizados no momento ou menos utilizados, desativar modo 
de roteamento de mensagens, alterar o tipo de protocolo utilizado, usar cache, 
realizar operações desconectadas, desativar serviços dependendo do uso. Estas 
ações também envolvem adaptação do middleware e devem ser consideradas 
políticas para as tomadas de decisão. 

No entanto, nota-se que poderá haver casos de conflito de interesses. Por 
exemplo, no seguinte cenário: quando a largura de banda estiver 
consideravelmente boa deverá ser permitido um número maior de conexões, ou 
seja, aumentar a conectividade. Ao passo que, quando o estado da bateria 
estiver consideravelmente baixo deverá ser limitado o número de conexões, ou 
seja, diminuir a conectividade. A decisão a ser tomada, que envolve a ciência 
do contexto atual, pode ser tanto tarefa do middleware em questão como da 
aplicação que está executando. 

 

2.4 Framework 
Entende-se por reuso de software a capacidade de usar um componente de 
software existente em um determinado contexto, em algum outro lugar no 
mesmo sistema ou em algum outro sistema [Braun 1994]. Através do reuso é 
possível ter ganhos quanto a produtividade e a qualidade no processo de 
desenvolvimento de software, resultando em uma economia de esforço e de 
custo. 

Com o objetivo de introduzir uma análise sistêmica e compreensiva em 
um domínio de aplicação, um framework possibilita a reutilização não apenas 
de componentes isolados como uma biblioteca de classe ou funções, mas de 
toda a arquitetura do domínio [Ré 2002]. Segundo Fayad [Fayad e Schmidt 
1997], as características de um framework proporcionam benefícios como: 

• Modularidade. A melhoria da modularidade pelo encapsulamento 
dos detalhes de implementação. Melhoram assim a qualidade do 
software por localizar o impacto das alterações no projeto bem 
como na implementação, conseguindo reduzir o esforço de 
manutenção; 

• Reusabilidade. As interfaces definidas proporcionam o aumento de 
reusabilidade através dos componentes genéricos que podem ser 
reusados para criar novos artefatos de software; 
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• Extensibilidade. Através de interfaces extensíveis, a 
especialização dos métodos adaptáveis (hook methods) é 
realizada; e 

• Inversão de controle. A implementação realizada pelo usuário do 
framework são gerenciados dentro do próprio framework, ao invés 
de ser chamada pelo código da aplicação. Assim, este faz o papel 
de programa principal, coordenando o fluxo de execução. 

Um framework é constituído através de linguagens orientadas a objetos, 
sendo formado por um conjunto de classes abstratas e concretas. Ele 
proporciona um reuso da análise, projeto e implementação para um determinado 
domínio. Segundo [Ré 2002], ele reusa a análise por descrever os tipos de 
objetos importantes e como um problema maior pode ser dividido em problemas 
menores. O reuso do projeto vem pelos algoritmos abstratos e a definição da 
interface de programação. Já o reuso da implementação é proporcionado pela 
herança dos componentes do framework e do comportamento dos mesmos. 
Como descrito por Johnson [Johnson e Russo 1991] [Johnson 1997], os tipos de 
reuso de análise e de projeto, por serem mais abstratos, são os mais 
importantes, pois são os que mais compensam em longo prazo. No entanto, é 
importante ressaltar que, segundo Booch1, mesmo o mais elegante framework 
nunca será reusado caso o custo de compreendê-lo e de usar suas abstrações 
seja maior que o custo suposto pelo programador em implementar o sistema 
desde o início. 

Os frameworks são classificados por Fayad [Fayad e Schmidt 1997] 
segundo seu escopo de aplicabilidade em três grupos diferentes, podendo ser: 
(i) de infra-estrutura do sistema, (ii) de integração de middleware e (iii) de 
aplicação. 

Os frameworks de infra-estrutura do sistema simplificam o 
desenvolvimento da infra-estrutura de, por exemplo, sistemas operacionais, 
sistemas de comunicação, interfaces com o usuário e ferramentas de 
processamento de linguagens. Busca-se a eficiência e a portabilidade dos 
mesmos. São conhecidos também como frameworks horizontais. 

Por sua vez, os frameworks de integração de middleware são usados com 
a finalidade de integrar aplicações e sistemas distribuídos. Eles são projetados 
para melhorar a produtividade dos desenvolvedores em modularizar, reutilizar e 
estender uma infra-estrutura de software capaz de funcionar em um ambiente 
distribuído. 

Já os frameworks de aplicação são voltados para os domínios de 
aplicações mais amplos e fazem parte do negócio de sistemas comerciais em 
empresas de telecomunicação, aviação, manufatura e de finanças, por exemplo. 
São conhecidos também como frameworks verticais. 

Além do escopo, há a classificação dos mesmos quanto às técnicas 
utilizadas pelos usuários do framework. Assim, um framework caixa-branca é 
caracterizado pelo uso de herança de classes, sendo necessária a criação de 
subclasses que estendem os pontos de especialização (hotspots). Já o framework 
caixa-preta é caracterizado pela composição das classes pré-definidas, sendo 

                                                
1 Revista Dr. Dobb’s Journal, 1994. 
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necessária a combinação/relacionamento entre elas para obter o artefato de 
software desejado. 

Barros [Barros e Masiero 2002a] [Barros e Masiero 2002a] define 
processos para auxiliar na construção e realização de artefatos de framework. 
Ele define o projeto e a construção de framework como um conjunto 
orquestrado de padrões de projeto [Gamma et al. 1994]. Maldonado 
[Maldonado et al. 1999] afirma que tanto padrões quanto frameworks são 
valiosos instrumentos de reuso, inclusive para a documentação dos sistemas 
desenvolvidos. 

A necessidade de sistemas customizáveis tem sido bem documentada 
pela literatura, como por Nayeem [Nayeem 1994], e a necessidade de adaptação 
de componentes de middleware é viável para proporcionar maior flexibilidade e 
desempenho [Singhai et al. 1998] [Schmidt e Buschmann 2003]. Segundo 
Schmidt, padrões de projeto, framework e sistemas de middleware podem ser 
utilizados de forma complementar, onde frameworks são projetados com base 
em grupos de padrões de projeto e os sistemas de middleware são desenvolvidos 
a partir de framework do tipo de integração de middleware. 

Framework também tem sido proposto para a construção de sistemas de 
middleware, provendo assim as mesmas vantagens para a implementação de 
middleware que um middleware prover para a implementação de aplicações. De 
fato, é abstraído um conjunto de propriedades entre diferentes middleware, 
fornecendo uma visão uniforme de diferentes ambientes para a construção de 
middleware. A partir dele é possível a derivação de implementações de 
middleware para a customização de componentes individuais ou a adição de 
novos componentes, dependendo da funcionalidade requerida. 

 

2.5 Considerações Finais 
Este capítulo apresentou os conceitos fundamentais para o entendimento desta 
dissertação. Trouxe inicialmente uma introdução sobre computação móvel e 
focou em seguida nos conceitos principais para a aplicabilidade em redes 
móveis ad hoc. Foram apresentados também assuntos relativos a sistemas de 
middleware e suas características quando a sua utilização em ambientes de alta 
mobilidade. Por fim, foi apresentado o conceito de framework e como ele pode 
ser usado na construção de sistemas de middleware. 
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Spontaneousware: 
Framework de Middleware 

“É engraçado. Quando acho que cheguei ao 
ponto máximo, descubro que é possível 

superá-lo.” 

Ayrton Senna. 

ste capítulo apresenta o framework de middleware 
Spontaneousware. Inicialmente são apresentados os requisitos que 
devem ser atendidos pelo framework, seguido pelas fases de 

arquitetura, projeto, implementação, testes e implantação. Em seguida, um 
middleware para redes móveis ad hoc, intitulado Sw-Bluj, é construído com 
base no Spontaneousware. Ao serem apresentadas as fases de testes e 
implantação, é mostrada a maneira de como usar cada artefato de software 
produzido pela proposta. 

 

3.1 Introdução 
Devido ao aumento crescente do tamanho e da complexidade dos sistemas 
computacionais, cada vez mais há a necessidade, por parte das aplicações 
distribuídas, de se utilizar sistemas de middleware para minimizar o esforço de 
desenvolvimento, o custo e a complexidade. O uso de middleware tende a trazer 
grandes benefícios como, por exemplo, o reuso através do suporte a requisitos 
não-funcionais já implementados, permitindo que desenvolvedores se 
concentrem apenas nas funcionalidades do negócio da aplicação. 

E 



44 Introdução 

 

Muitas são as possibilidades para a construção de aplicações e 
oferecimento de serviços quando há uma alta disponibilidade de dispositivos 
portáteis com recursos de processamento, memória, armazenamento e largura de 
banda suficientes para prover uma infra-estrutura para redes móveis ad hoc. 
Porém, muitas também são as peculiaridades quando sistemas são projetados e 
construídos para o domínio de distribuição em uma rede móvel ad hoc. Seja na 
camada de rede, de middleware ou de aplicação, novos requisitos como, por 
exemplo, os tratamentos de heterogeneidade pelas limitações dos dispositivos 
ou das redes disponíveis e de transparência de mobilidade têm que ser 
suportados para que os desafios sejam alcançados. Entretanto, nota-se segundo 
Mascolo [Mascolo et al. 2002a] que as soluções de middleware para ambiente 
de rede fixa não satisfazem esses requisitos exigidos quando o ambiente é de 
uma rede móvel, seja ela nômade ou ad hoc. 

O restante deste capítulo mostra o desenvolvimento do framework 
Spontaneousware para o cenário acima descrito e do middleware Sw-Bluj 
construído a partir desse framework. O nome Spontaneousware vem da 
característica dos sistemas para redes móveis ad hoc em possuírem requisitos 
intrínsecos de conectividade dinâmica e integração espontânea entre os hosts, 
pois os hosts estão livres para entrar e sair do sistema a qualquer momento. Já o 
nome Sw-Bluj foi formulado da seguinte forma: “Sw” é herança do nome do 
framework Spontaneousware que dá origem a este middleware. O final do nome 
é formado por “Blu”, que vem do nome da rede-alvo Bluetooth que o 
middleware é implantado, e por “j”, para caracterizar que a plataforma-alvo é 
JavaTM.  

3.1.1 Níveis de Abstração 

O Spontaneousware objetiva ser um artefato de arquitetura, projeto e 
implementação de software reusáveis para o desenvolvimento de sistemas de 
middleware para redes móveis ad hoc. Os sistemas de middleware construídos a 
partir deste framework funcionam como uma infra-estrutura de comunicação e 
distribuição para as aplicações móveis ad hoc. O desenvolvimento e uso do 
Spontaneousware2 seguem os níveis de abstração descritos nesta seção 
conforme a Figura 3.1.  

 

 
Figura 3.1 - Níveis de Abstração para Desenvolvimento e Uso do 

Spontaneousware 

                                                
2 No decorrer do texto, alguns termos encontram-se em língua inglesa devido à especificação e 
implementação dos componentes de arquitetura e projeto terem sido escritos nesta língua. 
Além disso, algumas figuras que possuem termos em inglês foram elaboradas a partir da 
ferramenta NetBeans IDE (http://www.netbeans.org).  
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Para a construção de cada componente apresentado é necessário 
desempenhar um papel diferente, dentre eles: (i) desenvolvedor de framework 
de middleware (Middleware Framework Developer), (ii) desenvolvedor de 
middleware para mobilidade (Mobile Middleware Developer) ou (iii) 
desenvolvedor de aplicação móvel (Mobile Application Developer). 

Assim, no contexto de desenvolvimento desta proposta, o framework é 
representado pelo Spontaneousware e o middleware pode ser representado pelo 
Sw-Bluj construído. Já o componente de aplicação pode ser representado tanto 
pelas aplicações de testes do Sw-Bluj (ver Seções 3.2.5 e 3.3.2) e pelas 
aplicações que fazem parte da avaliação da proposta (ver Capítulo 4). Os papéis 
envolvidos segundo os níveis de abstração da Figura 3.1 são descritos a seguir: 

• Middleware Framework Developer: objetiva projetar e construir 
um framework de middleware baseado na especificação do 
Spontaneousware; 

• Mobile Middleware Developer: objetiva projetar e construir um 
novo middleware - Mobile Ad Hoc Middleware - usando como 
ponto de partida o framework Spontaneousware; e 

• Mobile Application Developer: objetiva projetar e construir uma 
nova aplicação - Mobile Ad Hoc Application - usando como ponto 
de partida um middleware baseado no Spontaneousware. 

É importante observar que tanto o framework, o middleware e a 
aplicação estão voltados para o domínio de sistemas móveis em rede ad hoc. A 
Figura 3.2 apresenta as relações entre os componentes de aplicação, 
middleware, framework e camada de rede dentro de um mesmo host. 

 

 
Figura 3.2 - Relações entre Aplicação, Middleware e Framework 

 

Uma aplicação é usuária dos serviços oferecidos por um middleware, que 
por sua vez deve estar presente nos dispositivos em cenários onde esta 
aplicação seja usada. Já o middleware é construído através de uma extensão da 
implementação do framework Spontaneousware, reusando sua API (Application 
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Programming Interface) e seu comportamento. Desta forma, toda a interação da 
aplicação com o middleware é realizada através do uso de uma API comum pré-
definida e disponibilizada pela implementação do framework em questão, 
utilizando-se do arcabouço de solução de sistemas distribuídos para redes 
móveis ad hoc. Esse nível de indireção permite que as aplicações sejam 
construídas independentemente de uma implementação de middleware 
específica em face dela não acessar diretamente a camada de rede, pois esta 
responsabilidade é do componente de middleware. 

3.1.2 Guia de Desenvolvimento 

Segundo Emmerich [Emmerich 2000a], o objetivo de desenvolver 
sistemas distribuídos que satisfaçam os requisitos levantados para determinado 
domínio implica que os engenheiros de software conheçam quais sistemas de 
middleware estão disponíveis, qual deles é o mais adequado para a solução dos 
problemas em questão, e como ele pode ser usado na arquitetura, projeto e 
implementação desses sistemas. Emmerich considera, ainda, que a indústria 
adota determinado middleware que consiga disponibilizar seus benefícios 
independentemente dos métodos e ferramentas usados na Engenharia de 
Software. Entretanto, ele conclui que os produtos e as pesquisas em middleware 
somente dão suporte à programação (fase de implementação) e ignoram 
amplamente todas as outras atividades necessárias ao processo de software para 
sistemas distribuídos. Um processo de software, segundo Sommerville 
[Sommerville 1995], é um conjunto de atividades e resultados associados que 
produzem um produto de software. Pressman [Pressman 2002] ressalta que o 
objetivo de se especificar o processo é definir, planificar, coordenar e gerenciar 
como o software será desenvolvido em todo o seu percurso. 

Por estas razões, um processo é recomendado para o desenvolvimento do 
Spontaneousware. Um processo de desenvolvimento de framework é definido 
por Braga e Masiero [Braga e Masiero 2002a], apoiando as etapas de 
identificação dos pontos variáveis (de extensão ou de especialização), projeto, 
implementação e validação. Esse processo é dividido em três atividades 
principais, onde na primeira é realizada uma análise do domínio para capturar e 
descrever os principais requisitos do framework. A seguir, o modelo de análise 
do domínio é então utilizado para a definição do projeto arquitetural, projeto e 
implementação. Braga e Masiero [Braga e Masiero 2002b] definem um processo 
para instanciação (extensão ou realização) de framework, gerando um artefato 
final. 

Foi definido, então, um guia para o desenvolvimento da proposta deste 
trabalho segundo as fases de requisitos, arquitetura, projeto, implementação, 
testes e implantação da Engenharia de Software como descrito por Pressman 
[Pressman 2002]. Também foram levadas em consideração as diretrizes de 
construção e realização de artefatos de framework proposto por Braga e 
Masiero [Braga e Masiero 2002a] [Braga e Masiero 2002b] para guiar o 
desenvolvimento deste trabalho e de futuros sistemas de middleware para 
ambientes de alta mobilidade. Esta iniciativa visa facilitar o desenvolvimento 
destes sistemas. 

Neste cenário, um framework é essencialmente um middleware 
funcionalmente incompleto, provendo assim, um template para construção de 
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sistemas de middleware. De fato, seu processo de desenvolvimento é 
semelhante ao desenvolvimento de um sistema de middleware. 

As fases de desenvolvimento de software, requisitos, arquitetura, projeto, 
implementação, implantação e teste, foram relacionadas para a construção de 
sistemas de middleware como descrito a seguir. A Figura 3.3 mostra a definição 
do guia com os relacionamentos entre as fases e os artefatos gerados em cada 
uma das fases, incluindo as dependências com plataforma e rede específicas. 
Uma plataforma é caracterizada por um conjunto de dispositivo (hardware), 
sistema operacional e linguagem de programação. Uma rede, neste contexto, 
representa uma determinada tecnologia de comunicação em rede móvel ad hoc. 

 

 
Figura 3.3 - Relacionamentos entre Fases e Artefatos Produzidos 

 

A especificação do framework é formada pelas fases de requisito, 
arquitetura e projeto, todas elas independentes de uma plataforma específica, 
com o propósito de fornecer uma documentação completa para implementação 
do Spontaneousware. A fase de requisitos é responsável pela documentação em 
alto nível do que é desejado pelo funcionamento de um sistema computacional. 
A fase de arquitetura consiste em definir os componentes de software, suas 
propriedades e seus relacionamentos. A fase de projeto é responsável pela 
criação de modelos implementáveis a partir da análise dos requisitos e da 
arquitetura. 

É importante ressaltar que a análise de domínio do processo de Braga e 
Masiero [Braga e Masiero 2002a] está representada pela fase de requisitos, não 
sendo obrigatória a especificação de uma linguagem de padrões sugerida pelo 
processo. Isso em razão do Spontaneousware não ser um framework de 
middleware para um domínio de aplicação específico, não sendo exigida uma 
ampla análise de domínio. 

A codificação do framework é essencialmente representada pela fase de 
implementação, devendo ser almejada para uma plataforma que se adeque ao 
domínio de aplicações móveis ad hoc. A fase de implementação é caracterizada 
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pela codificação, em uma linguagem de programação, baseada nos modelos 
definidos pela fase de projeto. Esta codificação gera um artefato de software 
incompleto que deverá ser estendido por um sistema de middleware. Devido à 
incompletude de tal artefato, as fases de teste e de implantação são 
descaracterizadas, ficando a ser considerada na etapa seguinte. 

O desenvolvimento de um middleware baseado em framework é formado 
principalmente pelas fases de implementação, teste e implantação. Como o 
framework já apresenta soluções prontas para o domínio específico através do 
reuso, as fases de requisitos, arquitetura e projeto podem ser desconsideradas. 
Porém, elas são recomendadas nos casos mais complexos de desenvolvimento 
de middleware, onde novos serviços são necessários. 

A codificação de um middleware é realizada pela extensão do 
framework, gerando um artefato completo de software almejado para uma 
determinada tecnologia de rede móvel ad hoc. Esta realização é caracterizada 
também pelas fases de implementação e teste, e por fim, pela fase de 
implantação. A fase de teste é responsável pelo planejamento, definição e 
execução de testes dos artefatos produzidos. A fase de implantação corresponde 
à passagem dos artefatos de software para o ambiente de produção. 

As próximas seções (Seções 3.2 e 3.3) detalham como este guia é usado 
para a elaboração dos artefatos de software Spontaneousware e Sw-Bluj. 

 

3.2 Desenvolvimento do Spontaneousware 
Esta seção mostra o desenvolvimento do Spontaneousware3 seguindo o guia 
definido na Seção 3.1.2. Desta forma, as fases de requisitos, arquitetura, projeto 
e implementação são realizadas para a elaboração do framework, e por fim, 
algumas considerações são levantadas quanto às fases de teste e implantação do 
mesmo. 

3.2.1 Requisitos 

A função primordial do Spontaneousware é simplificar a construção de 
sistemas de middleware destinados a MANETs bem como dos serviços a serem 
implementados em uma rede de alta mobilidade. Para obter isso, os itens a 
seguir trazem os pré-requisitos, requisitos funcionais e requisitos não-
funcionais relativos à definição do framework. Todos eles foram levantados 
com base no objetivo da proposta deste trabalho (ver Seção 1.4). Procurou-se 
aqui identificar somente os requisitos de alto nível para caracterizar o 
Spontaneousware. 

Pré-requisitos 

As premissas ou limitações são definidas pelos pré-requisitos listados 
abaixo: 

[PR-001] Destinar-se a redes móveis ad hoc em ambientes de alta 
mobilidade. 

                                                
3 Os artefatos de arquitetura, projeto e implementação estão disponíveis no site do projeto em: 
http://spontaneousware.dev.java.net  
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Considerações: Devido ao uso de redes ad hoc, fortemente caracterizado 
pela conectividade intermitente, o framework deve primordialmente se 
preocupar em resolver problemas de conectividade. Este requisito faz com que 
esta proposta se encaixe no tipo de middleware móvel para tratamento da 
conectividade, como descrito Capítulo 2. 

[PR-002] Destinar-se a dispositivos portáteis, como telefones celulares. 

Considerações: Os telefones celulares são os dispositivos portáteis mais 
largamente utilizados atualmente. Desta forma, esses dispositivos são 
considerados uma unidade computacional de hardware convergente de 
aplicações e serviços para a mobilidade. 

Requisitos Funcionais 

Com o objetivo de identificar os requisitos de middleware para redes 
móveis ad hoc que deverão ser tratados pelo Spontaneousware, os requisitos 
funcionais são levantados nesta seção, identificando as características dos 
sistemas de middleware que o framework deve ser capaz de gerar a partir dele. 

[RF-001] Contemplar o paradigma de middleware orientado a 
mensagem. 

Considerações: Satisfazer o pré-requisito [PR-001] implica, em grande 
parte, em tratar problemas de desconexões freqüentes e entrega de mensagem 
sem a garantia do destinatário estar ao alcance. Neste contexto, como definido 
por Emmerich [Emmerich 2000], o paradigma MOM (Message-Oriented 
Middleware) é o mais adequado a estas características. 

[RF-002] Prover camada de distribuição de serviços de aplicação. 

Considerações: Com objetivo de suportar transparência de localização 
entre os hosts, o middleware deve disponibilizar mecanismo de registro e 
descoberta de serviços de aplicação. Pode ser chamado de um serviço de 
descoberta de serviços de aplicação. 

[RF-003] Prover comunicação síncrona entre aplicações. 

Considerações: Para dar suporte à comunicação entre clientes e serviços 
de aplicação, deve ser disponibilizado um mecanismo de comunicação síncrona. 
Funciona como uma infra-estrutura de comunicação de mais baixo nível 
podendo ser usado pelo mecanismo de comunicação assíncrona. 

[RF-004] Prover integração espontânea entre os hosts. 

Considerações: No cenário de rede ad hoc os hosts estão livres para 
entrar e sair do ambiente a qualquer momento. Assim, com o objetivo de 
suportar transparência de mobilidade entre os hosts, o middleware deve prover 
mecanismos de descoberta de hosts e interação transparente e anônima de forma 
que um host não precise conhecer a existência do outro obrigatoriamente, sendo 
altamente desacoplada. Este requisito visa proporcionar uma eficiência maior 
sob o aspecto da conectividade entre as aplicações em uma rede móvel ad hoc 
considerando um ambiente de alta mobilidade, onde todos os dispositivos são 
móveis. 

[RF-005] Prover comunicação assíncrona entre aplicações. 
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Considerações: Para dar suporte à comunicação entre as aplicações 
nesse ambiente de alta mobilidade, acomodando a disponibilidade altamente 
dinâmica de hosts, um mecanismo de comunicação assíncrona deve ser provido. 
Através deste mecanismo, um desacoplamento entre as aplicações é possível de 
maneira que um host não precise estar ao alcance no momento em que outro 
deseja enviar uma mensagem. 

[RF-006] Prover abstração de conteúdo de mensagem. 

Considerações: Para facilitar o envio e recebimento de conteúdos 
diferentes de mensagem, deve ser provido um mecanismo de conversão de 
diferentes tipos, como por exemplo, inteiro, ponto flutuante, cadeia de 
caracteres, etc. Corresponde a funcionalidade de abstração do conteúdo da 
mensagem para que a aplicação não precise se preocupar com a conversão. 

Requisitos Não-Funcionais 

Os requisitos não-funcionais estão definidos abaixo: 

[RNF-001] Tratar heterogeneidade sob o ponto de vista de plataforma 
(dispositivo/hardware, sistema operacional, linguagem) e de rede. 

[RNF-002] Prover extensibilidade para a criação de sistemas de 
middleware baseados na implementação da arquitetura para uma plataforma. 

[RNF-003] Tratar limitação de recurso sob o ponto de vista de consumo 
de memória. 

Dos requisitos mencionados, pode-se concluir que a aplicabilidade do 
Spontaneousware e dos sistemas de middleware construídos a partir dele não se 
destina a aplicações críticas em relação a tempo, como por exemplo, para 
transmissão de voz bidirecional e multimídia. Em contrapartida, a 
aplicabilidade destes artefatos volta-se ao domínio de aplicações para um 
ambiente de alta mobilidade com compartilhamento de recursos de forma 
assíncrona e espontânea, como por exemplo, redes sociais móveis, sistemas de 
colaboração móvel, sistemas peer-to-peer móvel, etc. 

3.2.2 Arquitetura 

Como especificado pelos requisitos na Seção 3.2.1, o Spontaneousware 
tem como característica ser um framework para construção de sistemas de 
middleware direcionado a sistemas de computação móvel e redes móveis ad 
hoc, como explicitado por [PR-001]. Em particular, onde todos os telefones 
celulares (hosts), grupo de dispositivos portáteis explicitados por [PR-002] se 
comportam de maneira móvel, independentemente de uma infra-estrutura fixa 
ou centralizadora. 

Para contemplar o requisito [RNF-001], a arquitetura do framework foi 
concebida para ser independente tanto de uma plataforma específica quanto de 
uma determinada rede, devendo ser aplicada à uma plataforma de suporte a 
linguagem orientada a objetos e de conectividade móvel ad hoc. Seguindo os 
demais requisitos não-funcionais, a arquitetura provê extensibilidade através de 
hotspots e define componente para tratamento de limitação de recurso, 
contemplando os requisitos [RNF-002] e [RNF-003], respectivamente. 
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De acordo com os requisitos levantados e com o detalhamento mostrado 
a seguir, o Spontaneousware é classificado, segundo a taxonomia proposta por 
Johnson [Johnson 1988] como: 

• De integração de middleware (ou de suporte), que diz respeito 
sobre onde ele é usado. É voltado para o domínio de problemas a 
respeito da infra-estrutura de comunicação entre componentes 
distribuídos em redes móveis ad hoc; e 

• Caixa-branca, que diz respeito sobre como ele é usado. Provê 
extensibilidade adaptativa baseada em herança (inheritance-
focused) através dos pontos de extensão para a construção de 
sistemas de middleware. 

Segundo Kruchten [Kruchten 1995], uma arquitetura de software pode 
ser definida a partir de visões arquiteturais. Esta referência é conhecida como 
“4+1”, por definir quatro visões de arquitetura: lógica, processo, 
desenvolvimento e implantação. Esta abordagem inclui ainda uma visão de 
descrição dos cenários conhecida como descrição dos casos de uso na 
linguagem de modelagem UML (Unified Modeling Language) [Booch et al. 
2005]. No entanto, para a definição da arquitetura do Spontaneousware as 
visões de desenvolvimento e implantação não serão descritas nesta seção, pois 
elas estão detalhadas nas Seções 3.1.2 e 3.2.6, respectivamente. A descrição dos 
cenários não é aplicada neste contexto, pois o desenvolvimento não será 
baseado em casos de uso. 

Visão de Processo da Arquitetura 

As redes móveis ad hoc se assemelham ao modelo de rede conhecida 
como peer-to-peer (P2P), onde cada host participante tem os mesmos 
componentes sem caracterizar uma hierarquia entre eles, diferentemente do 
modelo Cliente-Servidor [Coulouris et al. 2007]. Assim, a visão de processo 
representada pela Figura 3.4 deve estar presente em todos os hosts da rede. 

 

 
Figura 3.4 - Visão de Processo da Arquitetura do Spontaneousware 
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Através dos componentes listados a seguir, a arquitetura do framework é 
capaz de prover uma infra-estrutura necessária de um sistema distribuído para 
redes móveis ad hoc: 

• Uma plataforma de dispositivo portátil; 

• Uma infra-estrutura de rede móvel ad hoc; 

• Um sistema de middleware formado pela extensão do 
Spontaneousware construída para uma plataforma e rede 
específica; e 

• Um conjunto de aplicações que usam o middleware disponível 
executando sobre a infra-estrutura provida. 

Desta forma, a visão de processos da arquitetura do framework é 
representada em alto nível com responsabilidades bem definidas entre os 
componentes presentes em cada host móvel. Maiores detalhes sobre o 
funcionamento interno dele e dos sistemas de middleware que satisfazem esta 
arquitetura encontram-se na Seção 3.2.3 mostrando os processos para 
distribuição e comunicação. 

Visão Lógica da Arquitetura 

A definição da visão lógica da arquitetura do framework é apresentada na 
Figura 3.5, segundo as camadas de middleware definidas por Bernstein 
[Bernstein 1996]: infra-estrutura de comunicação, distribuição e de serviços 
comuns. Essa definição da arquitetura visa atender aos requisitos de descoberta 
descentralizada de hosts, comunicação assíncrona, heterogeneidade e limitação 
de recurso que foram levantados na Seção 3.2.1. 

 

 
Figura 3.5 - Visão Lógica da Arquitetura do Spontaneousware 
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Cada componente definido pela visão lógica é responsável pelo 
atendimento a um determinado requisito funcional identificado na Seção 3.2.1. 
É importante ressaltar que devido ao cenário de dinamismo de localização e do 
suporte a transparência de mobilidade dos hosts e dos recursos nas redes 
móveis, o modelo de middleware mais adequado é o orientado a mensagem 
(MOM) por proporcionar desacoplamento entre os hosts participantes. 

Os componentes da visão lógica da arquitetura mostrados na Figura 3.5 
possuem as funcionalidades descritas a seguir: 

• Application Discovery Service: responsável pelo provimento do 
mecanismo de descoberta de serviços da aplicação. 
Disponibiliza uma API de registro e procura de serviços para as 
aplicações. Contempla o requisito funcional [RF-002]; 

• Sync. Message Service: mecanismo responsável pela 
comunicação direta, realizando o envio e recebimento de 
mensagens de forma síncrona entre as aplicações. Contempla o 
requisito funcional [RF-003]; 

• Decoupled Discovery Service: responsável pelo provimento dos 
mecanismos de interação espontânea necessários à comunicação 
assíncrona entre aplicações. Disponibiliza uma API de registro e 
descoberta de tópicos de mensagens. Contempla o requisito 
funcional [RF-004]. 

• Async. Message Service: mecanismo responsável pela 
comunicação indireta, realizando o envio e notificação de 
mensagens de forma assíncrona entre as aplicações. Contempla 
o requisito funcional [RF-005]; 

• Message Service: responsável por realizar a conversão dos 
conteúdos das mensagens trafegadas. Contempla o requisito 
funcional [RF-006]; 

• Resource Handler: responsável pelo gerenciamento dos recursos 
do host. Contempla o requisito não- funcional [RNF-003]. 

• HotSpot Adapter: responsável pelo gerenciamento dos 
componentes de implementação de um middleware. Provê 
adaptação à uma determinada infra-estrutura de rede através dos 
pontos de extensão (hotspots) (ver Seção 3.2.3). Os hotspots são 
formados pelos componentes Communication Service, Registry 
Service e Discovery Service. Contempla o requisito não-
funcional [RNF-002]; 

• Communication Service: responsável pela comunicação em 
baixo nível (troca de bytes) entre os hosts sobre um determinado 
protocolo de rede. Contempla a heterogeneidade de rede do 
requisito não-funcional [RNF-001]; e 

• Registry / Discovery Service: responsáveis pelo registro e 
descoberta dos hosts através do serviço do middleware na rede, 
respectivamente. São dependentes entre si. Contemplam a 
heterogeneidade de rede do requisito não-funcional [RNF-001]. 
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Cada camada que integra a arquitetura do framework dispõe de uma 
interface provedora de serviços para a camada superior e, conseqüentemente, 
esta camada superior é dependente dos serviços providos pela camada 
subjacente. A camada de infra-estrutura de comunicação não é totalmente 
implementada pelo framework, pois parte dela deve ser estendida para que os 
sistemas de middleware sejam construídos através dos pontos de extensão. 

Adicionalmente, estes componentes estão relacionados entre si. A Figura 
3.6 mostra os relacionamentos de dependência entre os componentes da visão 
lógica da arquitetura do Spontaneousware. 

 

 
Figura 3.6 - Relacionamentos entre os Componentes da Arquitetura do 

Spontaneousware 

 

Por fim, é importante detalhar o tratamento da arquitetura ao requisito de 
heterogeneidade [RNF-001]. Os componentes abstratos definidos pela 
arquitetura são independentes tanto de plataforma quanto de rede específica. 
Portanto, uma determinada implementação do Spontaneousware ou a construção 
de um middleware é que vai definir tal dependência. A seguir serão detalhados 
os suportes a heterogeneidade de plataforma e de rede, respectivamente. 

Heterogeneidade de Plataforma 

A Figura 3.7 mostra como o Spontaneousware pode estar presente em 
diversas plataformas, passando a existir de forma concreta quando 
implementado para uma ou mais dessas plataformas. Estas diferentes extensões 
do framework podem tratar a heterogeneidade sob o ponto de vista de 
plataforma. Cada aplicação é implementada para uma plataforma especifica que 
usa a implementação de um middleware para uma determinada rede. Cada 
middleware realiza a extensão do framework para a mesma plataforma de 
software em dispositivo portátil, por exemplo. Cada implementação de 
framework segue a especificação do Spontaneousware. 

Com a disponibilidade destas implementações do Spontaneousware, há a 
possibilidade de construção de sistemas de middleware voltados para diferentes 
plataformas, mas que usem uma mesma tecnologia de rede. Isso possibilita a 
interoperabilidade entre diferentes plataformas que se comuniquem seguindo 
um mesmo protocolo de rede. Dessa forma, o uso de uma mesma rede funciona 
como um barramento comum de comunicação, proporcionando heterogeneidade 
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de plataforma. A Figura 3.7 também demonstra esta vantagem trazida pelo uso 
do Spontaneousware, proporcionando independência e interoperabilidade de 
plataforma para os sistemas de middleware a serem construídos. 

 

 
Figura 3.7 - Aplicabilidade do Spontaneousware em Plataformas Distintas 

 

Seguindo o exemplo da Figura 3.7, é possível desenvolver um conjunto 
de aplicações em várias plataformas diferentes como Java Micro Edition4, 
Windows Mobile5, Symbian6 e Android7 usando uma mesma tecnologia de rede 
como Bluetooth8, que sejam interoperáveis entre si. A especificação do 
framework é genérica suficiente para que seja possível a implementação do 
mesmo para diversas plataformas e redes. 

Heterogeneidade de Rede 

A Figura 3.8 mostra como o Spontaneousware, voltado para uma mesma 
plataforma, pode suportar mais de um sistema de middleware concorrentemente 
implementados para redes diferentes. Essas diferentes extensões do framework 
proporcionam o tratamento da heterogeneidade sob o ponto de vista de rede. 
Desta forma, o Spontaneousware funciona como um container de middleware, 
disponibilizando suas diferentes implementações com a possibilidade de 
intercâmbio das soluções de sistemas de middleware disponíveis em um 
determinado momento. 

Considerando a implementação do framework dentro de uma mesma 
plataforma, a abstração da arquitetura definida traz adaptabilidade para os 

                                                
4 Site sobre Java Micro Edition: http://java.sun.com/javame  
5 Site sobre Windows Mobile: http://www.microsoft.com/windowsmobile/  
6 Site sobre Symbian: http://www.symbian.com/  
7 Site sobre Android: http://code.google.com/android/  
8 Site sobre Bluetooth: http://www.bluetooth.com/bluetooth/  
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diversos sistemas de middleware que podem ser construídos para distintas 
tecnologias de rede ou protocolos. O mesmo pode ser configurado para 
trabalhar com uma ou com outra rede, a depender da necessidade, ou seja, a 
extensão do framework é adaptada à rede que está sendo usada em um 
determinado momento. 

 

 
Figura 3.8 - Aplicabilidade do Spontaneousware em Redes Distintas 

 

Seguindo o exemplo da Figura 3.8, é possível desenvolver um conjunto 
de aplicações em uma mesma plataforma usando diferentes tecnologias de rede 
como Bluetooth5, Zigbee9 e Wi-Fi (IEEE 802.11)10. Para isto é necessário que 
sistemas de middleware sejam implementados para cada uma destas redes. A 
especificação do framework é genérica o suficiente para que seja possível sua 
instanciação para diversas redes, de forma extensível. 

3.2.3 Projeto 

Com a arquitetura definida na Seção 3.2.2, a execução da fase de projeto 
é o passo seguinte para o desenvolvimento do Spontaneousware, segundo o guia 
definido (ver Seção 3.1.2). De acordo com Fujiwara [Fujiwara et al. 2003], um 
framework orientado a objeto proporciona a reusabilidade do projeto ou do 
sistema ou subsistema implementado através de uma coleção de classes 
concretas e abstratas e suas colaborações. Ele provê uma solução genérica para 
um conjunto de problemas similares ou um domínio de aplicação. 

Assim, o projeto especificado nesta seção proporciona a reusabilidade do 
mesmo para ser aplicado em outras plataformas disponíveis. Ele encontra-se 
documentado em UML [Booch et al. 2005]. Para uma melhor adequação de 
apresentação, somente os principais diagramas de classe e de seqüência serão 
detalhados nesta dissertação, sendo suficiente para a compreensão de como o 
Spontaneousware está projetado. A seguinte ordem de apresentação do projeto 
foi adotada. Primeiramente, a especificação estrutural é detalhada, mostrando as 
classes e os relacionamentos entre elas. Posteriormente, a especificação 
comportamental é descrita, detalhando as interações entre as classes para as 
principais funcionalidades. 

Especificação Estrutural 

                                                
9 Site sobre Zigbee: http://www.zigbee.org  
10 Site sobre Wi-Fi (802.11): http://www.wi-fi.org/  
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Os diagramas estruturais existem para visualizar, especificar, construir e 
documentar os aspectos estáticos de um sistema, ou seja, a representação de seu 
esqueleto e estruturas relativamente estáveis. Os aspectos estáticos de um 
sistema de software abrangem a existência e a colocação de itens como classes, 
interfaces, colaborações, componentes e nós segundo Booch [Booch et al. 
2005]. 

As classes de projeto estão divididas de acordo com suas 
responsabilidades nos seguintes pacotes: 

• sw.core: classes responsáveis pela iniciação do framework e do 
respectivo sistema de middleware; 

• sw.communication: classes responsáveis pela comunicação de 
baixo nível em um determinado protocolo de rede; 

• sw.distribution: classes responsáveis distribuição das 
mensagens em tópicos sob publish/subscribe no ambiente móvel; e 

• sw.notification: classes responsáveis por receber a 
notificação de serviço ou de mensagem. 

A Figura 3.9 apresenta as dependências entre os pacotes presentes. 

 

 
Figura 3.9 - Diagrama de Pacotes do Spontaneousware 

 

A Tabela 3.1 apresenta o mapeamento entre as camadas da visão lógica 
da arquitetura e os pacotes da especificação estrutural de projeto. 

O restante da especificação estrutural é descrita da seguinte forma. As 
estruturas das classes do Spontaneousware são descritas de acordo com suas 
responsabilidades, na seguinte ordem: as classes do núcleo, classes de API, 
classes de notificação, classes de comunicação e troca de mensagens e, por fim, 
as classes de ponto de extensão. 
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Tabela 3.1 - Mapeamento entre Camadas de Arquitetura e Pacotes de 
Projeto 

Pacote \ Camada Serviços Comuns Distribuição Comunicação 

sw.core X   

sw.distribution  X  

sw.communication   X 

sw.notification X X  

    

 

As classes que definem o núcleo do framework e seus pontos de extensão 
de registro e descoberta de serviços estão estruturadas no diagrama de classes 
na Figura 3.10. Os padrões de projeto Singleton e Factory usados no projeto do 
framework estão descritos por Shimidt e Buschmann [Shimidt e Buschmann 
2003]. As classes são estruturadas com o objetivo de simplificar o projeto para 
dois tipos de comportamento quanto à comunicação direta (baseada em 
serviços) e indireta (baseada em tópicos). Abaixo segue uma descrição breve da 
responsabilidade de cada uma delas: 

• sw.core.Spontaneousware: classe de entrada para iniciação e 
uso do framework. Segue o padrão Singleton; 

• sw.core.SwAsService: classe responsável pelos mecanismos 
de registro e descoberta de serviços de aplicação para a 
comunicação síncrona entre os hosts. Segue o padrão Factory 
[Gamma et al. 1994]. Representa o componente da arquitetura 
Application Discovery Service; 

• sw.core.SwAsTopic: classe responsável pelos mecanismos de 
registro e descoberta de tópicos de mensagens para comunicação 
assíncrona entre os hosts. Segue o padrão Factory [Gamma et al. 
1994]. Representa o componente da arquitetura Decoupled 
Discovery Service; 

• sw.core.ServiceListener: interface disponível para o 
tratamento de conectividade síncrona de serviço; 

• sw.core.SwServiceListener: classe recebedora de 
notificação dos eventos de serviço de aplicação do framework 
responsável pelo mecanismo assíncrono de comunicação entre os 
hosts; 

• sw.core.TopicListener: interface disponível para o 
tratamento de conectividade assíncrona de serviço; 

• sw.core.SwException: classe que representa uma exceção; 

• sw.distribution.Service: classe responsável pelo registro e 
gerenciamento do host em uma determinada rede. Deve ser 
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implementada por um middleware. Representa o componente da 
arquitetura Registry Service; e 

• sw.distribution.Discoverer: classe responsável pela 
descoberta dos hosts em uma determinada rede. Deve ser 
implementada por um middleware. Representa o componente da 
arquitetura Discovery Service. 

 

 
Figura 3.10 - Classes do Núcleo do Spontaneousware 

 

As classes de entrada do framework são detalhadas na Figura 3.11. 
Abaixo segue uma descrição breve da responsabilidade de cada uma delas: 

• sw.core.Spontaneouware 

o getAsService(): inicia o middleware em modo de 
funcionamento síncrono baseado na descoberta e 
comunicação entre serviços de aplicação; e 

o getAsTopic(): inicia o middleware em modo de 
funcionamento assíncrono baseado em descoberta e 
comunicação entre tópicos de mensagens. 

• sw.core.SwAsService 

o registerService(String, ServiceListener): 
realiza o registro de um serviço de aplicação através de um 
nome e de uma classe para notificação; e 

o findService(String): realiza a procura por serviço de 
aplicação para poder enviar mensagens usando 
comunicação síncrona entre os hosts. 
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• sw.core.SwAsTopic 

o registerToTopic(String, TopicListener): realiza 
a assinatura em um determinado tópico de mensagens 
através do nome do tópico e da classe para notificação; e 

o findTopic(String): realiza a procura por tópico para 
poder enviar mensagens usando comunicação assíncrona 
entre os hosts. 

 

 
Figura 3.11 - Assinaturas das Classes de API do Spontaneousware 

 

A Figura 3.12 apresenta as interfaces que devem ser implementadas pelas 
aplicações síncronas (ServiceListener) e assíncronas (TopicListener). 
Elas são descritas a seguir: 

 

 
Figura 3.12 - Assinatura das Classes de Notificação do Spontaneousware 
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• sw.notification.ServiceListener 

o handleRequest(Messenger): método de notificação 
chamado quando um host remoto solicita conexão com o 
host local. O objeto Messenger é usado para enviar e 
receber bytes de forma síncrona. 

• sw.notification.TopicListener 

o receiveMessage(MessageReceived): método de 
notificação chamado quando uma mensagem de um 
determinado tópico é recebida. O objeto da classe 
MessageReceived representa a mensagem recebida. 

As classes responsáveis pelo mecanismo assíncrono de troca de 
mensagem e pelo ponto de extensão de comunicação estão estruturadas no 
diagrama de classes da Figura 3.13. Elas são descritas a seguir: 

• sw.distribution.Message, 
sw.distribution.MessageReceived: definem uma 
mensagem a ser enviada e uma mensagem recebida, 
respectivamente; 

• sw.communication.Messenger: responsável pela distribuição 
síncrona de mensagem e pelo ponto de extensão para comunicação 
entre os hosts. Representa os componentes da arquitetura Sync. 
Message Service e Communication Service; 

• sw.communication.MessengerAsync: responsável pela 
distribuição assíncrona de mensagem. A classe Queue é usada no 
controle de mensagens a serem enviadas e de mensagens 
recebidas; 

• sw.distribution.Producer: responsável pelo papel de 
publisher (ou produtor) de mensagem no mecanismo assíncrono; e 

• sw.distribution.Consumer: responsável pelo papel de 
subscriber (ou consumidor) no mecanismo assíncrono e pela 
notificação da aplicação quando uma mensagem é recebida. 

O componente da arquitetura Async. Message Service é representado 
pelas classes MessengerAsync, Producer, Consumer e Queue presentes na 
Figura 3.13. Já o componente Resource Handler está presente nas classes 
Producer e Consumer com o propósito de gerenciar o consumo de memória 
na troca de mensagens, controlando o tamanho das filas e evitando o 
travamento da aplicação (ver Sub-Seção especificação comportamental - 
comunicação assíncrona). É importante ressaltar que não há persistência de 
mensagem nos hosts em caso de reiniciação do framework, somente poderá ter 
em tempo de execução. 

O mecanismo de comunicação assíncrona segue os padrões de projeto 
propostos por Voelter [Voelter et al. 2004], Result Callback e Message Queue, 
usados na gerência de troca de mensagem entre os consumidores e produtores. 
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Figura 3.13 - Classes de Comunicação e Troca de Mensagem do 

Spontaneousware 

 

Tanto para o funcionamento síncrono quanto o assíncrono, há a 
possibilidade de troca de mensagens de vários tipos diferentes. É especificado 
no projeto das classes Message e MessageReceived a conversão de tipos 
primitivos como byte, short, int, long, float, double, e de objetos como 
array de bytes e String. É importante ressaltar que como o projeto é 
independente de linguagem a implementação de suporte a estes tipos é 
dependente da extensão do framework para determinada linguagem. 

A especificação estrutural também define os pontos de extensão, 
contemplando o componente da arquitetura HotSpot Adapter, para especificar a 
abertura do framework com o objetivo de deixar o mesmo extensível. Para 
tanto, conforme mostrado na Figura 3.14, é necessária a implementação das 
extensões Registry Service e Discovery Service para o registro e descoberta de 
serviço e da extensão Communication Service para o mecanismo de envio e 
recebimento de bytes segundo um determinado protocolo de rede. 

 

 
Figura 3.14 - Extensão do Spontaneousware 

 

Através desta extensão, um novo sistema de middleware é criado para 
uma determinada plataforma e rede, herdando toda a especificação definida e 
implementada pelo framework Spontaneousware. Um exemplo de extensão está 
descrito na Seção 3.3. 
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As classes de projeto que especificam os pontos de extensão (hotspots) 
estão mostradas na Figura 3.15: sw.distribution.Service representa o 
Registry Service, sw.distribution.Discoverer representa o Discovery 
Service e sw.communication.Messenger representa o Communication 
Service. Para maior clareza, a figura apresenta também as assinaturas das 
classes dos pontos de extensão. O padrão de projeto TemplateMethod, descrito 
por Shimidt e Buschmann [Shimidt e Buschmann 2003], foi usado para a 
especificação destas classes. 

 

 
Figura 3.15 - Assinatura das Classes de Ponto de Extensão do 

Spontaneousware 

 

• sw.distribution.Service 

o create(String, String, ServiceListener): cria 
uma instância da subclasse de Service; 

o start(): inicia o funcionamento do serviço de 
middleware. Deve implementar o registro do host e o 
mecanismo de recepção de conexões em uma determinada 
rede ad hoc; e 
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o stop(): interrompe o funcionamento do serviço de 
middleware. 

• sw.distribution.Discoverer 

o create(String, String): cria uma instância de 
subclasse de Discoverer. Representa o mecanismo de 
descoberta do serviço de middleware; 

o findAppService(String): procura por serviços de 
aplicação através do nome que o representa; 

o findMWService(): procura por dispositivos que suportem 
sistemas de middleware que realizem o Spontaneousware; e 

o findAllMWService(): realiza a mesma procura anterior, 
porém retorna todos os hosts remotos encontrados. 

• sw.communication.Messenger 

o create(String): cria uma instância de subclasse de 
Messenger. Representa o mecanismo de comunicação 
síncrona entre os hosts; 

o open(): abre a conexão com o host remoto; 

o openimpl(Connection): implementa o tratamento da 
conexão segundo determinado protocolo de comunicação 
entre os hosts; 

o send(byte[]): realiza o envio síncrono de bytes; 

o receive(): realiza o recebimento síncrono de bytes; e 

o close(): encerra a conexão com o host remoto. 

É esperado do projeto da classe sw.communication.Messenger a 
especificação de um conjunto de métodos send() e receive() para cada tipo 
primitivo da linguagem que se almeja implementar no framework. 

O envio assíncrono de mensagens é provido para a aplicação através da 
classe sw.communication.MessengerAsync especificada na Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16 - Assinatura da Classe para Envio Assíncrono de Mensagens 

do Spontaneousware 
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• sw.communication.MessengerAsync 

o findTopic(String): procura por tópico para poder 
enviar mensagens; e 

o send(Message): realiza o envio assíncrono de mensagem. 
A mesma é enviada para determinado tópico. 

 

Especificação Comportamental 

Os diagramas comportamentais são usados para visualizar, especificar, 
construir e documentar os aspectos dinâmicos de um sistema, i.e., representação 
das partes que sofrem alterações, como por exemplo, o fluxo de mensagens ao 
longo do tempo e a movimentação física de componentes em uma rede [Booch 
et al. 2005]. 

As principais funcionalidades e responsabilidades da especificação 
comportamental são a descoberta e comunicação entre os hosts. Elas estão 
descritas abaixo segundo o funcionamento síncrono e assíncrono de acordo com 
os requisitos funcionais definidos na seção 3.2.1. É importante salientar que em 
uma rede ad hoc os hosts estão passiveis de descobrirem, de serem descobertos 
e de se comunicarem dependendo do alcance de determinada rede. 

A especificação comportamental inclui a especificação de protocolo de 
comunicação entre os hosts. Tanto o comportamento síncrono como o 
assíncrono funcionam de acordo com um protocolo de comunicação definido e 
coordenado pelo framework e estendido pelo middleware para uma rede ad hoc 
específica. Sem a definição de protocolos de comunicação comuns entre os 
hosts não seria possível o suporte a interoperabilidade (de distribuição e de 
serviços comuns oferecidos) entre diferentes plataformas, porque a 
implementação do framework para cada uma delas poderia se comunicar de 
forma diferente. 

As principais responsabilidades resolvidas pelo framework estão 
descritas abaixo: 

• Distribuição de tópicos: um tópico é criado quando uma aplicação 
deseja enviar uma mensagem, contemplando o papel de publisher 
na integração espontânea entre os hosts. Cada tópico é 
implementado por uma fila; 

• Assinatura em tópicos: quando uma aplicação deseja receber 
mensagens de determinado tópico, ela deve inscrever um 
TopicListener que será notificado assincronamente, 
contemplando o papel de subscriber da integração espontânea 
entre os hosts; 

• Envio de mensagem: o envio de mensagem é feito através do 
método MessengerAsync.send(), podendo ser enviado 
mensagens de tipos primitivos. É realizado pelo lado de produtor 
de mensagem (classe Producer); 
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• Recebimento de mensagem: o recebimento de mensagem é 
realizado de forma assíncrona através da notificação do 
TopicListener associado. É realizado pelo lado de consumidor 
de mensagem; e 

• Tipos de mensagens: os tipos de mensagens trocadas podem 
assumir os tipos primitivos de uma determinada linguagem de 
programação, dependendo da plataforma que o framework for 
implementado. 

O restante da especificação comportamental é descrita da seguinte forma. 
Primeiramente, o funcionamento interno do Spontaneousware é descrito quanto 
à sua iniciação e tipos de comportamento. Posteriormente, os funcionamentos 
quanto à comunicação síncrona e assíncrona são detalhados. 

Funcionamento Interno 

O funcionamento interno de iniciação do framework é mostrado na 
Figura 3.17 através de um diagrama de seqüência detalhando o método 
construtor da classe sw.core.Spontaneousware. Inicialmente são 
carregadas as propriedades de qual sistema de middleware disponível será 
usado e em seguida são carregadas as classes responsáveis pelo registro e 
descoberta na rede. 

A Figura 3.18 mostra a seqüência quando são carregados os dois tipos de 
funcionamento de comunicação do framework. O tipo síncrono é representado 
pela chamada getAsService() e o tipo assíncrono é representado pela 
chamada getAsTopic(). 

 

 
Figura 3.17 - Funcionamento Interno da Iniciação do Spontaneousware 
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Figura 3.18 - Funcionamento Interno dos Tipos do Spontaneousware 

 

Comunicação síncrona 

O framework oferece uma infra-estrutura de descoberta e comunicação 
entre as aplicações nos hosts móveis envolvidos. Através do uso dele é possível 
definir serviços da aplicação que podem ser descobertos por outras aplicações e 
podem ser acessados através de comunicação síncrona. Desta forma tem-se que 
a descoberta é baseada em serviços de aplicação e que a comunicação ocorre 
diretamente entre as aplicações. 

Do ponto de vista da aplicação, o mecanismo de comunicação síncrona é 
especificado como apresentado na Figura 3.19. No cenário mostrado na figura, 
primeiro um serviço de aplicação é registrado no serviço de descoberta por uma 
aplicação servidora. Posteriormente, outra aplicação cliente deste serviço deseja 
descobrir a oferta do mesmo através do serviço de descoberta. Ao encontrar o 
serviço desejado, a aplicação cliente inicia o mecanismo de comunicação 
síncrona entre as mesmas. 

 

 
Figura 3.19 - Comunicação Síncrona entre os Hosts Móveis 

 

A seguir são mostrados os cenários do ponto de vista das aplicações e 
como ocorre a interação entre as classes para dar suporte a estas 
funcionalidades. 
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A Figura 3.20 detalha o funcionamento do registro de um serviço de 
aplicação (requisito funcional [RF-001]). Primeiramente, a aplicação servidora 
obtém, através da chamada do método getAsService() da classe 
Spontaneousware, uma instância do framework para comunicação síncrona, 
SwAsService. Posteriormente, a aplicação cria uma instância da classe 
ServiceListener, appListener, e registra um serviço com ela. A partir 
deste ponto a aplicação servidora é capaz de receber e tratar as solicitações das 
aplicações clientes, após a classe do framework SwServiceListener notificar 
o método handleRequest(), como é mostrado pela interação de métodos 
entre as classe ServiceListener e Messenger. 

 

 
Figura 3.20 - Registro de Serviço de Aplicação 

 

A Figura 3.21 detalha o funcionamento da descoberta de serviço de 
aplicação (requisito funcional [RF-001]). Primeiramente, a aplicação cliente 
obtém, através da chamada do método getAsService() da classe 
Spontaneousware, uma instância do framework para comunicação síncrona, 
SwAsService. Posteriormente, ela procura por um serviço de aplicação 
servidora através do método findService(). Se encontrado algum serviço, 
uma instância de Messenger é obtida e a partir deste ponto a aplicação cliente 
é capaz de se comunicar - enviar e receber mensagens - de forma síncrona com 
as aplicações servidoras, como é mostrado pela interação de métodos send() e 
receive(). 
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Figura 3.21 - Descoberta do Serviço de Aplicação 

 

A Figura 3.22 detalha o funcionamento da comunicação síncrona entre os 
hosts móveis através do estabelecimento de conexão, onde uma aplicação é 
provedora de um serviço e a outra é cliente. Ambas as aplicações se comunicam 
usando a classe Messenger através dos métodos send() e receive(). 

 

 
Figura 3.22 - Mecanismo de Comunicação Síncrona entre os Hosts 

Móveis 
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A Figura 3.23 detalha o mecanismo de descoberta de serviço de 
aplicações. Este mecanismo usa um protocolo de comunicação síncrono. 
Quando uma aplicação deseja procurar um serviço, o método findService() 
da classe SwAsService é chamado. A partir dele a responsabilidade de 
controlar o mecanismo de descoberta é do método findAppService() da 
classe abstrata Discoverer, que no diagrama da Figura 3.23 é representada 
pela classe concreta BtDiscoverer para a rede Bluetooth. Esta classe é 
responsável pela procura dos hosts presentes na rede em um determinado 
momento através de um mecanismo específico a ser implementado pelo 
middleware. Esta classe no host local se comunica com a classe BtService - 
que implementa a classe abstrata Service - no host remoto informando o nome 
do serviço que ela está procurando. 

 

 
Figura 3.23 - Mecanismo de Descoberta de Serviço de Aplicação 

 

Comunicação assíncrona 

Há dois modelos fundamentais para a comunicação assíncrona, são eles 
publish/subscribe e espaço de tuplas. O fraco acoplamento destes modelos é a 
grande vantagem deste tipo de comunicação para o ambiente de redes móveis 
ad hoc [Cilia et al. 2003]. 

Segundo Coulouris [Coulouris et al. 2007], tanto o modelo baseado em 
eventos (publish/subscribe) quanto o baseado em espaço de tuplas fornecem um 
mecanismo de comunicação indireta útil para sistemas móveis, pois a 
identidade dos componentes que produzem e consomem mensagens (eventos ou 
tuplas) é oculta uns dos outros. Entretanto, Coulouris identifica duas diferenças 
importantes. A primeira é que o modelo publish/subscribe é exclusivamente 
assíncrono, enquanto o espaço de tuplas fornece uma operação síncrona para 
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recuperar uma tupla correspondente. A segunda é quanto ao tempo de vida dos 
eventos e das tuplas. Os eventos não duram mais do que sua propagação entre 
geradores de eventos (produtores) e assinantes (consumidores), já as tuplas 
podem durar mais tempo que os escritores ou leitores. Da primeira diferença, 
pode-se perceber que o modelo publish/subscribe proporciona maior grau de 
desacoplamento na comunicação, enquanto que da segunda diferença, percebe-
se que o modelo publish/subscribe é mais adequado em sistemas onde as 
mensagens são voláteis e não há a necessidade de persistência. 

Yoneki [Yoneki 2003] [Yoneki e Bacon 2003] e Cugola e Jacobsen 
[Cugola e Jacobsen 2002] afirmam que a comunicação publish/subscribe é mais 
adequada para o modelo de disseminação de informação dos sistemas de redes 
móveis. Adicionalmente, padrões têm sido sugeridos para comunicação 
assíncrona, como o proposto por Edwards [Edwards et al. 2004] para a 
integração de serviços usando publish/subscribe para sistemas distribuídos de 
tempo real. 

O publish/subscribe segue o modelo onde um remetente pode enviar uma 
mensagem para vários destinatários, conhecido como 1:N (de um remetente 
para vários destinatários). Este modelo tem vantagem sobre o modelo 1:1 (um 
para um) no que diz respeito à flexibilidade de distribuição de mensagens para 
as aplicações, pois há maior transparência de comunicação e desacoplamento 
entre os hosts. Desta forma, o modelo Publish/Subscribe atende melhor as 
necessidades de se construir aplicações móveis ad hoc, contemplando os 
requisitos funcionais [RF-002] e [RF-003]. Através dele o framework oferece 
uma infra-estrutura de descoberta e comunicação transparente e desacoplada 
entre as aplicações móveis dos hosts envolvidos. Assim, é possível enviar uma 
mensagem para um determinado tópico de interesse comum, onde as aplicações 
interessadas neste tópico vão receber esta mensagem de forma assíncrona. 
Desta forma tem-se que a descoberta é baseada em tópicos de mensagens e que 
a comunicação ocorre indiretamente entre as aplicações através da distribuição 
das mensagens nos tópicos. 

 

 
Figura 3.24 - Comunicação Assíncrona entre os Hosts Móveis 

 

Do ponto de vista de aplicação, o mecanismo de comunicação assíncrona 
funciona como mostrado na Figura 3.24. No cenário mostrado na figura, 
primeiro uma mensagem é publicada no serviço de notificação por uma 
aplicação produtora. Posteriormente, outra aplicação consumidora, deseja 
receber mensagens trocadas no mesmo tópico de interesse e assina o serviço de 
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notificação. Ao chegar uma mensagem no tópico a mesma é enviada para a 
aplicação consumidora. É importante ressaltar que a ordem de execução entre 1 
e 2 não importa para este caso. 

O serviço de notificação é responsável pela distribuição de mensagens, 
onde as filas estão replicadas em cada um dos hosts que fazem parte da rede em 
um determinado momento. Assim, em cada host há uma fila para o envio de 
mensagens e outra para o recebimento e notificação para a aplicação como 
mostrado na Figura 3.25. Através deste mecanismo de troca assíncrona de 
mensagens em tópicos distribuídos é contemplada a integração espontânea entre 
os hosts participantes da rede. A infra-estrutura de descoberta e comunicação 
síncrona de hosts, definida anteriormente pela Figura 3.22, é usada. 

 

 
Figura 3.25 - Distribuição de Mensagens em Tópicos entre os Hosts 

 

A seguir são mostrados os cenários do ponto de vista das aplicações e 
como é a interação entre as classes para dar suporte a estas funcionalidades. 

A Figura 3.26 detalha o funcionamento de como uma aplicação 
consumidora assina um determinado tópico de interesse para poder receber 
mensagens de forma assíncrona. Cada tópico é definido por um nome. 
Primeiramente, a aplicação consumidora obtém, através da chamada do método 
getAsTopic() da classe Spontaneousware, uma instância do framework 
para comunicação assíncrona, SwAsTopic. Posteriormente, a aplicação cria 
uma instância da classe TopicListener, topicListener, e assina um tópico 
com ela. A partir deste ponto a aplicação consumidora é capaz de receber 
mensagens (MessageReceived) das aplicações produtoras, através da 
notificação do método receiveMessage() da classe TopicListener pela 
classe Consumer . Com o objeto da classe MessageReceived é possível obter 
o tipo e o conteúdo da mensagem recebida. 

Um código-fonte de exemplo das aplicações presentes no cenário 
mostrado na Figura 3.26 é exibido pelo Quadro 3.1 e Quadro 3.3 na fase de 
teste (ver Seção 3.3.2). 
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Figura 3.26 - Assinatura em um Determinado Tópico 

 

A Figura 3.27 detalha o funcionamento de como uma aplicação produtora 
realiza a publicação de uma mensagem em determinado tópico de interesse. O 
framework provê a descoberta de tópicos de maneira transparente e autônoma, 
possibilitando a integração espontânea entre os hosts móveis de forma 
descentralizada. 

 

 
Figura 3.27 - Publicação de uma Mensagem no Tópico 
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Primeiramente, a aplicação produtora obtém, através da chamada do 
método getAsTopic() da classe Spontaneousware, uma instância do 
framework para comunicação assíncrona, SwAsTopic. Posteriormente, ela 
procura por um tópico de mensagens através do método findTopic(). Se 
encontrado algum tópico, uma instância de MessengerAsync é obtida e a 
partir deste ponto a aplicação produtora é capaz de publicar mensagens (classe 
Message) para as aplicações consumidoras, como é mostrado pela chamada ao 
método send(). 

O código-fonte das aplicações presentes no cenário mostrado na Figura 
3.27 é exibido pelo Quadro 3.2 na fase de teste (ver Seção 3.3.2). 

A Figura 3.28 detalha o mecanismo de envio e notificação de mensagem 
baseado em tópicos distribuídos. Este mecanismo usa um protocolo de 
comunicação assíncrono entre as aplicações produtora e consumidora. Quando 
uma aplicação deseja enviar uma mensagem, o método send() da classe 
MessengerAsync é chamado. Esse método adiciona a mensagem (Message), 
associada ao tópico determinado pela aplicação, na classe Queue - que funciona 
como um buffer. A classe Producer é responsável por coletar as mensagens 
pendentes no buffer e enviá-las aos hosts remotos que estão interessados em 
mensagens do mesmo tópico. A classe SwServiceListener do host remoto é 
responsável por gerenciar as mensagens recebidas, segundo os tópicos de 
interesse, e notificar as aplicações consumidoras que assinaram o respectivo 
tópico através do método receiveMessage() da classe TopicListener. 

 

 
Figura 3.28 - Mecanismo de Comunicação Assíncrona entre Hosts Móveis 

 

Como definido na Figura 3.25, cada tópico é representado por duas filas, 
uma para as mensagens a serem enviadas e outra para as mensagens recebidas. 
Quanto ao ciclo de vida do tópico, cada fila de envio de mensagem é criada 
localmente quando é solicitado o primeiro envio de mensagem para este tópico. 
Cada fila de recebimento de mensagem é criada quando alguma aplicação assina 
um tópico. 

As classes controladoras da fila também são responsáveis pelo envio e 
recebimento das mensagens entre os hosts, respectivamente Producer e 
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Consumer. Estas classes seguem o padrão de projeto Message Queue que é 
usado na gerência de troca de mensagem entre os consumidores e produtores, 
segundo proposto por Voelter [Voelter et al. 2004]. 

Quanto ao ciclo de vida da mensagem na fila para o caso de envio, 
Producer, a mensagem é enviada para as demais filas de mesmo nome nos 
hosts encontrados. Em um mesmo host que está enviando, caso a mensagem já 
exista, a mesma é descartada. Ela fica na fila até o próximo ciclo para ser 
enviada. As mensagens transientes para ser enviadas saem da fila de envio 
quando ela for entregue para pelo menos uma fila remota naquele momento. Ela 
continua na fila caso não haja hosts para receber. No caso de mensagens 
persistentes, elas permanecem na fila de envio indeterminadamente e a classe 
Producer mantém um controle de qual mensagem foi entregue para qual host 
para evitar reenvio desnecessário. 

Caso ocorra um erro durante o envio de uma mensagem, a mesma pode 
ser perdida se ela for do tipo transiente. No caso de mensagem ser do tipo 
persistente, ela será considerada para envio no próximo ciclo do Producer. É 
importante ressaltar que não há um mecanismo de confirmação do recebimento 
de mensagem. 

Para o caso de recebimento, Consumer, uma mensagem permanece na 
fila de mensagens recebidas até ser entregue para pelo menos uma aplicação 
que assinou aquele tópico. A especificação de projeto define que, no próximo 
ciclo de entrega, se a mensagem for do tipo transiente, ela é removida da fila 
após ser entregue ao destinatário. Já se a mensagem for persistente ela 
permanece na fila por tempo indeterminado. É importante deixar claro que para 
este modelo projetado não existe persistência em disco, sendo somente 
armazenado em memória volátil durante a execução da aplicação. A entrega da 
mensagem para a aplicação obedece ao mecanismo de notificação de 
comunicação assíncrona anteriormente definida pela Figura 3.28. Uma 
aplicação consumidora pode se inscrever em vários tópicos, definindo um 
listener para cada tópico. Este mecanismo é projetado seguindo o padrão de 
projeto chamado Result Callback definido por Voelter [Voelter et al. 2004]. 

3.2.4 Implementação 

Seguindo o que foi definido na especificação do framework pelas fases 
de requisitos, arquitetura e projeto, esta seção corresponde à fase de 
implementação para uma plataforma específica de dispositivos portáteis, 
exercendo o papel de Middleware Framework Developer da visão de 
desenvolvimento. 

A plataforma Java Micro Edition é aquela de utilização mais difundida 
para dispositivos móveis atualmente. Adicionalmente, possui disponibilidade de 
rede ad hoc, como, por exemplo, Bluetooth em grande parte dos dispositivos, 
possibilitando o uso mais abrangente tanto pelos Mobile Middleware Developer, 
na construção de novos sistemas de middleware, quanto pelos Mobile 
Application Developer, na construção de aplicações móveis para rede ad hoc. 
Assim, esta plataforma foi escolhida para a implementação de referência do 
Spontaneousware. É importante ressaltar que existem configurações e perfis 
dentro da plataforma Java ME, caracterizando diferentes grupos de dispositivos. 
No entanto, para os dispositivos portáteis almejados pelo pré-requisito [PR-
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002], o framework tem que ser viável para execução em telefones celulares de 
recursos limitados. Logo, a configuração e o perfil que satisfazem este requisito 
são CLDC (Connected-Limited Device Configuration) [Courtney 2003] e MIDP 
(Mobile Information Device Profile) [Milikich 2002], respectivamente. 

O artefato produzido por esta fase inclui pontos de extensão 
especificados pela arquitetura (Seção 3.2.2), oferecendo uma abertura 
independente de um determinado middleware que venha estendê-lo. Logo, 
segundo o ponto de vista do papel de Mobile Middleware Developer, o conjunto 
de serviços oferecidos pelo Spontaneousware é comum a todos os sistemas de 
middleware que o realize. 

Tratamentos adicionais são implementados para cuidar das limitações de 
tamanho da fila de envio.  Existe uma limitação para envio de mensagens 
quando o consumo de memória está muito alto. Neste caso, uma exceção é 
levantada caso não seja possível o armazenamento da mensagem para o envio. 

Para os componentes que representam os pontos de extensão (Registry 
Service, Discovery Service e Communication Service) foi implementado um 
mecanismo através de reflexão para eliminar a dependência do framework para 
com os sistemas de middleware. A plataforma Java ME possui um mecanismo 
limitado de funcionamento de reflexão para as aplicações, tornando possível 
somente a instanciação de classes através do nome da mesma. Mesmo de forma 
restrita, esta funcionalidade é o suficiente para a implementação do 
relacionamento de baixo acoplamento como recomendado na seção seguinte. 
Assim, é disponibilizado o arquivo de propriedades chamado “config” para que 
seja configurado apropriadamente com as classes que realizam os respectivos 
pontos de extensão. Abaixo seguem as relações para cada um deles: 

 

Tabela 3.2 - Informações Sobre a Configuração do Arquivo de 
Propriedades 

Chave do Arquivo Ponto de Extensão Classe de Implementação 

registry Registry Service sw.distribution.Service 

discovery Discovery Service sw.distribution.Discoverer 

communication Communication 
Service 

sw.communication.Messenger 

 

Cada classe que implementa um ponto de extensão deve possuir 
obrigatoriamente um construtor default (com assinatura sem parâmetros) para 
que a extensão do framework possa funcionar corretamente. Caso contrário, 
ocorrerá um erro de execução e não será possível instanciar a classe. 

A chave “communication” não é obrigatória. Mesmo não sendo atribuído 
um valor para ela no arquivo de propriedades, a implementação do middleware 
deve instanciar o ponto de extensão Communication Service através de criação 
de uma classe que estenda sw.communication.Messenger. 

Ainda assim, o componente do framework precisa de um valor para 
gerenciar o mecanismo de identificação do middleware que funciona no 
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mecanismo de descoberta entre os hosts. A esta identificação é atribuído um 
valor a ser configurado também no arquivo “config” através da chave “mw-
service-name”. É importante ressaltar que este valor é dependente do tipo de 
descoberta da rede que o middleware vai suportar e deve ser o mesmo para uma 
determinada extensão para que haja a interoperabilidade também entre 
diferentes plataformas. Se não for configurado nenhum componente para o 
Registry Service ou Discovery Service, ocorrerá uma exceção da classe 
sw.core.SwException informando erro no carregamento do mesmo. 

A partir do momento que uma implementação do framework esteja 
pronta, é recomendado que não haja a necessidade de alterar o código fonte do 
mesmo para adicionar um novo sistema de middleware que o realize. Conforme 
mostrado na Figura 3.29, a técnica de relacionamento entre middleware e 
framework deve ser feito através de um mecanismo de leitura de arquivo de 
configuração para que se obtenha a referência à implementação do middleware 
alvo sem dependência explicita no código. 

 

 
Figura 3.29 - Relacionamento de Implementação entre o 

Spontaneousware e Sistemas de Middleware 

 

É esperado que a implementação dos mecanismos de comunicação deva 
seguir fielmente as formas de interação entre os hosts definidos na Figura 3.22 
e Figura 3.28, caso contrário cada implementação de framework terá uma forma 
diferente de tratar a comunicação e assim eles perderiam a interoperabilidade 
entre plataformas distintas. 

3.2.5 Testes 

O artefato de software do Spontaneousware (ver Seção 3.2.4), como todo 
framework, não é por si só um artefato finalizado. Ela é um artefato incompleto 
do ponto de vista de aplicação e só faz sentido ser usado se instanciado por um 
sistema de middleware. Assim, segundo o guia de desenvolvimento proposto, 
não é possível criar uma aplicação que execute diretamente sobre o framework. 
Isso justifica a necessidade da construção de um middleware para que o mesmo 
possa ser testado. 
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O problema de realizar testes de framework, ao contrário de se testar as 
aplicações instanciadas a partir dele, ainda não está resolvido e é uma área 
passível de pesquisa. Todavia, é importante ressaltar que o conjunto de testes 
definidos para o framework, contempla o teste de todos os sistemas de 
middleware construídos a partir dele e traz uma enorme vantagem sob o ponto 
de vista de testes. Desta forma, os testes do Spontaneousware são contemplados 
diretamente pelos testes do Sw-Bluj como descritos na Seção 3.3.2. 

Overhead 

O uso de um framework para a construção de sistemas de middleware 
introduz certo overhead em termos de processamento bem como de uso de 
memória. Em geral, este overhead introduzido pode não ser devidamente 
medido, pois como um framework pode ser formado por muitos componentes 
somente alguns deles são usados em uma determinada aplicação, além da 
dificuldade em seguir o fluxo de execução entre aplicação e framework. Para 
esta medição, nenhum componente específico de middleware deve influenciar 
no desempenho do framework. Assim, o framework deve possuir uma 
implementação “vazia” de um middleware para realização da medição. 

3.2.6 Implantação 

O artefato de software gerado pela fase de implementação do framework 
pode ser distribuído em sua forma binária para o posterior uso pelo Mobile 
Middleware Developer para construção de sistemas de middleware. 

No caso da extensão para a plataforma alvo desta seção, Java Micro 
Edition, funciona da seguinte forma: o artefato binário na forma de um JAR 
(Java ARchive) deve ser utilizado como o ponto inicial da implementação. O 
arquivo de recurso para a configuração deve ser apropriadamente preenchido 
com a referência para as classes que implementam os pontos de extensão. 
Assim, o framework estará preparado para carregar as classes do middleware 
construído quando uma aplicação usar sua API. O cenário de implantação do 
Spontaneousware é apresentado pelo modelo de implantação na Figura 3.30. 

 

 
Figura 3.30 - Implantação do Spontaneousware 
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Um dos problemas que os desenvolvedores de aplicações para a 
plataforma Java Micro Edition enfrentam, é quanto ao tratamento de ocupação 
de memória que uma aplicação necessitará. O tamanho de uma suíte de MIDlet 
corresponde ao tamanho da aplicação. A especificação JTWI (Java Technology 
for Wireless Industry) [Riggs 2003] define um tamanho mínimo com o objetivo 
de padronizar os recursos mínimos dos telefones celulares que suportam Java 
Micro Edition, minimizando a fragmentação entre dispositivos. 

O tamanho do arquivo de distribuição do framework, empacotado no 
formato JAR, é 20,4 Kbytes. A especificação JTWI [Riggs 2003], presente na 
maioria dos telefones celulares Java Micro Edition, define como requisito 
mínimo do dispositivo o suporte a 64 Kbytes para a instalação de aplicações. 
Nota-se então que o tamanho da distribuição do framework proposto ocupa 31% 
da capacidade mínima suportada, sobrando espaço suficiente para a criação das 
classes do sistema de middleware e aplicação. 

3.3 Desenvolvimento do Sw-Bluj 
Esta seção apresenta o desenvolvimento do middleware, intitulado Sw-Bluj, 
seguindo o guia definido na Seção 3.1.2. Desta forma, as fases de 
implementação, teste e implantação são realizadas para a elaboração do 
middleware. 

3.3.1 Implementação 

A implementação de um middleware que usa o Spontaneousware deve 
seguir o projeto e implementação definidos através da instanciação dos pontos 
de extensão como mencionado na Seção 3.2.3. Neste caso, segundo os níveis de 
abstração, é desempenhado o papel de Mobile Middleware Developer, sobre 
como usar o framework. 

É importante ressaltar que esta instanciação não adiciona 
necessariamente nenhum requisito novo à especificação do framework, ela 
somente adiciona o suporte esperado aos mecanismos de registro/descoberta de 
hosts e de comunicação entre os hosts específicos de para rede. Assim, é 
reutilizada toda estrutura previamente definida e a implementação do 
middleware só precisa se preocupar com estas atividades. 

Do ponto de vista do desenvolvedor de middleware, Mobile Middleware 
Developer, somente é necessário preocupar-se com as três instanciações dos 
pontos de extensão, conforme mostrado no diagrama de caso de uso na  Figura 
3.31. 

Usando a implementação do framework para a plataforma Java Micro 
Edition, foi primeiramente implementado um middleware para a rede Bluetooth, 
como foi demonstrado nos diagramas de classe na Figura 3.10 e Figura 3.13. 
Esta subseção mostra de forma detalhada o exemplo desta extensão para o 
middleware de rede Bluetooth. 
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Figura 3.31 - Visão para Desenvolvimento de um Middleware Usando o 

Spontaneousware 

 

Dentro da plataforma Java Micro Edition foi considerado o 
Configuration CLDC (Connected, Limited Device Configuration) e o Profile 
MIDP (Mobile Information Device Profile) usando a API para conectividade 
para rede Bluetooth chamada JSR-82 (JABWT - Java APIs for Bluetooth 
Wireless Technology) [Thompson 2002]. 

A rede Bluetooth foi escolhida por ser a rede móvel ad hoc atualmente 
mais comum nos dispositivos móveis como telefones celulares, facilitando o 
uso do middleware pelos Mobile Application Developer e a disponibilidade das 
aplicações no mundo real. 

A Figura 3.32 mostra as dependências entre os componentes da 
plataforma Java Micro Edition e a implementação do middleware. No cenário 
mostrado nesta seção, a camada de rede Bluetooth JABWT (JSR-82) é 
escondida da camada de aplicação pela implementação do middleware, porém a 
aplicação ainda continua tendo acesso a camada MIDP, CLDC oferecida pela 
plataforma Java ME. 

 

 
Figura 3.32 - Componentes para Implementação do Sw-Bluj 
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O framework define uma maneira a ser configurada estaticamente pela 
implementação do middleware segundo a implantação definida na subseção 
3.2.6. Durante o uso do middleware pela aplicação, as classes para trabalhar 
com determinada rede são carregadas. Desta forma, pode haver vários sistemas 
de middleware disponíveis ao mesmo tempo no mesmo host, porém somente um 
deles será executado no host em um determinado momento. 

Na Figura 3.33, é apresentada a relação em termos de pacotes de classes 
entre o framework e o middleware em questão. No lado esquerdo encontram-se 
os pacotes presentes no framework e no lado direito os pacotes criados para a 
extensão pelo middleware para a rede especificada. Para cada extensão é 
necessário implementar os componentes de distribuição e de comunicação dos 
pontos de extensão, pois estes são dependentes do cenário de implantação de 
middleware. 

 

 
Figura 3.33 - Diagrama de Pacotes do Sw-Bluj 

 

A instanciação do framework consiste na implementação dos pontos de 
extensão. Eles identificam a fronteira entre framework e middleware. Além das 
classes para a abertura do framework, a Figura 3.34 também mostra o exemplo 
da extensão do mesmo para a rede Bluetooth através da classe 
sw.distribution.bluetooth.BtService, implementando o registro de 
serviço, da sw.distribution.bluetooth.BtDiscoverer implementando a 
descoberta de serviço e das classes sw.communication.bluetooth. 

BtL2capMessenger e sw.communication.bluetooth.BtRfcomm 

Messenger implementando o envio e recebimento de bytes sobre os protocolos 
L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol) e RFCOMM 
(Radio Frequency Communication), respectivamente. A classe 
sw.communication.bluetooth .BtConnection foi criada para auxiliar na 
comunicação. 

 



82 Desenvolvimento do Sw-Bluj 

 

 
Figura 3.34 - Diagrama de Implementação do Sw-Bluj 

 

A seguir são mostrados os detalhes de implementação para cada um dos 
casos apresentados na Figura 3.34: registro de serviço, descoberta de serviço e 
comunicação síncrona entre hosts. Os mecanismos de registro e descoberta de 
serviços do Sw-Bluj usam o SDP (Service Discovery Protocol) da especificação 
Bluetooth que são implementados pela JSR-82. 

Registro de serviço 

Define como é feito o registro do serviço de middleware na rede 
Bluetooth e o tratamento das conexões recebidas pelas solicitações dos hosts 
remotos. Oferece suporte a dois tipos de protocolos de rede, L2CAP e 
RFCOMM, de forma transparente. A escolha entre um dos dois deve ser 
realizada antes da execução. 

Após o recebimento de uma conexão, deve ser chamada a classe de 
notificação do framework sw.core.SwServiceListener para recebimento 
da conexão e devido tratamento, 

Descoberta de serviço 

A descoberta na rede Bluetooth segue os seguintes passos: 

1. Procura por dispositivos ativos ao alcance; 

2. Procura pelo serviço de middleware disponível em cada 
dispositivo Bluetooth encontrado; e 

3. Estabelecimento da comunicação. 

Para evitar um possível problema de associação e limite de dispositivos 
como descrito por Coulouris [Coulouris et al. 2007], é feito um filtro dentre os 
dispositivos na vizinhança com o middleware, considerando somente aqueles do 
mesmo tipo (telefone celular) por tipo de classe. Além disso, foram seguidas 
recomendações de especialistas da JSR-82 [Baraev e Mittal 2005], e não foram 
usados os seguintes métodos: 

• javax.bluetooth.DiscoveryAgent.select(): não é 
adequado para comunicação 1:N, possui execução demorada e não 
filtra os tipos de dispositivos ; e 
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• javax.bluetooth.DiscoveryAgent.retrieveDevices(Di

scoveryAgent.CACHED): desvantagem de não garantir a 
descoberta de hosts atuais presentes ao alcance e não filtra os 
tipos de dispositivos. 

Comunicação 

Prover o envio e recebimento de bytes usando os protocolos L2CAP e 
RFCOMM da rede Bluetooth. A escolha de qual usar é dependente do protocolo 
que o host remoto estiver usando. Neste cenário usando o middleware proposto, 
se um host que use o protocolo RFCOMM for encontrado então o host local 
deverá prover a classe sw.communication.bluetooth. 

BtRfcommMessenger para a comunicação entre os mesmos. Isto é transparente 
para a aplicação e para o framework, somente a implementação do middleware 
está ciente disto. 

3.3.2 Teste 

A fase de testes foi introduzida e realizada também durante a fase de 
implementação com o objetivo de começar a verificar os componentes e 
principais funcionalidades do middleware, e indiretamente do framework. Desta 
forma a fase de teste é focada sobre a implementação do middleware (Seção 
3.3), pois esta define um artefato final e útil para ser testado. 

Os testes são definidos e executados sob o ponto de vista de um 
desenvolvedor de aplicação, Mobile Application Developer, devendo realizar 
quatro tarefas conforme mostrado no diagrama de caso de uso na Figura 3.35: 
assinar tópico, procurar tópico, enviar mensagem e receber mensagem. 

 

 
Figura 3.35 - Visão para o Desenvolvimento de uma Aplicação 

 

Os testes foram realizados através de aplicações construídas sobre o 
middleware para executar o conjunto de funções providas pela API. Foi criada 
uma aplicação capaz de testar toda comunicação síncrona e assíncrona através 
de todos os tipos de mensagens que a API oferece. A seguir estão detalhados os 
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códigos-fontes das aplicações construídas11. O Quadro 3.1 apresenta o código-
fonte de teste para a inscrição em um determinado tópico por uma aplicação 
consumidora. Primeiramente, é obtida uma instância do framework para se 
trabalhar com comunicação assíncrona - linha 2. Posteriormente, uma classe de 
notificação AppTopicListener é criada e em seguida a aplicação assina o 
tópico de mensagem “some_topic”, respectivamente na linha 4 e 6. 

 

Quadro 3.1 - Inscrição em Tópico (Aplicação Consumidora) 

 1  // get the middleware instance 

 2  SwAsTopic mw = Spontaneousware.getAsTopic(); 

 3  // create the application topic listener 

 4  AppTopicListener appListener = new AppTopicListener(); 

 5  // register the listener to a topic 

 6  mw.registerToTopic("some_topic", appListener); 

 

O Quadro 3.2 apresenta o código-fonte de teste para a publicação de 
mensagens em um determinado tópico por uma aplicação produtora. 
Primeiramente, é obtida uma instância do framework para se trabalhar com 
comunicação assíncrona - linha 2. Posteriormente, a aplicação procura pelo 
tópico “some_topic” na linha 4 e envia várias mensagens para este tópico - 
linha 8 em diante. 

 

Quadro 3.2 - Publicação de Mensagens (Aplicação Produtora) 

 1  // get the middleware instance 

 2  SwAsTopic mw = Spontaneousware.getAsTopic(); 

 3  // find a topic 

 4  MessengerAsync mes = mw.findTopic("some_topic"); 

 5  if (mes != null) { 

 6      // topic was found 

 7      // create the messages 

 8      Message m1 = new Message(); m1.setPersistent(); 

 9      m1.setContent(false); // boolean 

10      Message m2 = new Message(); 

11      m2.setContent((byte) 36); // byte 

12      Message m3 = new Message(); 

13      m3.setContent('V'); // char 

14      Message m4 = new Message(); 

15      m4.setContent(110.123456789); // double 

16      Message m5 = new Message(); 

17      m5.setContent((float) 92.987); // float 

18      Message m6 = new Message(); 

19      m6.setContent(64351); // int 

20      Message m7 = new Message(); 

21      m7.setContent(739572634L); // long 

22      Message m8 = new Message(); 

23      m8.setContent((short) 126); // short 

24      Message m9 = new Message(); 

25      m9.setContent("String content"); // String 

26      Message m10 = new Message(); 

27      m10.setContent("Byte array content".getBytes()); // 

                                                
11 Os comentários do código-fonte estão na língua inglesa devido a implementação ter sido 
realizada nesta língua. 
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byte[] 

28     // send each message to the topic 

29      mes.send(m1); 

30      mes.send(m2); 

31      mes.send(m3); 

32      mes.send(m4); 

33      mes.send(m5); 

34      mes.send(m6); 

35      mes.send(m7); 

36      mes.send(m8); 

37      mes.send(m9); 

38      mes.send(m10); 

39  } 

 

O Quadro 3.3 apresenta o código-fonte de teste de notificação de 
mensagens para uma aplicação consumidora. O método receiveMessage() 
do objeto de notificação da aplicação AppTopicListener é chamado. Ele 
corresponde ao objeto appListener criado na apresentação do código no 
Quadro 3.1. Primeiramente, o método obtém o tipo da mensagem recebida na 
linha 2. Posteriormente, da linha 6 em diante, ele verifica qual o tipo da 
mensagem e obtém o conteúdo dela. 

 

Quadro 3.3 - Notificação de Mensagens (Aplicação Consumidora) 

 1  AppTopicListener.receiveMessage(MessageReceived message) { 

 2  String type = Message.getMessageType().getName(); 

 3  try { 

 4      String rs = ""; 

 5      // identify the content type and set it to a string 

 6      if ("java.lang.Boolean".equals(type)) { 

 7          rs = new Boolean(message.getContentAsBoolean()).toString(); 

 8      } else if ("java.lang.Byte".equals(type)) { 

 9          rs = new Byte(message.getContentAsByte()).toString(); 

10      } else if ("java.lang.Character".equals(type)) { 

11          rs = new Character(message.getContentAsChar()).toString(); 

12      } else if ("java.lang.Double".equals(type)) { 

13          rs = new Double(message.getContentAsDouble()).toString(); 

14      } else if ("java.lang.Float".equals(type)) { 

15          rs = new Float(message.getContentAsFloat()).toString(); 

16      } else if ("java.lang.Integer".equals(type)) { 

17          rs = new Integer(message.getContentAsInt()).toString(); 

18      } else if ("java.lang.Long".equals(type)) { 

19          rs = new Long(message.getContentAsLong()).toString(); 

20      } else if ("java.lang.Short".equals(type)) { 

21          rs = new Short(message.getContentAsShort()).toString(); 

22      } else if ("java.lang.String".equals(type)) { 

23          rs = message.getContentAsString(); 

24      } else if ("[B".equals(type)) { 

25          rs = new String(message.getContentAsByteArray()); 
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26      } 

27  } 

 

Ambiente de Execução 

Para a execução das aplicações e dos testes do Sw-Bluj foi utilizada 
como ferramenta de ambiente de execução o emulador de aplicações Java Micro 
Edition, Sun Java Wireless Toolkit for CLDC 2.5.212 que inclui o suporte à 
simulação de uma rede ad hoc Bluetooth. 

3.3.3 Implantação 

O artefato de software gerado pela fase de implementação do middleware 
pode ser distribuído em sua forma binária para posterior uso pelo Mobile 
Application Developer para construção de aplicações. 

O artefato binário na forma de um JAR (Java ARchive) deve ser utilizado 
como o ponto inicial da implementação. Vale ressaltar que o middleware já está 
preparado para carregar as classes construídas quando uma aplicação usar a API 
oferecida pelo framework. O cenário de implantação do Sw-Bluj é apresentado 
pelo modelo de implantação na Figura 3.36. 

 

 
Figura 3.36 - Implantação do Sw-Bluj 

 

O tamanho do arquivo de distribuição do middleware, empacotado no 
formato JAR, é 29 Kbytes. Comparando com a especificação JTWI [Riggs 
2003], que define como requisito mínimo do dispositivo o suporte a 64 Kbytes 
para a instalação de aplicações, nota-se então que o tamanho da distribuição do 
middleware proposto ocupa 45% da capacidade mínima suportada, sobrando 
espaço suficiente para a criação das classes de aplicação. 

 

                                                
12 Site do Sun Java Wireless Toolkit for CLDC: http://java.sun.com/products/sjwtoolkit  
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3.4 Considerações Finais 
Este capítulo trouxe o detalhamento da proposta de desenvolvimento do 
framework de middleware para redes móveis ad hoc segundo as fases de 
requisitos, arquitetura, projeto, implementação, teste e implantação. 

A distribuição dos artefatos de especificação de arquitetura e projeto e os 
artefatos de implementação do framework e do middleware produzidos estão 
disponíveis no site do projeto3, fazendo parte da comunidade de projetos open 
source Java.Net. 
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Avaliação do 
Spontaneousware 

“A medição nos ajuda a compreender o 
mundo, a interagir com ele e a melhorar 

nossas vidas.” 

Fenton & Pfleeger. 

este capítulo é apresentada a avaliação do framework 
Spontaneousware bem como do sistema de middleware Sw-Bluj 
com o objetivo de medir e analisar a sua eficácia do ponto de 

vista do desenvolvimento de sistemas distribuídos para redes móveis ad hoc. 
Sendo possível desta forma, ter-se uma noção mais exata do impacto de 
utilização desses artefatos e do grau de reuso dos mesmos. Primeiramente, a 
avaliação é definida segundo um estudo experimental formal. Em seguida, é 
apresentado o planejamento que a avaliação deve seguir para guiar sua 
execução e análise.  Posteriormente, é realizada uma análise do levantamento 
feito na fase de execução, contemplando os objetivos definidos para a 
avaliação. Por fim, os resultados e lições aprendidas são apresentados. 

 

4.1 Contextualização 
Basili [Basili et al. 1994] afirma que, assim como em qualquer outra disciplina 
de engenharia, o desenvolvimento de software requer mecanismos de medição 
para uma avaliação e uma realimentação do que está sendo construído. Desta 
forma, um estudo de avaliação precisa ser conduzido para a investigação da 
contribuição proporcionada pelo Spontaneousware e Sw-Bluj - artefatos de 
software gerados pela proposta desta dissertação no Capítulo 3. 

N 
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Conforme descrito nos níveis de abstração do Spontaneousware na Seção 
3.1.1, o desenvolvimento pode ser considerado em três diferentes níveis: a 
construção de framework de sistemas de middleware a partir de uma 
especificação, a construção de sistemas de middleware a partir desse 
framework, e a construção de aplicações a partir desse middleware. 

No processo de avaliação, o primeiro nível descrito não será 
considerado, por não existir frameworks de middleware com os mesmos 
requisitos de especificação do que está sendo proposto, o que permitiria uma 
análise comparativa entre duas implementações. Os outros dois níveis serão 
tratados na avaliação aqui conduzida. 

O projeto para esta avaliação segue o modelo de experimentação em 
Engenharia de Software proposto por Wohlin [Wohlin et al. 2000] e a 
organização adotada por Barros [Barros 2001]. De acordo com Wohlin [Wohlin 
et al. 2000], o processo deve ser definido nas seguintes atividades principais. A 
definição descreve o estudo em termos de problema, objetivos e metas. O 
planejamento descreve o projeto do estudo, a instrumentação e as ameaças 
(validações). A operação monitora a execução com base no que foi planejado e 
realiza a coleta das medidas seguindo a preparação. A análise interpreta os 
resultados obtidos durante a operação. Por fim, o processo termina com os 
resultados da análise sendo sumarizados na apresentação. 

 

4.2 Definição 
Com o objetivo de se definir o estudo de avaliação, o paradigma GQM (Goal, 
Questions, and Metrics) proposto por Basili [Basili et al. 1994] é usado para a 
formulação do objetivo a ser seguido, das questões a serem respondidas e das 
métricas que devem ser coletadas para responder as questões. 

Objetivos 

Como o desenvolvimento deste trabalho gerou dois tipos de artefatos de 
software diferentes com propósitos distintos, deve-se formular um objetivo para 
cada um deles. Ambos foram definidos segundo o padrão do paradigma GQM 
para definição de objetivo. 

O1. Analisar o framework de middleware Spontaneousware com 
respeito à reusabilidade do ponto de vista do desenvolvedor de sistemas de 
middleware no contexto do desenvolvimento de sistemas distribuídos para o 
domínio de redes ad hoc. 

O2. Analisar o sistema de middleware Sw-Bluj baseado no 
Spontaneousware com respeito à reusabilidade e qualidade do ponto de vista do 
desenvolvedor de aplicações no contexto do desenvolvimento de sistemas 
distribuídos para o domínio de redes ad hoc. 

Questões 

Para guiar o planejamento e a execução dos procedimentos baseados nos 
objetivos foram definidas as seguintes questões: 

Q1. O esforço para o desenvolvimento de sistemas de middleware 
diminui se for usado o framework Spontaneousware? 
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Q2. A representatividade de reuso do framework Spontaneousware na 
construção de sistemas de middleware para redes móveis ad hoc é efetiva? 

Q3. O esforço para o desenvolvimento das aplicações diminui se for 
usado o sistema de middleware Sw-Bluj? 

Q4. O uso do sistema de middleware Sw-Bluj impacta positivamente na 
qualidade das aplicações? 

Métricas 

Segundo Daskalantonakis [Daskalantonakis 1992], métrica de software é 
um método para quantificar os atributos de projetos, produtos e processos de 
software. Logo, para responder as perguntas acima mencionadas, foram 
levantadas as métricas de software mais reconhecidas e utilizadas capazes de 
medir tamanho, complexidade e qualidade do código-fonte produzido. 

M1. Tamanho de código-fonte. T1- A quantidade de classes necessária 
para a implementação. T2- A quantidade de métodos necessária para a 
implementação. T3- A quantidade de linhas não comentadas de código fonte 
(SLOC, Source Lines Of Code) necessárias para a implementação. Apesar 
dessas três métricas serem utilizadas, somente a T3 será considerada para o 
valor final do tamanho do código-fonte por ser a métrica, dentre as 
mencionadas, que reflete melhor tamanho do artefato de software. 

M2. Complexidade de código-fonte. C1- O número da complexidade 
ciclomática ou métrica de McCabe (CCN - Cyclomatic Complexity Number) 
[McCabe 1976]. O valor final da complexidade de código-fonte será calculado 
pelo somatório das complexidades de todos os métodos das classes que 
compõem determinado artefato. 

M3. Percentual de reuso de software. R1- Em termos de reusabilidade de 
software, o percentual de reuso definido em [Poulin e Caruso 1993] é calculado 
pelo percentual do número de linhas de código (T3) reusado dividido pelo 
número de linhas de código (T3) necessário implementar. Em outras palavras, 
significa a quantidade de software reusado na implementação de um novo 
artefato. 

M4. Qualidade de código-fonte (projeto orientado a objeto). Serão 
usadas as métricas definidas por Chidamber e Kemerer [Chidamber e Kemerer 
1994], também conhecidas como métricas de CK. CK1- A complexidade por 
método de uma classe (definida por WMC - Weighted Method per Class). CK2- 
A profundidade do nível hierárquico de classes (definida por DIT - Depth of 
Inheritance Tree of a class). CK3- O grau de acoplamento de uma classe 
(definida por CBO - Coupling Between Object class). CK4- O número de 
classes chamadas a partir da execução de um método (definida por RFC - 
Response For a Class). CK5- A falta de coesão da classe (definida por LCOM - 
Lack of Cohesion in Methods). A métrica de número de filhos (NOC - Number 
Of Child) não foi considerada por não contribuir na análise quando o tamanho 
do sistema não é muito grande. Não haverá um valor final definido para um 
artefato. Logo, a avaliação será dada de forma isolada de cada métrica de 
qualidade de código-fonte. 

A Figura 4.1 detalha o mapeamento entre cada item do GQM na 
definição deste estudo de avaliação. 
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Figura 4.1 - Relacionamentos entre Objetivos, Questões e Métricas 

 

No contexto da Engenharia de Software Experimental, o tipo de 
avaliação mais apropriada em uma determinada situação real depende dos 
objetivos do estudo, das propriedades do processo de construção de software, 
ou dos resultados finais que são esperados. Para dar suporte à escolha do tipo 
de avaliação, as técnicas de avaliação de software disponíveis foram levantadas. 
A descrição de cada uma delas e a abordagem, levada em consideração para o 
estudo de avaliação deste trabalho, estão apresentadas na seção abaixo. 

 

4.3 Técnicas de Avaliação de Software 
Sjoberg [Sjoberg et al. 2007] classifica os métodos para estudos empíricos em 
quatro grupos: (i) surveys, (ii) estudo de caso, (iii) experimento e (iv) pesquisa-
ação. 

Surveys. Também conhecido como levantamento, é uma investigação 
executada em retrospectiva, sendo conduzido quando algumas técnicas ou 
ferramentas já tenham sido utilizadas. É útil quando há a necessidade de um 
estudo com um grande número de variáveis, com uma amostra muito grande e 
de uma análise estatística rigorosa. São usados quando o controle sobre a 
execução ou medição (manipulação das variáveis) não é possível ou não é 
desejada, quando o fenômeno de interesse deve ser estudado em um ambiente 
natural de execução ou quando ele ocorre no tempo presente ou em um passado 
recente. 

Estudo de caso. É um estudo empírico que investiga a ocorrência de um 
fenômeno dentro de seu contexto do mundo real, especialmente quando os 
limites entre o contexto e o fenômeno são tênues. É utilizado para monitorar 
projetos, atividades e atribuições, visando observar um atributo especifico e 
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estabelecer um relacionamento entre diferentes atributos. Caracteriza-se por ser 
mais voltado para estudos tipo caixa-preta. 

Experimento. É um estudo empírico que investiga as relações causais e 
de processos. A identificação das relações causais provê uma explicação do 
porquê de um fenômeno ocorrer enquanto a identificação dos processos causais 
explica como o fenômeno ocorreu. Ele oferece um maior grau de controle, pois 
seu objetivo é de manipular algumas varáveis e deixar outra fixas, medindo o 
efeito do resultado. É apropriado para confirmar as teorias, confirmar o 
conhecimento convencional, explorar os relacionamentos avaliar a predição dos 
modelos ou validar as medidas. Caracteriza-se por ser mais voltado para 
estudos tipo caixa-branca. 

Pesquisa-ação. Segundo Thiollent [Thiollent 1986], a pesquisa-ação é 
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 
e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. O maior 
benefício de sua utilização é a compreensão profunda dos resultados obtidos 
pelos pesquisadores, porém isto traz uma potencial falta de objetividade por 
parte dos pesquisadores na tentativa de se chegar a um resultado plausível. 

De acordo com o contexto e a definição do estudo de avaliação do 
Spontaneousware apresentados anteriormente, o método que mais se adéqua a 
este estudo de avaliação é o de experimento, pois este método investiga as 
situações dentro de um contexto de mudança das variáveis de forma caixa-
branca. Para esse estudo, os artefatos externos irão usar os artefatos 
desenvolvidos nesta dissertação (no Capítulo 3), onde, por exemplo, novas 
aplicações vão usar o middleware proposto e sistemas de middleware vão usar o 
framework proposto. 

Os elementos envolvidos na fase de planejamento da Engenharia de 
Software Experimental incluem [Wohlin et al. 2000]: 

Contexto, registro dos resultados gerais a serem alcançados; 

Participantes, pessoas envolvidas na avaliação; 

Treinamento, caso seja necessário o treinamento dos participantes; 

Projeto Piloto, execução prévia para validar o estudo; 

Instrumentação, instrumentos usados para a coleta de métricas; 

Critério, definições dos critérios de avaliação; 

Hipóteses Nulas, conjunto de hipóteses que se deseja rejeitar com o 
maior grau de significância possível; 

Hipóteses Alternativas, conjunto de hipóteses caso as hipóteses nulas 
sejam rejeitadas; 

Variáveis Independentes, variáveis manipuladas ou controladas durante 
o processo de avaliação; 

Variáveis Dependentes, variáveis que fazem parte do objeto de estudo 
da avaliação que são passiveis de mudanças causadas pelas variáveis 
independentes; 
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Validade Interna, considera se o relacionamento entre tratamento e 
resultados é casual, e não sofre influência de fatores externos; 

Validade Externa, considera se o estudo experimental é genérico e 
capaz de ser repetido em outros grupos de pesquisa; 

Validade de Construção, considera se as métricas e os modelos usados 
no estudo são abstrações validas do mundo real que está sendo estudado; e 

Validade de Conclusão, considera o relacionamento entre o tratamento e 
o resultado, e determina a capacidade do estudo em gerar conclusões. 

 

4.4 Planejamento 
Conforme detalhado na fase de definição da avaliação, será realizado um estudo 
de avaliação quantitativa dos artefatos desejados na forma de um experimento. 
Esta seção descreve o plano de estudo mostrando como o experimento está 
projetado para ser executado. Esta fase está descrita de tal forma que o 
experimento seja reproduzível considerando a mudança em algumas variáveis 
(outros artefatos de entrada) com o objetivo de medir o impacto delas. Isso 
permite outras execuções usando o mesmo plano de estudo, podendo confirmar 
os resultados encontrados e podendo derivar novos resultados que não foram 
derivados aqui. 

O planejamento está descrito no tempo verbal futuro, mostrando a 
seqüência lógica entre esta fase e as fases subseqüentes. 

Contexto 

O objetivo desse estudo é avaliar a contribuição e viabilidade de reuso 
dos artefatos de software produzidos por este trabalho (ver Capítulo 3) para o 
desenvolvimento de sistemas distribuídos para redes móveis ad hoc. A 
aplicabilidade do framework Spontaneousware será avaliada pela capacidade de 
reuso do mesmo para o desenvolvimento de novos sistemas de middleware. A 
aplicabilidade do sistema de middleware Sw-Bluj será avaliada pela capacidade 
de reuso do mesmo para o desenvolvimento de novas aplicações. Logo, a 
construção de sistemas de middleware será analisada para a avaliação do 
framework e a construção de aplicações para redes móveis ad hoc será analisada 
para a avaliação do sistema de middleware, com o objetivo de investigar os 
aspectos do desenvolvimento através da construção de sistemas distribuídos 
móveis baseados no Spontaneousware. 

A avaliação do framework não levará em consideração a comparação 
entre sistemas de middleware equivalentes gerados por diferentes frameworks, 
pois teria que ter disponíveis pelo menos dois frameworks para o mesmo 
domínio com os mesmos requisitos. Este caso de avaliação está representado 
pela Figura 4.2, sendo os componentes de framework equivalentes entre si bem 
como os componentes de middleware. 
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Figura 4.2 - Avaliação com Equivalência de Framework 

 

Pode-se pensar também em uma avaliação da seguinte forma: obter um 
sistema de middleware de terceiro para o mesmo domínio e reimplementá-lo 
usando o middleware Sw-Bluj, fazendo uma análise comparativa entre ambos. 
Esta abordagem está representada na Figura 4.3, onde o Middleware X seria o 
artefato original e o Middleware M seria o artefato modificado. Porém, os 
serviços oferecidos pelo middleware Sw-Bluj podem ser, na maioria das vezes, 
genéricos o suficiente para encapsular os detalhes necessários para os serviços 
do middleware de terceiro, inviabilizando também este tipo de análise. 

 

 
Figura 4.3 - Avaliação com Igualdade de Middleware 

 

Desta forma, para o contexto de avaliação do Spontaneousware, 
primeiramente deverá ser considerada a construção de sistemas de middleware 
baseados no Spontaneousware para uma mesma plataforma e tecnologia de rede. 
Cada middleware deve ter como requisitos os mesmos definidos no Capítulo 3 
para dar suporte à mobilidade em redes móveis ad hoc. Esses requisitos devem 
ser imparciais quanto à determinada implementação e devem ser os mesmos 
para validação sobre a construção do artefato de software de cada 
implementação. 

Em segunda análise, deverá ser considerado o esforço de construção do 
middleware Sw-Bluj comparado com o de um middleware de terceiro para uma 
mesma plataforma e rede, mesmo que eles possuam algumas funcionalidades 
diferentes. Este caso de avaliação está representado pela Figura 4.4, sendo o 
middleware de terceiro o componente de nome Middleware X. É importante 
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ressaltar que somente serão considerados os sistemas de middleware do mesmo 
domínio onde o Spontaneousware se aplica. Caso contrário, distorceria o 
resultado da análise das métricas coletadas, por exemplo, se fosse comparado 
com algum outro middleware do tipo ciente de contexto ou ciente de 
localização. 

 

 
Figura 4.4 - Avaliação com Equivalência de Middleware 

 

Para o contexto de avaliação do middleware deverá ser avaliado o 
esforço de construção das aplicações. Assim, serão levadas em consideração 
somente aplicações para o mesmo tipo de plataforma e de rede que o 
middleware Sw-Bluj foi construído. 

Para ambos os contextos de avaliação, não deverão ser considerados 
artefatos de diferentes plataformas ou que usem diferentes infra-estruturas de 
rede, pois como os valores das métricas são dependentes da linguagem de 
programação, tal procedimento distorceria o resultado da análise das métricas 
coletadas. 

Participantes 

Segundo o contexto definido anteriormente, as principais atividades 
realizadas pelos participantes incluem a construção de um sistema de 
middleware baseado no framework Spontaneousware (se necessária) e a 
construção de aplicações que usam o sistema de middleware Sw-Bluj. 

Será necessária a participação de pelo menos um engenheiro de software 
para desempenhar as atividades acima, produzindo os artefatos de entrada 
necessários que correspondem às variáveis dependentes documentadas. 

Treinamento 

Devido à baixa complexidade de compreensão do uso dos artefatos 
internos para a construção dos artefatos externos, o treinamento dos 
participantes será feito de modo autodidata, caracterizando-se pela leitura da 
documentação do framework e do sistema de middleware a ser utilizado para 
produção destes artefatos. 

Projeto Piloto 

Para se ter maior familiaridade com a execução das atividades 
necessárias é recomendado que se construa um artefato de teste para cada tipo 
necessário antes da realização do primeiro experimento. 

Instrumentação 



 Avaliação do Spontaneousware 97 

 

Para a medição das métricas de tamanho de código-fonte (M1) (número 
de classes, de métodos e de linhas de código não comentadas) e de 
complexidade de código-fonte (M2) (complexidade ciclomática), deverá ser 
usada a ferramenta Java NCSS (Non Commenting Source Statement)13 para 
auxiliar na contagem relativa ao código-fonte. 

Para a medição das métricas de qualidade de código-fonte orientado a 
objeto (M4) (métricas de CK), deverá ser usada a ferramenta CKJM14 [Spinellis 
2005]. 

Estas ferramentas para a coleta das métricas têm a funcionalidade de 
gerar o resultado no formato XML. Elas disponibilizam formatadores de estilo 
(stylesheets) em XSLT para a geração de relatório das métricas em formato 
HTML. Para geração desses relatórios será usada a ferramenta Xalan-Java15. 

Além disso, é recomendada, inclusive, a criação de scripts de execução 
dessas ferramentas com o propósito de automatizar a coleta das métricas de 
cada um dos artefatos que participarão das medições. O responsável pelo 
experimento deve preparar os scripts para cada um dos artefatos envolvidos 
(tanto os internos quanto os externos) segundo o critério definido a seguir. 

Critério 

A avaliação da contribuição e da viabilidade de reuso dos artefatos de 
software produzidos por este trabalho necessita de uma descrição de critérios de 
comparação. Desta forma, eles serão avaliados quantitativamente segundo os 
critérios a seguir. As definições dos critérios são baseadas nas hipóteses nulas 
(Ho1, Ho2, Ho3, Ho4 e Ho5) apresentadas no próximo item do planejamento. 

Avaliação do Spontaneousware: Conforme os níveis de abstração da 
Seção 3.1.1, o participante desempenha o papel de Mobile Middleware 
Developer. Para esta avaliação são definidos os critérios abaixo: 

Critério 1, o resultado da verificação das hipóteses nulas Ho1 e Ho2 
deve ser falso para ambas. 

Critério 2, o resultado da verificação da hipótese nula Ho3 deve ser 
falso. 

Das métricas usadas em ambas as comparações de avaliações não 
deverão ser levadas em consideração as de CK que dizem respeito à qualidade 
de orientação a objeto do software. No Critério 1, a hipótese nula Ho1 compara 
artefatos de propósito diferente, um framework e um middleware. No Critério 2, 
apesar da hipótese nula Ho3 comparar sistemas de middleware entre si, cada um 
contempla uma série de requisitos diferentes e uma comparação entre eles seria 
inadequada. 

Avaliação do Sw-Bluj: Conforme os níveis de abstração da Seção 3.1.1, 
o participante desempenha o papel de Mobile Application Developer. Para esta 
avaliação é definido o critério abaixo: 

Critério 3, o resultado da verificação das hipóteses nulas Ho4 e Ho5 
deve ser falso para ambas. 

                                                
13 Site do Java NCSS: http://www.kclee.de/clemens/java/javancss/  
14 Site do CKJM: http://www.spinellis.gr/sw/ckjm/  
15 Site do Xalan-Java: http://xml.apache.org/xalan-j/  
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Além das métricas de tamanho e complexidade ciclomática, as métricas 
de CK também devem ser consideradas, pois ambos os artefatos a serem 
comparados (externos) na avaliação do middleware são aplicações equivalentes, 
só havendo mudança na forma de tratamento da conectividade. Desta forma, 
pode-se avaliar se a qualidade do software orientado a objeto melhorou ou 
piorou quando se passou a utilizar o middleware proposto. Entretanto, para a 
comparação de qualidade ser válida, tem-se que manter o mesmo estilo de 
projeto da aplicação original. 

Na etapa de preparação da fase de operação (Seção 4.5), os artefatos 
externos devem ser selecionados de acordo com a escolha do responsável pelo 
experimento e construídos pelo participante (engenheiro de software) a serem 
definidos na etapa de preparação. Para uma completa avaliação, será necessário 
pelo menos um middleware terceiro e pelo menos uma aplicação. 

É importante ressaltar que não é considerada avaliação qualitativa no 
critério deste experimento, pois não está definido como objetivo do estudo. 

Hipóteses Nulas 

As definições das hipóteses nulas usam os seguintes termos: 

µTamanho, o valor do tamanho de código-fonte de um artefato de 
software, representando a métrica M1; 

µComplexidade, o valor da complexidade de código-fonte de um artefato 
de software, representando a métrica M2; 

µPercentual de reuso, o valor percentual de reuso do código-fonte, 
representando a métrica M3; e 

µQualidade, o valor da qualidade de código-fonte, representando a 
métrica M4. 

Com base nos objetivos definidos, a hipótese nula determina que tanto o 
reuso do Spontaneousware quanto do Sw-Bluj não traz benefícios que 
justificam o uso dos mesmos. Então de acordo com o critério estabelecido, as 
seguintes hipóteses podem ser definidas: 

Ho1: (µTamanho do Sw-Bluj > µTamanho do Spontaneousware) & 
(µComplexidade do Sw-Bluj > µComplexidade do Spontaneousware) 

Ho2: µPercentual de reuso do Spontaneousware < 50%. Um valor de 
comparação deve ser estabelecido para o teste de hipótese. Na literatura de 
engenharia e reuso de software, existem diferentes taxas publicadas sobre o 
reuso [Poulin 2006]. No entanto, alguns estudos têm mostrado que de 40% a 
60% do código é reusável de uma aplicação para outra [Ezran et al. 2002]. 
Então foi estabelecido o valor de 50% para esta hipótese nula por ser a média. 

Ho3: (µ Tamanho do Sw-Bluj > µTamanho do middleware terceiro) & 
(µComplexidade do Sw-Bluj > µComplexidade do middleware terceiro) 

Ho4: (µ Tamanho da aplicação original < µTamanho da aplicação com 
Sw-Bluj) & (µComplexidade da aplicação original < µComplexidade da 
aplicação com Sw-Bluj) 

Ho5: µQualidade da aplicação original > µQualidade da aplicação com 
Sw-Bluj, para qualquer que seja a aplicação 
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Hipóteses Alternativas 

A hipótese alternativa determina que tanto o reuso do Spontaneousware 
quanto do Sw-Bluj traz benefícios que justificam o uso dos mesmos. Então as 
seguintes hipóteses podem ser definidas: 

H1: (µTamanho do Sw-Bluj ≤ µTamanho do Spontaneousware) & 
(µComplexidade do Sw-Bluj ≤ µComplexidade do Spontaneousware) 

H2: µPercentual de reuso do Spontaneousware ≥ 50%. Esse valor de 
comparação encontra-se justificado na definição da hipótese nula Ho2. 

H3: (µTamanho do Sw-Bluj ≤ µTamanho do middleware terceiro) & 
(µComplexidade do Sw-Bluj ≤ µComplexidade do middleware terceiro) 

H4: (µ Tamanho da aplicação original ≥ µ Tamanho da aplicação com Sw-
Bluj) & (µComplexidade da aplicação original ≥ µComplexidade da aplicação 
com Sw-Bluj) 

H5: µQualidade da aplicação original ≤ µQualidade da aplicação com 
Sw-Bluj, para qualquer que seja a aplicação. 

Variáveis Independentes 

As variáveis independentes são os artefatos de entrada internos já 
construídos pelo desenvolvimento desta dissertação: o framework e o sistema de 
middleware Sw-Bluj. 

Variáveis Dependentes 

As variáveis dependentes são os artefatos de entrada externos (o sistema 
de middleware de terceiro e as aplicações escolhidas), as métricas de tamanho e 
complexidade dos sistemas de middleware e do framework, e as métricas de 
tamanho, complexidade e qualidade das aplicações. 

Análise Qualitativa 

Conforme estabelecido no item de critério não haverá avaliação 
qualitativa neste experimento. 

Validade Interna 

Como a quantidade dos dados não será grande o suficiente para uma 
análise estatística, uma análise descritiva será adotada. 

Validade Externa 

A experiência dos participantes pode ter uma influência direta nos 
valores das métricas coletadas, pois apesar da API do framework e do sistema 
de middleware não variar, o código implementado pelo participante pode 
realizar outras tarefas que não somente o que deveria ser feito para se usar um 
artefato. Assim, esses valores poderiam ser distorcidos. Porém, para efeito da 
validação externa, será considerado como pré-requisito, na elaboração dos 
artefatos de aplicação, que somente a parte que precise ser adaptada realmente 
seja alterada. Logo, nenhuma outra parte, como por exemplo, código de 
tratamento de interface de usuário ou de fluxo de execução, deverá ser 
modificada. 

 



100 Operação 

 

Validade de Construção 

Foram definidas as métricas mais usuais para medição de tamanho e 
complexidade de software, e para medição de qualidade de software orientado a 
objeto. Além disso, o modelo de estudo de avaliação mais adequado (um 
experimento) foi definido para o experimento como descrito na Seção 4.3. 

Validade de Conclusão 

Ao final da fase de análise e interpretação dos resultados, a validação de 
conclusão estará realizada pela análise descritiva. Na seção de apresentação 
(ver Seção 4.7), as conclusões da análise deverão estar documentadas. 

 

4.5 Operação 
Esta seção detalha a etapa de operação do estudo experimental. 

Preparação 

O responsável pelo experimento tem a responsabilidade de selecionar 
qual(is) o(s) artefato(s) de middleware será(ão) comparado(s) com Sw-Bluj para 
compor a avaliação do Spontaneousware, e os artefatos de aplicação já prontos 
e/ou que serão construídos para a avaliação do Sw-Bluj. Neste momento cada 
seleção deve ser justificada, pois os artefatos de entrada têm que ser 
equivalentes. Também devem ser preparados os scripts da instrumentação para 
cada um desses artefatos. 

O participante tem a responsabilidade de construir as aplicações 
escolhidas. Estas devem ser escolhidas e construídas durante a etapa de 
preparação, antecedendo a etapa de operação do experimento, pois durante a 
execução os artefatos passarão pelo levantamento das métricas que avaliam a 
aplicabilidade do Spontaneousware e do Sw-Bluj. 

Para o experimento realizado neste trabalho, os artefatos escolhidos 
foram: 

Middleware terceiro. O Marge [Ghisi 2007] foi escolhido pela maior 
equivalência e adequação ao domínio do middleware Sw-Bluj. Como ambos 
estão voltados à rede Bluetooth e plataforma Java Micro Edition, e usam a 
mesma infra-estrutura de comunicação JSR-82, pode ser realizada uma análise 
comparativa mais apropriada. 

Aplicações. Justificando o custo elevado da investigação trazido pela 
realização de um experimento, a preparação das aplicações para este estudo de 
avaliação tem um custo de implementação relativamente elevado, pois é 
necessária uma mesma aplicação usando duas diferentes infra-estruturas de 
comunicação. Desta forma, para reduzir o esforço na construção dos artefatos 
externos, foram selecionadas aplicações previamente construídas por terceiros 
que usam plataforma Java ME e rede Bluetooth (a mesma do Sw-Bluj)16: 
BluetoothDemo, BluetoothTicTacToe, e BlueChat. Essas aplicações foram 

                                                
16 Aplicações providas por terceiros. BluetoothDemo e BluetoothTicTacToe acompanham 
respectivamente as ferramentas Sun Wireless Toolkit e MOTODEV Studio for Java ME; ver a 
seção de análise de cada aplicação. BlueChat está disponível em: 
https://marge.dev.java.net/servlets/ProjectProcess?tab=3 
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definidas para verificar o suporte do Sw-Bluj a vários tipos de aplicações, 
envolvendo cenários distintos que assegurem a completude dos requisitos de 
aplicações para o ambiente de mobilidade ad hoc. Cada aplicação selecionada 
foi reimplementada usando o Sw-Bluj, gerando como resultado o seguinte 
conjunto de artefatos de entrada: 

• BluetoothDemo: a aplicação original usando a JSR-82 e a 
aplicação reimplementada usando o Sw-Bluj em modo síncrono; 

• BluetoothTicTacToe: a aplicação original usando a JSR-82 e a 
aplicação reimplementada usando o Sw-Bluj em modo síncrono; e 

• BlueChat: a aplicação original usando o Marge, a aplicação 
reimplementada usando o Sw-Bluj em modo síncrono e outra 
aplicação reimplementada usando o Sw-Bluj em modo assíncrono. 

É importante ressaltar que, no repositório do projeto Marge, não foram 
encontrados exemplos de aplicações que implementem o modo assíncrono de 
comunicação, como o publish/subscribe. Assim, não será realizada avaliação 
comparativa com aplicações de comportamento assíncrono que não usem o Sw-
Bluj. No entanto, foram preparadas duas aplicações chamadas Quoting e 
Auction que usam o modo assíncrono do Sw-Bluj para futuramente ser realizada 
tal avaliação. O levantamento das métricas dessas aplicações já foi inclusive 
realizado, porém elas não serão reportadas neste estudo. 

Sobre a execução das aplicações construídas, foi utilizado como 
ferramenta um emulador de aplicações para Java Micro Edition, Sun Java 
Wireless Toolkit for CLDC 2.5.29, o mesmo usado na implementação e testes 
do Spontaneousware. 

Execução 

O experimento foi conduzido diretamente por um responsável e teve a 
presença de um participante. Ambos papéis foram desempenhados pelo autor 
desta dissertação. 

Foram executados os scripts definidos para a coleta de métricas dos 
artefatos de entrada internos e externos estabelecidos pelo plano e preparação 
do experimento. O resultado da coleta de métricas encontra-se descrito na seção 
da fase de análise e interpretação (Seção 4.6) para uma melhor apresentação dos 
dados. 

Validação dos Dados 

Após a etapa de execução, todos os relatórios gerados foram lidos pelo 
responsável pelo experimento como objetivo de validar se os dados foram 
coletados corretamente pelas ferramentas (executadas através dos scripts). Ao 
término da operação, é dado inicio a fase de análise e interpretação a seguir. 

 

4.6 Análise 
Antes de ser apresentada a análise, alguns pontos devem ser observados em 
relação aos valores das métricas obtidos. Primeiro, se uma determinada classe 
possuir uma classe interna o número total de classes e de métodos devem ser 
somados, pois estes números não aparecem diretamente no relatório gerado pela 
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ferramenta Java NCSS. Segundo, no caso de métodos que possuam métodos 
internos anônimos, como o uso de Threads, por exemplo, esses não serão 
considerados no número total de métodos, mas a complexidade deles sim, pois 
este método não pode ser chamado externamente. Por fim, as métricas 
reportadas, de tamanho de código-fonte e de complexidade ciclomática (CCN), 
são relativas a todo o artefato mensurado. 

4.6.1 Sw-Bluj vs. Spontaneousware 

Essa análise corresponde ao Critério 1 definido no item de critério no 
planejamento (Seção 4.4). 

Levantamento 

Os valores das métricas do middleware Sw-Bluj estão na Tabela 4.1 e os 
valores do framework Spontaneousware na Tabela 4.2. Os valores também 
foram divididos por camadas para um melhor entendimento. 

 

Tabela 4.1 - Métricas do Sw-Bluj 

 Classes Métodos Linhas CCN 

Distribution Layer 2 14 191 56 

Communication Layer 3 18 131 37 

Total 5 32 322 93 

 

A camada de Common Service do framework é formada pelos pacotes 
sw.core e sw.notification. Esta camada não faz parte da implementação 
do Sw-Bluj, pois ela é reusada totalmente do Spontaneousware. 

 

Tabela 4.2 - Métricas do Spontaneousware 

 Classes Métodos Linhas CCN 

Common Service Layer 8 39 272 59 

Distribution Layer 10 71 447 205 

Communication Layer 2 34 100 44 

Total 21 144 821 308 

 

Análise 

Analisando o valor total da métrica de tamanho do código-fonte (M1) 
para a construção do middleware Sw-Bluj, nota-se que o mesmo possui uma 
quantidade menor de classes (T1), métodos (T2) e linhas de código (T3) quando 
comparado aos respectivos números do framework Spontaneousware. Ele 
representa, assim, 24% do número de classes, 22% do número de métodos e 
39% do número de linhas de código do framework. 
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Esses valores de M1 rejeitam a primeira parte da hipótese nula Ho1 e, em 
conseqüência, validam a primeira parte da hipótese alternativa H1, onde 
µTamanho do Sw-Bluj ≤ µTamanho do Spontaneousware. 

Analisando o valor total da métrica de complexidade (M2) para a 
construção do middleware Sw-Bluj, nota-se que o mesmo possui uma 
quantidade menor de complexidade ciclomática (C1) quando comparado ao 
respectivo número do framework Spontaneousware. Ele representa, assim, 30% 
da complexidade ciclomática do framework. 

Esse valor de M2 rejeita a segunda parte da hipótese nula Ho1 e, em 
conseqüência, valida a segunda parte da hipótese alternativa H1, onde 
µComplexidade do Sw-Bluj ≤ µComplexidade do Spontaneousware. 

A validação da primeira e segunda parte de H1 validam a própria 
hipótese alternativa. Isso implica que o Spontaneousware contribui na redução 
do esforço necessário para construção do Sw-Bluj resolvendo a maior parte dos 
requisitos de um sistema de middleware para redes móveis ad hoc, 
considerando o tamanho e a complexidade de software. A verificação dessa 
hipótese corrobora a funcionalidade do framework proposto em generalizar os 
problemas do domínio em questão. 

A partir do levantamento apresentado na Tabela 4.1 e Tabela 4.2, 
objetivando a visualização do esforço gasto nos dois artefatos, pode ser gerada 
uma nova Tabela 4.3 com os valores totais das métricas. 

 

Tabela 4.3 - Métricas do Sw-Bluj Incluindo o Spontaneousware 

 Classes Métodos Linhas CCN 

Total 26 176 1143 401 

 

Aplicando-se a métrica do percentual de reuso de software (M3) do 
Spontaneousware na construção do Sw-Bluj, chega-se ao seguinte número para 
o percentual de reuso R1: 72% do número total de linhas do middleware 
construído. 

Esse valor de M3 rejeita a hipótese nula Ho2 e, em conseqüência, valida 
a hipótese alternativa H2, onde µPercentual de reuso do Spontaneousware ≥ 
50%. Isso implica que o uso do Spontaneousware proporciona um grau de 
reusabilidade de software representativa na construção de sistemas de 
middleware para redes móveis ad hoc. 

4.6.2 Sw-Bluj vs. Marge 

Essa análise corresponde ao Critério 2 definido no item de critério no 
planejamento (Seção 4.4). 

Levantamento 

Os valores das métricas do middleware Sw-Bluj foram apresentados na 
Tabela 4.1. Na Tabela 4.4 são mostrados os valores das métricas para o 
middleware Marge. 
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Tabela 4.4 - Métricas do Marge 

 Classes Métodos Linhas CCN 

Total 24 128 771 228 

 

Análise 

Essa análise comparativa, quanto ao artefato Sw-Bluj, não leva em 
consideração a parte relativa ao Spontaneousware, pois se pretende avaliar o 
esforço de desenvolvimento somente do que é preciso construir para a 
implementação do Sw-Bluj. 

Analisando o valor total da métrica de tamanho do código-fonte (M1) 
para a construção do middleware Sw-Bluj, nota-se que o mesmo possui uma 
quantidade menor de classes (T1), métodos (T2) e linhas de código (T3) quando 
comparado aos respectivos números do middleware Marge. Ele representa, 
assim, uma economia de 79% no número de classes, 75% no número de 
métodos e 58% no número de linhas de código. 

Esses valores de M1 rejeitam a primeira parte da hipótese nula Ho3 e, em 
conseqüência, validam a primeira parte da hipótese alternativa H3, onde 
µTamanho do Sw-Bluj ≤ µTamanho do middleware terceiro. 

Analisando o valor total da métrica de complexidade (M2) para a 
construção do middleware Sw-Bluj, nota-se que o mesmo possui uma 
quantidade menor de complexidade ciclomática (C1) quando comparado ao 
respectivo número do middleware Marge. Ele representa, assim, uma economia 
de 59% da complexidade ciclomática. 

Esse valor de M2 rejeita a segunda parte da hipótese nula Ho3 e, em 
conseqüência, valida a segunda parte da hipótese alternativa H3, onde 
µComplexidade do Sw-Bluj ≤ µComplexidade do middleware terceiro. 

A validação da primeira e segunda parte de H3 validam a própria 
hipótese alternativa. Isso implica que com o reuso do Spontaneousware é 
possível construir um middleware como o Sw-Bluj com um esforço bem menor 
que o necessário para construção do Marge, considerando o tamanho e a 
complexidade de software. A verificação dessa hipótese corrobora a 
funcionalidade do framework proposto na construção de novos sistemas de 
middleware com menor esforço. Ademais, além da funcionalidade de 
comunicação síncrona, o Sw-Bluj também suporta o funcionamento de 
comunicação assíncrona na troca de mensagem (através da herança do 
framework), o que não é suportado pelo Marge. Isso também aumenta a 
visibilidade da contribuição que o reuso do Spontaneousware traz para o 
desenvolvimento de sistemas de middleware. 

4.6.3 Conclusão: Análise do Spontaneousware 

Mesmo não sendo conclusiva em sua totalidade, pode ser afirmado a 
partir dos resultados da análise das métricas deste estudo experimental que o 
Spontaneousware reduz o esforço para o desenvolvimento de middleware para 
redes móveis ad hoc. 
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4.6.4 BluetoothDemo 

Essa análise corresponde ao Critério 3 - para a aplicação BluetoothDemo 
- definido no item de critério no planejamento (Seção 4.4). 

BluetoothDemo é uma aplicação de transferência de imagens 
disponibilizada com a ferramenta Sun Wireless Toolkit. Ela usa diretamente a 
JSR-82 como infra-estrutura de comunicação para a descoberta de serviço e a 
transferência de imagens entre os hosts. Quando em execução, cada aplicação 
pode se comportar como servidora ou cliente de imagens, por isso funciona de 
maneira lógica como o modelo Cliente-Servidor, usando modo o síncrono de 
comunicação. 

Levantamento 

Os valores das métricas da aplicação original e da aplicação usando o 
Sw-Bluj estão na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Métricas de Tamanho e Complexidade da BluetoothDemo 

 Classes Métodos Linhas CCN 

BluetoothDemo 

Original 

6 51 747 234 

BluetoothDemo com 

Sw-Bluj 

5 37 448 133 

 

Na  Tabela 4.6 e Tabela 4.7 estão detalhados os valores das métricas 
somente para as classes de comunicação. É importante ressaltar que não foi 
considerado código que esteja relacionado com o negócio dos cenários das 
aplicações construídas. Logo, não foram mensurados os dados relativos ao 
tratamento de interface gráfica de usuário e fluxo de execução, por exemplo. 

 

Tabela 4.6 - Métricas de Tamanho e Complexidade da BluetoothDemo 
Original - Somente Comunicação 

Classe Métodos Linhas CCN 

example.bluetooth.demo.BTImageServer 8 164 44 

example.bluetooth.demo.BTImageServer. 

ClientProcessor 
4 34 13 

example.bluetooth.demo.BTImageClient 16 274 99 

Total 28 472 156 

 

Tabela 4.7 - Métricas de Tamanho e Complexidade da BluetoothDemo 
com Sw-Bluj - Somente Comunicação 

Classe Métodos Linhas CCN 

example.bluetooth.demo.SwImageServer 8 69 28 
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example.bluetooth.demo.SwImageClient 6 89 27 

Total 14 158 55 

 

Na Tabela 4.8 e Tabela 4.9 estão os valores das métricas de CK (M4) 
para todas as classes da aplicação BluetoothDemo. 

 

Tabela 4.8 - Métricas de Qualidade da BluetoothDemo Original 

Classe WMC DIT CBO RFC LCOM 

example.bluetooth.demo.DemoMIDlet 8 2 2 22 8 

example.bluetooth.demo.GUIImageServer 8 1 2 49 0 

example.bluetooth.demo.GUIImageClient 8 1 2 46 0 

example.bluetooth.demo.BTImageServer 11 1 2 64 35 

example.bluetooth.demo.BTImageServer 

$ClientProcessor 
4 1 1 23 0 

example.bluetooth.demo.BTImageClient 17 1 1 73 46 

 

Tabela 4.9 - Métricas de Qualidade da BluetoothDemo com Sw-Bluj 

Classe WMC DIT CBO RFC LCOM 

example.bluetooth.demo.DemoMIDlet 8 2 2 22 8 

example.bluetooth.demo.GUIImageServer 8 1 2 49 0 

example.bluetooth.demo.GUIImageClient 8 1 2 44 0 

example.bluetooth.demo.SwImageServer 8 1 6 41 20 

example.bluetooth.demo.SwImageClient 7 1 7 36 5 

 

Análise 

Analisando o valor total da métrica de tamanho do código-fonte (M1) 
para a construção da aplicação BluetoothDemo, nota-se que a versão que usa o 
Sw-Bluj possui uma quantidade menor de classes (T1), métodos (T2) e linhas 
de código (T3) quando comparado aos respectivos números da aplicação 
original. Ele representa, assim, uma economia de 17% no número de classes, 
28% no número de métodos e 40% no número de linhas de código. 

Esses valores de M1 rejeitam a primeira parte da hipótese nula Ho4 e, em 
conseqüência, validam a primeira parte da hipótese alternativa H4, onde 
µTamanho da aplicação original ≥ µTamanho da aplicação com Sw-Bluj. 

Analisando o valor total da métrica de complexidade (M2) para a 
construção da aplicação BluetoothDemo, nota-se que a versão que usa o Sw-
Bluj possui uma quantidade menor de complexidade ciclomática (C1) quando 
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comparado ao respectivo número da aplicação original. Ele representa, assim, 
uma economia de 43% da complexidade ciclomática. 

Esse valor de M2 rejeita a segunda parte da hipótese nula Ho4 e, em 
conseqüência, valida a segunda parte da hipótese alternativa H4, onde 
µComplexidade da aplicação original ≥ µComplexidade da aplicação com 
Sw-Bluj. 

Se forem comparados somente os valores das métricas para as classes 
alteradas necessárias para a comunicação, esta economia tanto de tamanho 
quanto de complexidade torna-se ainda mais significativa: 34% no número de 
classes, 50% no número de métodos, 67% no número de linhas de código e de 
65% da complexidade ciclomática. 

A validação da primeira e da segunda parte de H4 validam a própria 
hipótese alternativa. Isso implica que com o uso do middleware Sw-Bluj é 
possível construir a aplicação BluetoothDemo com um esforço bem menor que 
o necessário quando se usa diretamente a JSR-82, considerando o tamanho e a 
complexidade de software. A verificação dessa hipótese corrobora a 
funcionalidade do middleware proposto na construção de novas aplicações com 
menor esforço. 

A análise quanto ao impacto do uso do Sw-Bluj na qualidade do código 
da aplicação se dá pela comparação das tabelas das métricas M4 e é mais 
minuciosa que a análise quanto ao tamanho e complexidade de código-fonte. 
Percebe-se que a adaptação do código da aplicação não alterou os valores das 
métricas das classes DemoMIDlet e GUIImageServer, pois provavelmente as 
mesmas nem foram modificadas. A classe GUIImageClient sofreu uma 
diminuição na métrica RFC o que significa que sua responsabilidade como 
classe de negócio diminuiu, representando um ganho de qualidade, pois a 
quantidade de código para tratamento da conectividade foi reduzido. As demais 
classes, BTImageServer e BTImageClient foram substituídas 
respectivamente por SwImageServer e SwImageClient, sendo a classe 
interna ClientProcessor não mais necessária. Ambas as classes tiveram sua 
qualidade melhorada pela redução dos valores da maioria das métricas de 
WMC, RFC e LCOM. 

Esses valores de M4 rejeitam a hipótese nula Ho5 e, em conseqüência, 
validam a hipótese alternativa H5, onde µQualidade da aplicação original ≤ 
µQualidade da aplicação com Sw-Bluj. Isso implica que com o uso do 
middleware Sw-Bluj é possível construir a aplicação BluetoothDemo com uma 
qualidade maior que quando se usa diretamente a JSR-82, considerando as 
métricas de CK. A verificação dessa hipótese corrobora a funcionalidade do 
middleware proposto na construção de novas aplicações com maior qualidade. 

4.6.5 BluetoothTicTacToe 

Essa análise corresponde ao Critério 3 - para a aplicação 
BluetoothTicTacToe - definido no item de critério no planejamento (Seção 4.4). 



108 Análise 

 

BluetoothTicTacToe é uma aplicação de jogo da velha disponibilizada 
com a ferramenta MOTODEV Studio for Java ME17. Ela usa diretamente a JSR-
82 como infra-estrutura de comunicação para a descoberta de jogadores e a 
transferência das jogadas entre os hosts. Quando em execução, cada aplicação 
pode se comportar como um servidor a espera de um jogador ou como cliente a 
procura de um jogador, por isso funciona de maneira lógica como o modelo 
Cliente-Servidor, usando o modo síncrono de comunicação. 

Levantamento 

Os valores das métricas da aplicação original e da aplicação usando o 
Sw-Bluj estão na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 - Métricas de Tamanho e Complexidade da 
BluetoothTicTacToe 

 Classes Métodos Linhas CCN 

BluetoothTicTacToe 

Original 

12 83 724 198 

BluetoothTicTacToe 

com Sw-Bluj 

10 69 606 170 

 

Na Tabela 4.11 e Tabela 4.12 estão detalhados os valores das métricas 
somente para as classes de comunicação. É importante ressaltar que não foi 
considerado código que esteja relacionado com o negócio dos cenários das 
aplicações construídas. Logo, não foram mensurados os dados relativos ao 
tratamento de interface gráfica de usuário e fluxo de execução, por exemplo. 

 

Tabela 4.11 - Métricas de Tamanho e Complexidade da 
BluetoothTicTacToe Original - Somente Comunicação 

Classe Métodos Linhas CCN 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictactoe. 

BluetoothTicTacToeMIDlet 
20 220 46 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictactoe. 

BluetoothConnection 
6 23 6 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictactoe. 

BluetoothConnectionServer 
3 27 11 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictactoe. 

BluetoothConnectionClient 
9 72 22 

Total 38 342 85 

 

                                                
17 Site do MOTODEV Studio for Java ME: 
http://developer.motorola.com/docstools/motodevstudio/javame/  
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Tabela 4.12 - Métricas de Tamanho e Complexidade da 
BluetoothTicTacToe com Sw-Bluj - Somente Comunicação 

Classe Métodos Linhas CCN 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictactoe. 

BluetoothTicTacToeMIDlet 
20 239 53 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictactoe. 

BluetoothTicTacToeListener 
3 12 4 

Total 23 251 57 

 

Na Tabela 4.13 e Tabela 4.14 estão os valores das métricas de CK (M4). 
Por questão de simplicidade somente estão apresentadas as classes da aplicação 
BluetoothTicTacToe alteradas, removidas ou incluídas. 

 

Tabela 4.13 - Métricas de Qualidade da BluetoothTicTacToe Original 

Classe WM
C 

DI
T 

CB
O 

RF
C 

LCO
M 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothTicTacToeMIDlet 
28 2 8 80 58 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothTicTacToeMIDlet$1 
2 1 5 18 0 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothConnection 
8 1 1 20 20 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothConnectionServer 
3 0 1 15 1 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothConnectionClient 
9 0 2 33 6 

 

Tabela 4.14 - Métricas de Qualidade da BluetoothTicTacToe com Sw-Bluj 

Classe WM
C 

DI
T 

CB
O 

RF
C 

LCO
M 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothTicTacToeMIDlet 
29 2 12 84 92 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothTicTacToeMIDlet$1 
2 1 6 24 0 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothConnection 

Removido 
com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothConnectionServer 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothConnectionClient 

com.mot.j2me.midlets.bluetoothtictacto

e. BluetoothTicTacToeListener 
4 1 3 9 0 
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Análise 

Analisando o valor total da métrica de tamanho do código-fonte (M1) 
para a construção da aplicação BluetoothTicTacToe, nota-se que a versão que 
usa o Sw-Bluj possui uma quantidade menor de classes (T1), métodos (T2) e 
linhas de código (T3) quando comparado aos respectivos números da aplicação 
original. Ele representa, assim, uma economia de 17% no número de classes, 
17% no número de métodos e 16% no número de linhas de código. 

Esses valores de M1 rejeitam a primeira parte da hipótese nula Ho4 e, em 
conseqüência, validam a primeira parte da hipótese alternativa H4, onde 
µTamanho da aplicação original ≥ µTamanho da aplicação com Sw-Bluj. 

Analisando o valor total da métrica de complexidade (M2) para a 
construção da aplicação BluetoothTicTacToe, nota-se que a versão que usa o 
Sw-Bluj possui uma quantidade menor de complexidade ciclomática (C1) 
quando comparado ao respectivo número da aplicação original. Ele representa, 
assim, uma economia de 14% da complexidade ciclomática. 

Esse valor de M2 rejeita a segunda parte da hipótese nula Ho4 e, em 
conseqüência, valida a segunda parte da hipótese alternativa H4, onde 
µComplexidade da aplicação original ≥ µComplexidade da aplicação com 
Sw-Bluj. 

Se forem comparados somente os valores das métricas para as classes 
alteradas necessárias para a comunicação, esta economia tanto de tamanho 
quanto de complexidade torna-se ainda mais significativa: 50% no número de 
classes, 40% no número de métodos, 27% no número de linhas de código e de 
33% da complexidade ciclomática. 

A exemplo do que aconteceu na comparação anterior, a validação da 
primeira e segunda parte de H4 validam a própria hipótese alternativa. Isso 
implica que com o uso do middleware Sw-Bluj é possível construir a aplicação 
BluetoothTicTacToe com um esforço bem menor que o necessário quando se 
usa diretamente a JSR-82, considerando o tamanho e a complexidade de 
software. A verificação dessa hipótese corrobora a funcionalidade do 
middleware proposto na construção de novas aplicações com menor esforço. 

A análise quanto ao impacto do uso do Sw-Bluj na qualidade do código 
da aplicação se dá pela comparação das tabelas das métricas M4. Percebe-se 
que a adaptação do código da aplicação alterou os valores das métricas da 
classe BluetoothTicTacToeMIDlet e sua classe interna anônima 
BluetoothTicTacToeMIDlet$1, com a exceção de DIT, todos os valores das 
métricas aumentaram. Isso significa que essas classes assumiram maior 
responsabilidade quando passaram a usar o Sw-Bluj. Os valores de CBO e RFC 
passaram a ser maiores do que quando não se usa o Sw-Bluj e se constrói a 
aplicação do início completamente. Isso significa que as classes do middleware 
incluem uma boa quantidade de chamadas de métodos e que a maioria das 
funcionalidades para serem implementadas já existe no middleware, e as classes 
específicas da aplicação basicamente só usam aquelas ao invés de implementá-
las. Além disso, as classes BluetoothConnection, 
BluetoothConnectionServer e BluetoothConnectionClient foram 
removidas por não serem mais necessárias, pois o Sw-Bluj resolve as 
responsabilidades delas, proporcionando maior qualidade ao projeto das classes 
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da aplicação. Em contrapartida, foi necessária a criação de uma nova classe 
para realizar o papel de listener. 

Esses valores de M4 rejeitam a hipótese nula Ho5 e, em conseqüência, 
validam a hipótese alternativa H5, onde µQualidade da aplicação original ≤ 
µQualidade da aplicação com Sw-Bluj. Isso implica que com o uso do 
middleware Sw-Bluj é possível construir a aplicação BluetoothTicTacToe com 
uma qualidade maior que quando se usa diretamente a JSR-82, considerando as 
métricas de CK. A verificação dessa hipótese corrobora a funcionalidade do 
middleware proposto na construção de novas aplicações com maior qualidade. 

4.6.6 BlueChat 

Essa análise corresponde ao Critério 3 - para a aplicação BlueChat - 
definido no item de critério no planejamento (Seção 4.4). 

BlueChat é uma aplicação de chat construída e disponibilizada pelos 
mesmos autores do middleware Marge. Ela usa o Marge como infra-estrutura de 
comunicação para a descoberta de usuários e a transferência de mensagens de 
texto entre os hosts. Quando em execução, cada aplicação pode se comportar 
como um servidor a espera de usuário ou como cliente a procura de um usuário, 
por isso funciona de maneira lógica como o modelo Cliente-Servidor, usando o 
modo síncrono de comunicação. 

O BlueChat vem com dois exemplos de aplicação. No entanto, a 
aplicação BluetChatAutoCon foi considerada por ser a que usa a forma 
automática de registro e descoberta de hosts do Marge. 

Esta aplicação foi reimplementada, como descrito na etapa de preparação 
da operação (Seção 4.5), usando separadamente os dois modos de comunicação 
providos pelo Sw-Bluj. Assim, é possível uma avaliação comparativa de qual 
modo é mais adequado para ser usado nesta aplicação. 

Levantamento 

Os valores das métricas da aplicação original e das aplicações usando o 
Sw-Bluj (em modo síncrono e assíncrono) estão na Tabela 4.15. Como só há 
uma classe (net.java.dev.marge.bluechat.autocon.BluetChatAutoCon) 
presente nesta aplicação, não foi necessário detalhar cada uma das métricas. 

 

Tabela 4.15 - Métricas de Tamanho e Complexidade da BlueChat 

 Classes Métodos Linhas CCN 

BlueChat        

Original 

1 24 135 47 

BlueChat com Sw-

Bluj Síncrono 

1 20 137 49 

BlueChat com Sw-

Bluj Assíncrono 

1 20 122 42 
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Na Tabela 4.16, Tabela 4.17 e Tabela 4.18 estão os valores das métricas 
de CK (M4) para a classe da aplicação BlueChat. 

 

Tabela 4.16 - Métricas de Qualidade da BlueChat Original 

Classe WMC DIT CBO RFC LCOM 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon 
26 2 8 54 287 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$1 
2 2 6 16 0 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$2 
2 1 2 3 1 

 

Tabela 4.17 - Métricas de Qualidade da BlueChat com Sw-Bluj Síncrono 

Classe WMC DIT CBO RFC LCOM 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon 
25 2 7 51 258 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$1 
3 2 7 22 0 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$1$2 
2 2 3 6 0 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$2 
2 1 2 3 1 

 

Tabela 4.18 - Métricas de Qualidade da BlueChat com Sw-Bluj Assíncrono 

Classe WMC DIT CBO RFC LCOM 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon 
23 2 10 51 229 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$1 
2 2 6 16 0 

net.java.dev.marge.bluechat.autocon. 

BluetChatAutoCon$2 
2 1 2 3 1 

 

Análise 

Como a aplicação só possui uma classe, o número de classes (T1) não 
será levado em consideração. 

Primeiro analisando o caso da aplicação original com a aplicação que usa 
o Sw-Bluj do modo síncrono quanto ao valor total da métrica de tamanho do 
código-fonte (M1) para a construção da aplicação BlueChat, nota-se que a 
versão que usa o Sw-Bluj possui uma quantidade menor de métodos (T2), 
porém uma quantidade maior de linhas de código (T3) quando comparado aos 
respectivos números da aplicação original. Ele representa, assim, uma economia 
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de 17% no número de métodos e um gasto maior de 1% no número de linhas de 
código. 

Esses valores de M1 não são suficientes para rejeitar a primeira parte da 
hipótese nula Ho4 e em conseqüência não validam a primeira parte da hipótese 
alternativa H4, onde µTamanho da aplicação original ≥ µTamanho da 
aplicação com Sw-Bluj. 

Analisando o valor total da métrica de complexidade (M2) para 
construção da aplicação BlueChat, nota-se que a versão que usa o Sw-Bluj 
possui uma quantidade maior de complexidade ciclomática (C1) quando 
comparado ao respectivo número da aplicação original. Ele representa, assim, 
um aumento de 4% da complexidade ciclomática. 

Esse valor de M2 não é suficiente para rejeitar a segunda parte da 
hipótese nula Ho4 e em conseqüência não valida a segunda parte da hipótese 
alternativa H4, onde µComplexidade da aplicação original ≥ µComplexidade 
da aplicação com Sw-Bluj. 

A não validação da primeira e segunda parte de H4 validam a própria 
hipótese nula. Isso implica que com o uso do Sw-Bluj em modo síncrono não 
foi possível construir a aplicação BlueChat com um esforço menor que quando 
se usa o middleware Marge, considerando o tamanho e a complexidade de 
software. 

A análise quanto ao impacto do uso do Sw-Bluj (em modo síncrono) na 
qualidade do código da aplicação se dá pela comparação entre Tabela 4.16, 
Tabela 4.17 e Tabela 4.18 quanto às métricas M4. Para a classe 
BluetChatAutoCon houve uma diminuição dos valores das métricas WMC, 
CBO, RFC e LCOM. Para a classe interna BluetChatAutoCon$1 percebe-se 
que foi criada uma classe interna anônima e que houve um aumento dos valores 
das métricas WMC, CBO e RFC. Para a classe interna BluetChatAutoCon$2, 
os valores das métricas se conservaram. Como resultado dessa comparação, 
pode-se anular o aumento com a diminuição dos valores das métricas WMC, 
CBO e RFC. Assim, resta o valor da métrica LCOM, que diminuiu 10%, 
representando uma melhoria do ponto de vista de coesão da classe e melhorando 
a qualidade final da aplicação. 

Esses valores de M4 rejeitam a hipótese nula Ho5 e, em conseqüência, 
validam a terceira parte da hipótese alternativa H5, onde µQualidade da 
aplicação original ≤ µQualidade da aplicação com Sw-Bluj. 

Desta primeira análise, pode ser concluído que apesar do aumento do 
tamanho e complexidade da aplicação, a qualidade foi impactada positivamente 
quando se usou o Sw-Bluj em modo síncrono ao invés do Marge. 

Analisando o caso da aplicação original com a aplicação que usa o Sw-
Bluj do modo assíncrono quanto ao valor total da métrica de tamanho do 
código-fonte (M1) para construção da aplicação BlueChat, nota-se que a versão 
que usa o Sw-Bluj possui uma quantidade menor de métodos (T2) e de linhas de 
código (T3) quando comparado aos respectivos números da aplicação original. 
Ele representa, assim, uma economia de 17% no número de métodos e de 10% 
no número de linhas de código. 
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Esses valores de M1 rejeitam a primeira parte da hipótese nula Ho4 e em 
conseqüência validam a primeira parte da hipótese alternativa H4, onde 
µTamanho da aplicação original ≥ µTamanho da aplicação com Sw-Bluj. 

Analisando o valor total da métrica de complexidade (M2) para 
construção da aplicação BlueChat, nota-se que a versão que usa o Sw-Bluj 
possui uma quantidade menor de complexidade ciclomática (C1) quando 
comparado ao respectivo número da aplicação original. Ele representa, assim, 
uma economia de 14% da complexidade ciclomática. 

Esse valor de M2 rejeita a segunda parte da hipótese nula Ho4 e, em 
conseqüência, valida a segunda parte da hipótese alternativa H4, onde 
µComplexidade da aplicação original ≥ µComplexidade da aplicação com 
Sw-Bluj. 

A validação da primeira e segunda parte de H4 validam a própria 
hipótese alternativa. Isso implica que com o uso do middleware Sw-Bluj em 
modo assíncrono é possível construir a aplicação BlueChat com um esforço 
menor que quando se usa o middleware Marge, considerando o tamanho e a 
complexidade de software. 

A análise quanto ao impacto do uso do Sw-Bluj (em modo assíncrono) na 
qualidade do código da aplicação se dá pela comparação das tabelas das 
métricas M4. Para as classes internas BluetChatAutoCon$1 e 
BluetChatAutoCon$2 os valores das métricas se conservaram. Para a classe 
BluetChatAutoCon houve um aumento do valor da métrica CBO e uma 
diminuição dos valores das métricas WMC, RFC e LCOM. Como resultado 
dessa comparação, a redução dos valores das métricas foi maior que o aumento. 
O valor da métrica LCOM, que diminuiu em 20%, representa uma melhoria do 
ponto de vista de coesão da classe e melhora ainda mais a qualidade final da 
aplicação. 

Esses valores de M4 rejeitam a hipótese nula Ho5 e, em conseqüência, 
validam a terceira parte da hipótese alternativa H5, onde µQualidade da 
aplicação original ≤ µQualidade da aplicação com Sw-Bluj. 

Desta segunda análise pode ser concluído que o uso do Sw-Bluj em modo 
assíncrono é mais adequado para o contexto da aplicação BlueChat quanto ao 
tamanho, complexidade e qualidade quando comparado ao uso do Sw-Bluj em 
modo síncrono e do Marge. Percebe-se então que o cenário mais apropriado 
para esta aplicação é realmente o de comunicação assíncrona em detrimento à 
comunicação síncrona. 

4.6.7 Conclusão: Análise do Sw-Bluj 

Mesmo não sendo conclusiva em sua totalidade, pode ser afirmado a 
partir dos resultados da análise das métricas deste estudo experimental que o 
Sw-Bluj reduz o esforço para o desenvolvimento de aplicações para redes 
móveis ad hoc. 
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4.7 Apresentação 
Esta seção traz a conclusão da análise dos resultados, discutindo-os, e apresenta 
as limitações e lições aprendidas do estudo, e as oportunidades para futuras 
avaliações. 

Documentação 

Como resultado da análise descrita na seção anterior, nota-se que há uma 
redução considerável de tamanho, complexidade e esforço para a construção de 
aplicações sobre o Spontaneousware. Muitas das funcionalidades necessárias 
para um ambiente móvel ad hoc já estão resolvidas pelo framework e não é 
preciso reimplementá-las. Outros trabalhos, como o de Fujiwara [Fujiwara et al. 
2003], também já validaram o uso de framework no desenvolvimento de 
software. Estes fatos comprovam a viabilidade de uso de framework como 
descrito na literatura por Zamir [Zamir 1999] e Jacobson [Jacobson et al. 1997]. 

Da análise e interpretação realizada pelo estudo experimental, foram 
verificadas as hipóteses alternativas (H1, H2, H3, H4 e H5) estabelecidas pelo 
planejamento, chegando-se a responder afirmativamente à todas as questões 
(Q1, Q2, Q3 e Q4) levantadas pela definição do estudo. Os relacionamentos 
entre questões e hipóteses podem ser interpretados da seguinte maneira: 

• Q1: H1 e H3; 

• Q2: H2; 

• Q3: H4; e 

• Q4: H5. 

Desta forma, ao serem respondidas todas essas questões, os objetivos 
identificados para o experimento foram alcançados, conforme o mapeamento da 
Figura 4.1. 

Dos principais benefícios encontrados com o uso do Spontaneousware, 
tanto do ponto de vista de construção de sistemas de middleware como da 
construção de aplicações para o domínio abordado, tem-se: 

• A redução do número de classes e métodos implementados pela 
aplicação, como conseqüência tem-se um menor esforço; 

• Uma menor complexidade envolvida na aplicação, possibilitando 
uma curva de aprendizado menor, pois as funcionalidades 
essenciais do domínio estão resolvidas pelo framework; e 

• O uso de uma API comum, em plataformas e redes diferentes, 
facilita o desenvolvimento de um conjunto de aplicações 
interoperáveis e uma padronização entre as mesmas. 

Como um resultado adjacente, o estudo experimental proporcionou uma 
identificação mais tangível do valor da contribuição e viabilidade de uso dos 
artefatos propostos por este trabalho: o Spontaneousware e o Sw-Bluj. 

Além de todas as conclusões, outra contribuição do estudo de avaliação 
está na documentação da realização do experimento, resultando em um projeto 
que permite a replicação da execução com o propósito de dar maior evidência 
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aos resultados encontrados. Para tanto, algumas variáveis em estudo devem ser 
modificadas para se avaliar outros fatores. 

Empacotamento 

Após a conclusão do estudo experimental, foram identificados alguns 
aspectos que devem ser considerados com o objetivo de tornar o experimento 
replicável. Então, este estudo foi empacotado com o propósito de permitir a 
outros investigadores reproduzir os resultados. O mesmo se encontra no site do 
projeto18 com toda documentação (definição, planejamento, operação e análise), 
artefatos de entrada, ferramentas e scripts necessários para sua reprodução. A 
repetição do experimento é importante para mostrar que as variáveis 
imprevistas não estão afetando os resultados finais. 

Lições Aprendidas 

Para assegurar a completude da avaliação do framework, é importante 
também considerar os outros dois tipos de avaliação que, por motivos de 
impossibilidade de uso no momento, não foram realizados neste estudo. 

Todavia, o uso de um sistema de middleware de terceiro também foi 
importante na avaliação do Sw-Bluj para a comparação entre diferentes 
implementações. 

As aplicações de terceiros que foram utilizadas se apresentaram como 
uma boa solução para a redução do esforço gasto na preparação dos artefatos e 
para dar mais imparcialidade. 

Próximas Avaliações 

Em futuros estudos experimentais, espera-se: 

• Considerar os outros dois casos identificados na etapa de contexto 
para a avaliação do framework; 

• Considerar a completude da avaliação do middleware com as 
aplicações assíncronas; 

• Realizar avaliação de desempenho tanto do framework quanto do 
middleware, identificando o overhead proporcionado por cada 
artefato sob os aspectos de consumo de processamento e de 
memória, e tráfego de rede; e 

• Realizar análises para se estudar os valores de métricas 
econômicas definidas por Poulin [Poulin 1997], como: o custo 
evitado pelo reuso (RCA - Reuse Cost Avoidance) e o valor 
agregado pelo reuso (RVA - Reuse Value Added). 

 

4.8 Considerações Finais 
Este capítulo trouxe o contexto de avaliação do Spontaneousware juntamente 
com a definição, o planejamento, a operação, a análise e a apresentação do 
estudo experimental que avalia a contribuição e a viabilidade de uso do 

                                                
18 O empacotamento deste experimento também está disponível no site do projeto em: 
http://spontaneousware.dev.java.net  
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framework e do middleware propostos por este trabalho. O estudo analisou a 
possibilidade de esses artefatos reduzirem o esforço de construção de sistemas 
de middleware e de aplicações para redes móveis ad hoc, sob o ponto de vista 
de reusabilidade de software considerando as métricas de tamanho, 
complexidade e qualidade de código-fonte. 

A análise do estudo mostrou que o framework Spontaneousware pode 
ajudar na redução do esforço para a construção de sistemas de middleware para 
redes móveis ad hoc com o foco no tratamento da conectividade. Ela também 
mostrou que o uso do middleware Sw-Bluj reduz o esforço do desenvolvimento 
de aplicações para redes móveis ad hoc e traz benefícios para a qualidade do 
código produzido. Além disso, o estudo também identificou alguns pontos de 
melhorias e novas oportunidades que podem ser considerados em futuras 
avaliações. 
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Trabalhos Relacionados 

“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele 
conduz somente até onde os outros foram.” 

Grahan Bell. 

s artefatos propostos por este trabalho foram detalhados e 
avaliados nos dois capítulos anteriores, mostrando 
respectivamente como eles foram elaborados e a importância dos 

mesmos para o desenvolvimento de sistemas móveis ad hoc. O presente 
capítulo tem o objetivo de apresentar os principais trabalhos relacionados à área 
de framework de middleware e de sistemas de middleware para redes móveis ad 
hoc. Posteriormente, cada um deles é criteriosamente analisado, considerando 
as principais características das MANETs e os requisitos para este domínio. Por 
fim, as análises dos trabalhos relacionados são correlacionadas apropriadamente 
com o Spontaneousware e Sw-Bluj a fim de evidenciar as diferenças e 
vantagens de cada abordagem. 

 

5.1 Contextualização 
Artefatos equivalentes ao framework Spontaneousware e ao sistema de 
middleware Sw-Bluj já foram propostos por diversos trabalhos de pesquisa. 
Assim, o objetivo deste capítulo é apresentar e analisar os trabalhos mais 
estreitamente relacionados a esses artefatos, mostrando como eles se 
diferenciam entre si. Cada um deles serão brevemente descritos, sendo 
destacadas as principais características que integram cada abordagem, trazendo 
uma visão geral sobre a proposta, as técnicas, sua aplicabilidade e sobre o 
atendimento aos requisitos identificados. Em seguida, com o propósito de 

O 
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elucidar as principais diferenças, é realizada uma análise comparativa entre os 
mesmos, levando em consideração os critérios segundo a ótica dos requisitos 
para o domínio de desenvolvimento de sistemas para redes móveis ad hoc. Essa 
análise visa auxiliar na identificação da escolha de uma proposta a outra sob os 
critérios levados em consideração. 

Em cada uma das seções a seguir, serão detalhados os critérios que 
levaram os trabalhos relacionados a serem selecionados neste levantamento, 
seguidos dos critérios de análise. 

Primeiramente, cada trabalho relacionado a framework de middleware 
(Seção 5.2) será descrito segundo suas características, procurando-se identificar 
também o tipo de middleware gerado, a aplicabilidade em redes móveis ad hoc 
e em dispositivos portáteis, o tratamento da heterogeneidade de plataforma e de 
rede, e o provimento de uma abstração para troca de mensagem. Posteriormente, 
a análise comparativa com o Spontaneousware é realizada. 

Em segundo lugar, cada trabalho relacionado a sistemas de middleware 
para redes móveis ad hoc (Seção 5.3) será descrito segundo suas características, 
procurando-se identificar também requisitos de heterogeneidade, mobilidade, 
escalabilidade, limitação de recurso e abertura. Posteriormente, a análise 
comparativa com o Sw-Bluj é realizada. 

 

5.2 Sobre Framework de Middleware 
Esta seção tem o objetivo de levantar os trabalhos relacionados sobre 

framework do tipo de integração de middleware e de realizar uma análise 
comparativa com o Spontaneousware. 

Ao se recorrer à literatura, são encontradas referências de framework de 
middleware para diversos domínios, tanto de propósito geral quanto de 
propósito específico. O PolyORB proposto por Hugues [Hugues et al. 2003] 
propõem uma infra-estrutura genérica de middleware implementado para 
diferentes modelos como CORBA, MOM e WebServices, e para diferentes 
protocolos como SOAP, GIOP, IIOP, DIOP e MIOP. Já o ACE (Adaptive 
Communication Environment) de Schmidt [Schmidt e Cleeland 1999] é voltado 
para aplicações de alto desempenho e de tempo real em áreas como de 
telecomunicação, gerência de redes e aeroespacial. O trabalho de Grace [Grace 
2004], ReMMoC (Reflective Middleware for Mobile Computing), trata da 
heterogeneidade entre diferentes implementações de middleware através da 
adaptação dinâmica, podendo ser usado, por exemplo, CORBA em uma 
localização enquanto SOAP é usado em outra. Outros trabalhos também são 
voltados para domínios mais específicos como o de Branch [Branch et al. 2005] 
para redes de sensores sem-fio e atuadores, o de Grace [Grace et al. 2004] para 
grade computacional, o MobCon (Mobile Container) de Cepa [Cepa e Mezini 
2005] para facilitar o desenvolvimento de aplicações Java ME em MIDP 
provendo uma forma centralizada para persistência de dados, gerenciamento de 
tela, sessão e de imagem, e o MIDAS (Middleware for Intelligent and 
Distributed Agent-based Systems) proposto por Haendchen [Haendchen 2005] 
que é um framework para sistemas multi-agentes na Internet. 
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No entanto, foi estabelecido um critério de seleção onde os trabalhos a 
serem analisados tenham um relacionamento mais estreito com o 
Spontaneousware, sob o ponto de vista de construção de sistemas de 
middleware. Desta forma, o Quarterware proposto por Singhai [Singhai et al. 
1998], o Arcademis proposto por Pereira [Pereira et al. 2004] e o Peer2Me 
proposto por Lund [Lund e Norum 2005] foram levados em consideração. 

Foram estabelecidos critérios para que esses trabalhos sejam analisados 
quanto à adequação aos requisitos para redes móveis ad hoc. Eles estão 
definidos abaixo, segundo o suporte a: 

CF1. Construção de middleware orientado a mensagem. Identifica se o 
framework é capaz de gerar sistemas de middleware segundo o paradigma de 
MOM. 

CF2. Rede móvel ad hoc. Identifica se o framework se aplica ao cenário 
de redes móveis ad hoc. 

CF3. Dispositivos portáteis. Identifica se o framework pode ser usado em 
dispositivos portáteis como telefones celulares. 

CF4. Independência de plataforma. Identifica se o framework suporta a 
construção de sistemas de middleware interoperáveis em plataformas distintas. 

CF5. Independência de rede. Identifica se o framework suporta 
heterogeneidade de rede. 

CF6. Abstração de mensagem. Identifica se o framework suporta 
abstração quanto aos conteúdos de troca de mensagem. 

5.2.1 Quarterware 

Singhai [Singhai et al. 1998] propôs um dos trabalhos pioneiros quanto 
ao uso de soluções para o desenvolvimento de middleware através de 
framework. O Quarterware possui uma arquitetura de middleware customizável 
formada por uma coleção de componentes, com múltiplos padrões de 
middleware, incluindo CORBA, Java RMI e MPI, em que vários mecanismos de 
ORB são definidos. Esta arquitetura proporciona, além das vantagens 
inerentemente trazidas pelo uso de um framework, a derivação de 
implementações de middleware para customizar componentes individuais ou 
adicionar novos componentes dependendo da funcionalidade requerida, e 
facilitação da customização para otimizações baseadas em desempenho fim-a-
fim. Isso é possível através de uma interface reflexiva que permite aos 
desenvolvedores a associação de versões customizadas desses componentes. O 
trabalho de Singhai [Singhai 1999] também propõe uma técnica para 
organização e otimização de sistemas baseados em componentes, chamada de 
Software RISC (Reduced Instruction Set Computer). A Software RISC tem 
como base a decomposição funcional do middleware em componentes mais 
simples e a composição destes sob diversas formas para construção do 
middleware. O framework proposto permite assim a implementação e a 
customização dinâmica dos sistemas de middleware em tempo de execução. O 
Quarterware é composto por um conjunto de objetos para implementação de 
invocação de métodos remotos, serviços de nome e grupos de objetos 
distribuídos. São definidos os componentes a seguir a fim de serem derivados 
para a realização de um sistema de middleware, constituindo seis parâmetros de 
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configuração: Marshaler, ObjRef, Transport, Dispatcher, MsgHandler, e 
Receiver e Invoker. São definidos também mecanismos de otimização quanto ao 
gerenciamento de memória (reduções de cópias, alocações dinâmicas e caching) 
através dos componentes Marshaler, Invoker e Receiver, e ainda quanto à 
comunicação (redução de latência e jitter, e aumento do throughput) através dos 
componentes Invoker, Receiver e Transport. Testes de desempenho quanto ao 
uso de memória e comunicação mostraram que as implementações derivadas do 
Quarterware tiveram resultados iguais ou superiores ao desempenho das versões 
de middleware nativas do CORBA, RMI e MPI. Isso sugere que a customização 
de middleware para aplicações traz uma maneira eficiente para a construção das 
mesmas. Ele possui uma implementação em C++ disponível para uso. 

Levantando-se as características do Quarterware sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CF1. Seus requisitos estão voltados totalmente para o paradigma de 
middleware orientado a objeto, não oferecendo suporte à construção orientado a 
mensagem. 

CF2. Não identifica requisitos explícitos quanto o suporte ao cenário de 
redes móveis ad hoc. O middleware a ser criado a partir dele que deve tratar 
requisitos de conectividade deste tipo de rede. No entanto, possui um 
componente customizado, chamado QCallTasks, que enfileira as requisições, ao 
invés de enviá-las diretamente a rede, e as transmite quando possível. 

CF3. Não identifica requisitos explícitos quanto o suporte a dispositivos 
portáteis como telefones celulares. O middleware a ser criado a partir dele que 
deve tratar requisitos de limitação de recursos, por exemplo. 

CF4. Um middleware implementado a partir dele pode suportar 
heterogeneidade de plataforma, como é o caso citado de RMI implementado em 
C++ que possui interoperabilidade com Java RMI. 

CF5. Através da customização dinâmica de seus parâmetros é possível 
customizar o Transport, dando suporte a heterogeneidade de rede. 

CF6. Por ser um framework destinado a construir middleware orientado a 
objeto, suporta serialização de objetos e por conseqüência suporta abstração 
quanto aos conteúdos de troca de mensagem. 

5.2.2 Arcademis 

Assim, como o Quarterware, o Arcademis proposto por Pereira [Pereira 
2003] [Pereira et al. 2004] possui uma arquitetura baseada em componentes, 
onde estes colaboram para descrever um middleware orientado a objetos. 
Assim, ele é composto por um conjunto de classes e interfaces abstratas e 
concretas, implementado em Java, podendo ser customizadas separadamente 
pelos desenvolvedores para a construção de middleware. Possui um total de 
treze parâmetros de configuração com o objetivo de facilitar a reconfiguração, 
incluindo: protocolo de transporte de dados, estabelecimento de conexões, 
tratamento de eventos, estratégia de serialização, semântica de chamadas 
remotas, protocolo de comunicação do middleware, representação de objetos 
remotos, localização de objetos distribuídos, estratégia de invocação, despacho 
de chamada remota, distribuição de prioridades, ativação de objetos remotos e 
tipos de exceção. Estes parâmetros são definidos pelas seguintes classes: 



 Trabalhos Relacionados 123 

 

Channel e ConnectionServer; Acceptor, Connector e 
ServiceHandler; Notifier; Marshable e Stream; RequestSender, 
RequestReceiver, ResponseSender e ResponseReceiver; Message e 
Protocol; RemoteObject e RemoteReference; NameBasedNaming e 
InterfaceBasedNaming; Invoker; Dispatcher; Scheduler; 
Activator; ActivationException, MalformedAddressException, 
MarshalException, NetworkException, ProtocolException, 
ReconfigurationException, UnspecifiedException e 
IncompatibleStubException. Ele possui ainda uma classe chamada ORB 
para facilitar a configuração de instâncias do framework, caracterizando-se 
tanto como caixa-branca como caixa-preta. O Arcademis foi usado por Pereira 
na construção de um serviço de invocação remota em Java ME, chamado RME 
(RMI for J2ME), semelhante ao RMI, para dispositivos portáteis usando rede 
sem-fio em modo infra-estruturado. Na implementação do RME os seguintes 
parâmetros de configuração não foram utilizados: tratamento de eventos, 
distribuição de prioridades e tipos de exceção. 

Levantando-se as características do Arcademis sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CF1. Seus requisitos estão voltados totalmente para o paradigma de 
middleware orientado a objeto, não oferecendo suporte à construção orientado a 
mensagem. 

CF2. Não identifica requisitos explícitos quanto ao suporte ao cenário de 
redes móveis ad hoc. O middleware a ser criado a partir dele que deve tratar 
requisitos de conectividade deste tipo de rede através dos parâmetros: protocolo 
de transporte de dados, estabelecimento de conexões e tratamento de eventos. 

CF3. Não identifica requisitos explícitos quanto o suporte a dispositivos 
portáteis como telefones celulares. O middleware a ser criado a partir dele que 
deve tratar requisitos de limitação de recursos, por exemplo. Porém, como o 
RME foi validado para Java ME este critério será suportado. 

CF4. O Arcademis foi projetado somente para a plataforma Java e em 
nenhum momento é tratada outra plataforma então não foi pensado em suportar 
heterogeneidade de plataforma. 

CF5. Através da customização dinâmica de seus parâmetros é possível 
customizar o protocolo de comunicação do middleware (classes Message e 
Protocol), dando suporte a heterogeneidade de rede.  

CF6. Por ser um framework destinado a construir middleware orientado a 
objeto, suporta serialização de objetos e por conseqüência suporta abstração 
quanto aos conteúdos de troca de mensagem. 

5.2.3 Peer2Me 

O framework Peer2Me [Lund e Norum 2004] [Lund e Norum 2005] é 
projetado para construção de middleware segundo o modelo de comunicação 
peer-to-peer (P2P) [Parameswaran et al. 2001] aplicado as redes moveis ad hoc 
e ao domínio de sistemas colaborativos conhecido como CSCW (Computer 
Supported Cooperative Work). A arquitetura do Peer2Me é baseada nas 
seguintes camadas: Node, Group, Service, Network, Message, Session, 
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Framework e Application. Node representa um host como um telefone celular. 
Group representa uma coleção de node que se conhecem um ao outro, podendo 
se comunicar diretamente. Service é a descrição que identifica uma aplicação 
executando no framework. Network é a camada de abstração que representa a 
tecnologia de comunicação acessada pelo framework, podendo existir várias 
implementações simultaneamente. Message representa a entidade de informação 
trocada entre os nodes. Session representa o tempo de vida da comunicação 
entre os nodes e controla os nodes, groups e networks conhecidos. Já o 
framework e application representam, respectivamente, a entidade principal que 
oferece a interface de uso e a as aplicações que fazem uso desta interface. 
Suporta comunicação assíncrona entre aplicações, mas de maneira ponto-a-
ponto, onde um host deve conhecer o outro. O Peer2Me foi implementado para 
a plataforma Java ME e para a rede Bluetooth. Um esforço de melhoria do 
Peer2Me foi continuado por Bjørnsgård [Bjørnsgård e Saxlund 2006] 
[Bjørnsgård e Saxlund 2007] com o objetivo de corrigir problemas e de facilitar 
o uso pelos desenvolvedores através do refatoramento da arquitetura. 

Levantando-se as características do Peer2Me sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CF1. Fornece suporte à construção de middleware orientado a mensagem 
baseado no modelo peer-to-peer. 

CF2. Satisfaz requisitos para o cenário de comunicação peer-to-peer em 
redes móveis ad hoc oferecendo o modelo assíncrono ponto-a-ponto. 

CF3. Identifica requisitos quanto o suporte a dispositivos portáteis como 
telefones celulares e fornece uma implementação para Java ME. 

CF4. O Peer2Me foi projetado somente para a plataforma Java ME e em 
nenhum momento é tratada outra plataforma então não foi pensado em suportar 
heterogeneidade de plataforma. 

CF5. Através do Network que é independente de rede específica e do 
Session que permite o controle da comunicação, suporta a heterogeneidade de 
rede.  

CF6. Através do Message é suportada a abstração quanto aos conteúdos 
de troca de mensagem. 

5.2.4 Spontaneousware 

Para contemplar o levantamento, as características do Spontaneousware 
também foram levantadas de acordo com os critérios de análise. Tem-se então 
que: 

CF1. Identifica o requisito [RF-001] que estabelece o suporte ao 
paradigma de middleware orientado a mensagem. 

CF2. Identifica requisitos ([PR-001], [RF-004] e [RF-005]) quanto o 
suporte ao cenário de redes móveis ad hoc. Um middleware a ser criado a partir 
dele já herda o projeto e implementação que trata a conectividade de forma 
anônima e assíncrona para este tipo de rede. 

CF3. Identifica requisito ([PR-002]) quanto o suporte a dispositivos 
portáteis como telefones celulares. Um middleware a ser criado a partir dele já 
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é construído em uma plataforma para dispositivos portáteis, como é o caso do 
Sw-Bluj. 

CF4. Segundo o requisito [RNF-001] e a definição da arquitetura e 
projeto independentes de plataforma específica (Seção 3.2.2 e Seção 3.2.3), a 
especificação suporta interoperabilidade entre plataformas distintas. 

CF5. Segundo o requisito [RNF-001] e a descrição da arquitetura na 
Seção 3.2.2, ele funciona como um container que suporta diferentes 
implementações para redes distintas, dando suporte à heterogeneidade de rede. 

CF6. Possui mecanismos para o envio e recebimento de mensagens 
através de abstração dos tipos de conteúdos, proporcionando que o middleware 
não precise fazer este tratamento. Identificado pelo requisito [RNF-003]. 

5.2.5 Discussão 

Tomando como base as características dos trabalhos mencionados sobre 
framework de middleware, de acordo com os critérios de análise estabelecidos 
no início da Seção 5.2, foi construída a Tabela 5.1. 

Cada critério está representado da seguinte forma: X indica que o 
framework suporta o critério e vazio indica que não suporta. 

 

Tabela 5.1 - Trabalhos Relacionados ao Spontaneousware 

 CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 

Quarterware    X X X 

Arcademis   X  X X 

Peer2Me X X X  X X 

Spontaneousware X X X X X X 

       

 

Analisando-se os critérios CF1 e CF2, percebe-se que tanto o 
Quarterware quanto o Arcademis não possuem suporte aos mesmos. CF1 e CF2 
são características essenciais quanto à aplicabilidade dos sistemas de 
middleware voltados para o ambiente de redes móveis ad hoc. O paradigma 
orientado a objetos não trata a questão da conectividade intermitente e seu 
modelo centralizador de descoberta também o inviabiliza para um cenário com 
um alto grau de mobilidade de hosts. 

Quanto ao CF3 (suporte a dispositivos portáteis), o Quarterware é o 
único que não oferece suporte adequado. Quando ao CF4 (suporte a 
heterogeneidade de plataforma), o Arcademis e o Peer2Me não oferecem 
suporte, pois são projetados somente para Java. 

Os dois últimos critérios, CF5 (heterogeneidade de rede) e CF6 
(abstração de mensagem), são suportados por todos os trabalhos em análise. 
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Por fim, percebe-se que o Spontaneousware, segundo os critérios de 
análise estabelecidos, é o mais adequado framework de middleware para redes 
móveis ad hoc, oferecendo suporte a todos os critérios. 

 

5.3 Sobre Middleware para MANETs 
Esta seção tem o objetivo de levantar os trabalhos relacionados sobre 

sistemas de middleware para redes móveis ad hoc e de realizar uma análise 
comparativa com o Sw-Bluj. 

Ao se recorrer à literatura, são encontradas diversas referências de 
sistemas de middleware para redes móveis, seja ela do tipo nômade, ad hoc ou 
semi infra-estruturada. No entanto, foi estabelecido um critério de seleção onde 
os trabalhos a serem analisados tenham um relacionamento mais estreito com o 
Sw-Bluj, sob o ponto de vista de middleware para comunicação. Desta forma, 
os trabalhos baseados em localização e em contexto, como classificados por 
Bellavista [Bellavista e Corradi 2006], não estão incluídos e somente foram 
levados em consideração aqueles direcionados para o tipo de redes móveis ad 
hoc. 

Desta forma, foram selecionados os seguintes sistemas de middleware: 
Marge [Ghisi 2007], UbiquitOS [Gomes 2007], LIME [Murphy et al. 2001], 
Limone [Folk et al. 2004], XMIDDLE [Mascolo et al. 2002b], MESHMdl 
[Herrmann et al. 2007], STEAM [Meier et al. 2002], JMS on Mobile Ad-Hoc 
Network [Vollset et al. 2003], EMMA [Musolesi et al. 2005], Expeerience 
[Bisignano et al. 2003], JXTA Java ME [Abdelaziz 2008], SELMA [G¨orgen et 
al. 2004] e Mobile Gaia [Shankar et al. 2005]. A especificação JSR-259 (Ad 
Hoc Networking API) que está sendo definida por [Lee 2006] propõe um 
middleware para a padronização de acesso da plataforma Java ME às redes 
móveis ad hoc. Porém, como ela ainda está sob definição, não foi considerada 
aqui. 

Os trabalhos relacionados sobre middleware estão agrupados de acordo 
com o modelo de comunicação. São eles: modelo síncrono, baseado em espaço 
de tupla, baseado em evento, baseado em peer-to-peer e baseado em mobilidade 
de código. Este agrupamento objetiva a facilitação do entendimento e do 
relacionamento sobre as diversas abordagens existentes para as soluções dos 
sistemas apresentados. É importante ressaltar que, alguns trabalhos apresentam 
mais de um modelo de comunicação. Neste caso, eles estão associados ao grupo 
que o caracteriza mais fortemente. 

Foram estabelecidos critérios para que esses trabalhos sejam analisados 
quanto à adequação aos requisitos de middleware para redes móveis ad hoc. 
Esses critérios foram baseados nos requisitos descritos por Hadim [Hadim et al. 
2006] e estão definidos abaixo: 

CM1. Heterogeneidade. Identifica se o middleware trata questões de 
interoperabilidade entre plataformas e dispositivos distintos e de 
disponibilidade em redes distintas. 

CM2. Mobilidade. Identifica se o middleware suporta as freqüentes 
mudanças de topologia da rede, com transparência de localização e de 
mobilidade. 
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CM3. Escalabilidade. Identifica se o middleware suporta o crescimento 
do número de hosts sem que o desempenho da rede seja afetado. 

CM4. Recursos limitados. Identifica se o middleware é suportado em 
dispositivos portáteis com limitação de recursos, tratando inclusive suas 
limitações. 

CM5. Abertura. Identifica se o middleware é extensível, possibilitando 
sua configuração ou adaptação para diferentes requisitos das aplicações (de 
comportamento, tratamento). 

Os requisitos de ciência de contexto, segurança e de garantia de serviço 
(QoS - Quality of Service) não foram considerados para esta análise, pois 
atualmente há pouco ou nenhum suporte a eles pelas implementações da 
categoria de middleware para comunicação. 

5.3.1 De Conectividade Síncrona 

Nesta seção serão considerados sistemas de middleware de conectividade 
síncrona. 

Marge 

O Marge [Ghisi 2007] foi proposto com o intuito de facilitar o 
desenvolvimento de aplicações Java que façam uso de rede Bluetooth. Sua 
camada de abstração construída em cima da JSR82 [Thompson 2002] tem a 
responsabilidade de oferecer de forma simplificada acesso às funcionalidades 
de comunicação Bluetooth, como pesquisa por dispositivos e serviços, 
conexões, protocolos, troca de mensagens. A busca por dispositivos e a 
pesquisa por serviços em um dispositivo encontrado são realizadas 
respectivamente pelas classes DeviceDiscoverer e ServiceDiscoverer. O 
processo de estabelecimento de conexão entre dispositivos segue o modelo 
Cliente-Servidor, onde uma instância de servidor é representada pela classe 
ServerDevice e o cliente é representado pela classe ClientDevice.  É 
possível definir tanto o protocolo RFCOMM como o L2CAP da especificação 
Bluetooth para a comunicação. Cada uma dessas instâncias pode ser 
configurada através de uma classe Configuration, onde inicialmente, essa 
configuração já possue alguns valores padrões para funcionar, porém ela pode 
ser atualizada manualmente, caso necessário. É definida a interface 
CommunicationListener para tratamento das situações de: mensagem 
recebida; erro na recepção de uma mensagem; erro no envio de uma mensagem. 
Apesar de o Marge propor um middleware em cima da JSR82, uma aplicação 
construída ainda possui dependência a JSR82, como é o caso da classe 
ClientConfiguration que deve obrigatoriamente receber uma instância da 
classe ServiceRecord (pacote javax.bluetooth) para representar um 
serviço de aplicação. O Marge é um projeto de código livre e está disponível no 
comunidade Java.Net. 

Levantando-se as características do Marge sobre os critérios de análise, 
tem-se: 

CM1. Suporta heterogeneidade de dispositivos por estar implementado 
em Java, porém não suporta interoperabilidade entre plataformas. 
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CM2. Possui limitado suporte a mobilidade devido ao modelo de 
comunicação Cliente-Servidor em modo síncrono. 

CM3. Como não possui mecanismos de tratamento para comunicação 
assíncrona e só suporta o modelo Cliente-Servidor a escalabilidade é reduzida. 

CM4. A falta de mecanismos adequados quanto aos requisitos de 
mobilidade e escalabilidade comprometem o suporte a limitação de recurso. 

CM5. Possui pouca abertura, somente para tratamento de erro no envio 
ou recebimento de mensagens. 

UbiquitOS 

Uma arquitetura para facilitar a adaptação de serviços e a otimização do 
uso dos recursos em um ambiente móvel é proposta pelo UbiquitOS [Gomes 
2007]. Essa arquitetura, implementada por um middleware, viabiliza o 
compartilhamento de serviços entre dispositivos, evitando, assim, o desperdício 
de recursos do ambiente. Em uma área de cobertura centralizada por um host 
servidor, chamada de smart-space, é onde a interação entre os dispositivos 
acontece. Assim, na medida em que dispositivos entram na área de cobertura do 
smart-space, os serviços por eles providos são disponibilizados, através de uma 
interface comum, aos demais elementos da comunidade. Isso possibilita que um 
dispositivo utilize os serviços de um terceiro, como alternativa a sua própria 
implementação daquele serviço. Ao se afastar do raio de alcance do smart-
space, os serviços compartilhados pelo dispositivo são automaticamente 
indisponibilizados. Os mecanismos de descoberta e comunicação foram 
implementados em cima da rede Bluetooth usando a JSR-82 [Thompson 2002] 
para a plataforma Java. A arquitetura do UbiquitOS é formada por três 
módulos: ubiquitos-smartspace, ubiquitos-provider e ubiquitos-client. O 
ubiquitos-smartspace representa o núcleo do smart-space em uma plataforma 
fixa e com abundância de recursos computacionais que controla o acesso a 
todos os serviços do ambiente e que monitora constantemente o espaço para a 
percepção da entrada e saída de dispositivos. O ubiquitos-provider representa o 
módulo móvel capaz de prover serviços no ambiente. O ubiquitos-client 
representa o módulo móvel que deseja utilizar os serviços disponíveis no 
ambiente do smart-space. Toda a descoberta e comunicação são intermediadas 
pelo módulo ubiquitos-smartspace. 

Levantando-se as características do UbiquitOS sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CM1. Suporta heterogeneidade de dispositivos por estar implementado 
em Java, porém não suporta interoperabilidade entre plataformas. 

CM2. Possui limitado suporte a mobilidade devido à centralização do 
ubiquitos-smartspace e ao modelo de comunicação Cliente-Servidor em modo 
síncrono. 

CM3. A escalabilidade é reduzida por diversos fatores: não possui 
mecanismos de tratamento para comunicação assíncrona, só suporta o modelo 
Cliente-Servidor e a centralização no módulo ubiquitos-smartspace. 

CM4. A falta de mecanismos adequados quanto aos requisitos de 
mobilidade e escalabilidade comprometem o suporte a limitação de recurso. 
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CM5. Possui adaptação através do gerenciamento dos serviços 
disponíveis no módulo ubiquitos-smartspace. 

5.3.2 Baseados em Espaço de Tupla 

Nesta seção serão considerados sistemas de middleware baseados no 
modelo de comunicação em espaço de tuplas (tuple-space) definido por Leach 
[Leach et al. 1983]. 

LIME 

O LIME (Linda in a Mobile Environment) [Murphy et al. 2001] é um 
middleware de compartilhamento de informação que adota o mecanismo 
baseado em espaço de tupla (tuple space) que original do Linda [Gelertner 
1985], o qual provê estrutura de dados para sistemas de distribuição de rede 
fixa. O LIME estende este modelo e o torna mais adequado para ambientes 
móveis de alta dinamicidade. Ele define um espaço de tupla para cada host e 
associa permanentemente um ao outro. Quando um host se conecta a outro, as 
regras para o compartilhamento transiente de espaço de tupla são acionadas, 
sendo uma maneira rápida e instantânea para troca de informação. Cada host 
mantém uma interface de tupla (ITS - Interface Tuple-Space) que é 
permanentemente e exclusivamente associada ao host e transferida quando um 
movimento ocorre. Todos os ITS contêm as tuplas que o host deseja 
compartilhar com os outros, representando o único contexto acessível, e seu 
conteúdo é dinamicamente atualizado resultante de uma combinação com as 
demais tuplas conectadas. Durante a chegada de um novo host móvel, o 
conteúdo de cada host é atualizado com o conteúdo da nova unidade através dos 
respectivos ITS, caracterizando a operação chamada de engagement. Existe um 
espaço de tupla transiente chamado Lime System, que contém detalhes sobre os 
hosts presentes no ambiente e os relacionamentos entre os mesmos, fornecendo 
assim informações sobre a configuração do sistema. É possível também reagir a 
eventos para permitir que ações sejam tomadas em resposta à mudança na 
configuração do sistema, da mesma forma que, eventos podem ser usados para 
notificar as aplicações que novas tuplas estão disponíveis. 

Levantando-se as características do LIME sobre os critérios de análise, 
tem-se: 

CM1. Possui heterogeneidade suficiente para ser aplicado em um sistema 
de gerenciamento de tráfego de veículos, mas não trata a interoperabilidade 
entre plataformas. 

CM2. O modelo de conexão não trata a dinamicidade da rede e 
compromete a mobilidade. 

CM3. O modelo de conexão e a permanência da conexão reduzem a 
escalabilidade. 

CM4. A permanência da conexão durante o engagement consome recurso 
de rede indevidamente. 

CM5. A falta de suporte a adaptação impossibilita a abertura. 

Limone 

O Limone (Lightly-coordinated Mobile Network) [Fok et al. 2004] é um 
esforço de melhoria do middleware LIME [Murphy et al. 2001], superando 
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limitações de conectividade. Uma limitação do Lime é assumir que a rede não é 
tão dinâmica e assim mantém uma conexão permanente durante toda a transação 
de grupo. Para lidar com esta característica, o Limone suporta um alto grau de 
incerteza quanto ao estado da rede provendo um modelo de interação mais 
robusto entre as aplicações. O modelo é baseado em hosts individuais contendo 
controle total sobre a transação distribuída na qual participa. Isto é feito através 
da manutenção de uma lista de aquisição em cada host, provendo uma visão 
global do contexto de operação, sendo customizável pelo uso de políticas de 
admissão dependendo da dinâmica da rede e dos requisitos da aplicação. Os 
principais recursos deste middleware são: gerenciamento de contexto, acesso 
direto aos dados, programação reativa e mobilidade de código (ou migração de 
agentes). Através do gerenciamento de contexto é possível prover um eficiente 
mecanismo de descoberta de hosts vizinhos, dando melhor suporte a 
escalabilidade e a limitação de recursos. 

Levantando-se as características do Limone sobre os critérios de análise, 
tem-se: 

CM1. Possui heterogeneidade suficiente para ser aplicado em um sistema 
de gerenciamento de tráfego de veículos, mas não trata a interoperabilidade 
entre plataformas. 

CM2. O aumento do grau de incerteza no modelo de conexão maximiza a 
mobilidade. 

CM3. O aumento da dinamicidade da rede dá suporte a escalabilidade. 

CM4. A visão global possibilitada através da lista de aquisição facilita a 
gerência dos recursos. 

CM5. O uso de políticas de admissão e a mobilidade de código tornam o 
middleware adaptável em tempo de execução, satisfazendo assim a abertura. 

XMIDDLE 

O XMIDDLE [Mascolo et al. 2002b] provê mecanismos para lidar com 
operações desconectadas no ambiente de redes móveis ad hoc, considerando a 
orientação ao compartilhamento de dados. O XMIDDLE oferece uma estrutura 
de dados (assim como o ITS do LIME) robusta para suportar cenários ad hoc e 
nenhuma premissa é feita sobre a existência de um provedor fixo ou hosts 
privilegiados como no caso das redes nômades. Usando uma estrutura de dados 
baseada em árvore definida em XML, os hosts podem estabelecer uma 
comunicação eficiente uns com os outros, possibilitando a colaboração on-line, 
manipulação de dados off-line, sincronização e reconciliação de dados 
dependente de aplicação. Desde que dois hosts estejam conectados, eles podem 
compartilhar e modificar a informação de cada árvore de dados. Quando a 
desconexão ocorre, os hosts retêm as réplicas das árvores que compartilhavam 
enquanto estavam conectados e continuam a poder acessá-las e modificá-las em 
modo desconectado. Quando ambos os hosts voltam a se conectar, o processo 
de reconciliação é acionado usando as réplicas previamente armazenadas, e a 
atualização é realizada. Porém, não é possível a atualização completa da árvore, 
principalmente se o host tem recursos muito limitados, e assim somente ocorre 
a recuperação de uma parte específica da árvore. 
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Levantando-se as características do XMIDDLE sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CM1. Suporta heterogeneidade de dispositivo por ser implementado em 
Java, porém não suporta interoperabilidade entre plataformas. 

CM2. A mobilidade é parcialmente suportada pela estrutura de dados em 
árvore. 

CM3. Um mecanismo de descoberta de recursos ainda deve ser provido 
para melhorar a escalabilidade. 

CM4. Os mecanismos de operações desconectadas e reconciliação dão 
suporte à limitação de recurso. 

CM5. Possui abertura bastante limitada, pois somente possui um modelo 
de comunicação básico para o ambiente de rede móvel ad hoc. 

MESHMdl 

O MESHMdl [Herrmann et al. 2007] é construído em cima do modelo de 
espaço de tupla e propõe um middleware para suportar comunicação anônima, 
assíncrona e baseada em conteúdo. As principais características dele são ciência 
de contexto e a auto-organização. A camada de comunicação, chamada de Event 
Space, é formada por um conjunto de tuplas que permite a interação de forma 
mediada e o acesso às informações atualizadas de contexto. As aplicações são 
expressas na forma de grupos de agentes móveis que colaboram entre si. A 
arquitetura do MESHMdl é composta pela camada de conexão genérica, camada 
de interação, camada Space, engine de execução de agentes e os agentes de 
aplicação. As duas primeiras camadas encapsulam diferentes tecnologias de 
rede e provê mecanismos de descoberta de hosts vizinhos e de interação entre 
eles. Desta forma, elas proporcionam que o middleware seja independente de 
uma rede específica. A camada Space define a maneira que as áreas de hosts são 
construídas e gerenciadas, formando um espaço de comunicação compartilhada. 
A engine funciona como um ambiente de execução dos agentes e estão 
presentes em todos os hosts. Já os agentes de aplicação são responsáveis por 
gerenciar a criação de determinado agente e a cooperação entre as aplicações 
através de um protocolo de engagement. 

Levantando-se as características do MESHMdl sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CM1. Suporta heterogeneidade de dispositivo por ser implementado em 
Java, porém não suporta interoperabilidade entre plataformas. 

CM2. Os dois modelos de comunicação (espaço de tupla e agentes 
móveis) dão suporte à mobilidade. 

CM3. O mecanismo de espaço de tupla não federado proporciona maior 
escalabilidade. 

CM4. O modelo de comunicação assíncrono é adequado para economia 
de bateria e de tráfego de rede. 

CM5. A migração dos agentes proporciona certa abertura. 
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5.3.3 Baseados em Eventos 

Nesta seção serão considerados sistemas de middleware baseados no 
modelo de comunicação usando eventos como o publicação/assinatura 
(publish/subscribe) definido por Bates [Bates et al. 1996]. 

STEAM 

O STEAM [Meier et al. 2002] introduz o conceito de middleware 
baseado em evento no ambiente de redes móveis ad hoc e satisfaz algumas 
limitações específicas relacionadas às MANETs. Uma delas é que os 
componentes de middleware dos serviços de evento não podem ser localizados 
em máquinas físicas independentes. Ainda, alguns componentes podem deixar 
de ser localizados e apresentarem problemas quanto à disponibilidade, 
consistência, cobertura e recursos computacionais. O STEAM utiliza o modelo 
publish/subscribe e não requer um cluster fixo e dedicado de servidores de 
eventos para operar diferentemente do modelo P2P [Parameswaran et al. 2001]. 
Significativamente, o modelo publish/subscribe permite que aplicações 
consumidoras se inscrevam em um tipo de evento particular e que aplicações 
publicadoras se inscrevam em eventos de publicação. Tendo principal 
motivação para sua construção o domínio de aplicações em áreas geográficas 
como o sistema de gerenciamento de tráfego de veículos, o STEAM usa um 
modelo de comunicação de grupo baseado em proximidade, de forma geográfica 
ou funcional. Os aspectos geográficos especificam a área onde a informação é 
válida e os dispositivos móveis dentro do alcance de propagação. Os aspectos 
funcionais representam os interesses comuns de produtores e consumidores 
baseados no tipo de informação propagada entre eles. Usando estes dois 
aspectos os dispositivos móveis se descobrem e se comunicam, sendo 
suportados três filtros de eventos: assunto, proximidade e conteúdo. O uso de 
filtros de conteúdo permite as aplicações consumidoras expressarem consultas 
de granularidade fina, filtrando as notificações dos eventos. Já os filtros de 
proximidade e de assunto são utilizados pelas aplicações publicadoras 
objetivando uma maior escalabilidade do middleware, pois os eventos somente 
entregues as aplicações consumidoras se ambos coincidirem. 

Levantando-se as características do STEAM sobre os critérios de análise, 
tem-se: 

CM1. A sobrecarga causada pela presença de filtros diminui o suporte a 
heterogeneidade de dispositivos. 

CM2. Não provê um mecanismo eficiente de descoberta de recursos para 
o ambiente de alta dinamicidade.  

CM3. Uma boa escalabilidade é obtida somente quando os hosts estão 
dentro da proximidade do grupo de comunicação, sendo comprometida quando 
os hosts não estão pertos o suficiente. 

CM4. O complexo processamento de filtro de conteúdo compromete a 
limitação de recursos dos dispositivos. 

CM5. Devido à falta de mecanismos para o tratamento em caso de falhas 
e de indisponibilidade de serviço a abertura é bastante limitada. 
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JMS on Mobile Ad-Hoc Network 

Definido pelos autores como o primeiro middleware Java construído para 
MANETs, o JMS on Mobile Ad-Hoc Network [Vollset et al. 2003] provê um 
protocolo de roteamento multicast, através da semântica publish/subscribe, que 
mapeia os tópicos de interesse em endereços multicast. Este middleware tem 
como base o modelo de mensagens do JMS (Java Message System) [Hapner 
2002], tratando as características relativas à configuração e ao transporte de 
mensagens. Sobre as características de confiabilidade e coordenação foi usado o 
padrão da especificação e não foram tratadas de início. A adaptação do JMS 
provê uma semântica de tópicos do tipo não persistente em que todos os 
clientes, que participam de uma troca de mensagem, tenham uma cópia idêntica 
do arquivo de configuração com informações de endereços (para realização de 
lookup). Isto tira a necessidade da intervenção de um administrador de rede 
para configuração dos hosts. Quanto ao transporte das mensagens, a 
implementação de um protocolo de roteamento multi-hop no nível de aplicação 
foi realizada com base no ODMRP (On Demand Multicast Routing Protocol) 
por causa de seu bom desempenho e controle dos pacotes durante os estudos de 
simulação. Esse protocolo, chamado Jomp (Java on-demand multicast routing 
protocol), foi integrado ao Arjuna Message Service (Arjuna-MS)19 (antigo 
Hewlett Packard Message Service), o qual provê o transporte de mensagem 
baseado ou não em serviço. Os testes foram simulados no JNS20 (Java Network 
Simulator) e executados em rede fixa cabeada no ambiente real. 

Levantando-se as características do JMS on Mobile Ad-Hoc Network 
sobre os critérios de análise, tem-se: 

CM1. A presença do Arjuna-MS exige dispositivos mais potentes e a 
heterogeneidade de dispositivo fica comprometida também por não objetivar a 
plataforma Java ME. 

CM2. A configuração estática das informações para lookup limita a 
utilização do middleware em ambiente de alta dinamicidade, além do que o 
middleware somente foi testado em rede fixa. 

CM3. A escalabilidade também é comprometida pela necessidade de 
configuração prévia do arquivo de configuração. 

CM4. Apesar da eficiência do protocolo de roteamento utilizado a 
presença do Arjuna-MS exige dispositivos de recursos maiores, o que 
compromete a limitação de recursos dos dispositivos. 

CM5. A abertura é bastante limitada, pois não há a possibilidade de 
adaptação de outro protocolo. 

EMMA 

O EMMA (Epidemic Messaging Middleware for Ad Hoc Networks) 
[Musolesi et al. 2005] faz uso de um padrão para middleware orientado a 
mensagem usado em sistemas tradicionais, o JMS [Hapner 2002], adaptando-o 
para o cenário de MANETs. A maior vantagem desse uso é permitir aos 
desenvolvedores de aplicação o uso dos mesmos padrões nos sistemas móveis e 
dinâmicos além de permitir a interoperabilidade entre os ambientes de rede fixa 
                                                
19 Site do mantenedor do Arjuna Message Service: http://www.arjuna.com/  
20 Site da ferramenta de simulação JNS: http://jns.sourceforge.net/  
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e ad hoc. O EMMA é um middleware orientado a mensagem que explora o JMS 
originalmente projetado para redes nômades através da mudança da passagem 
de mensagens e pela adição do mecanismo de roteamento epidêmico que facilita 
a entrega de mensagens. Desta forma, assim como no JMS, as aplicações podem 
usar a comunicação ponto a ponto ou publish/subscribe. Na primeira, a melhor 
localização das filas de mensagens é determinada pelo processo de negociação 
que é dependente da aplicação, o qual torna o middleware ciente de contexto. 
Para permitir que hosts recebam mensagens mesmo não estando no raio de 
alcance, o protocolo de roteamento epidêmico assíncrono é usado. Cada host 
possui um buffer com as mensagens criadas e as mensagens recebidas. Na 
segunda, as mensagens dos tópicos são trocadas pelo grupo de membros 
assinantes usando um protocolo assíncrono ou epidêmico. 

Levantando-se as características do EMMA sobre os critérios de análise, 
tem-se: 

CM1. Suporta heterogeneidade de dispositivo por ser implementado em 
Java, porém não suporta interoperabilidade entre plataformas. 

CM2. O modelo de comunicação assíncrona baseado no JMS facilita na 
questão do tratamento da mobilidade. 

CM3. A escalabilidade é afetada pelo baixo desempenho do protocolo 
epidêmico. 

CM4. O baixo desempenho do protocolo epidêmico quanto ao número de 
réplicas causa uma utilização demasiada de recursos. 

CM5. Não provê outro mecanismo de descoberta de recurso além do 
epidêmico comprometendo a abertura. 

5.3.4 Baseados em Peer-to-Peer 

Nesta seção serão considerados sistemas de middleware baseados em 
peer-to-peer (P2P) [Parameswaran et al. 2001]. 

Expeerience 

O Expeerience [Bisignano et al. 2003] objetiva o compartilhamento e o 
acesso à informação segundo o modelo de comunicação baseado em P2P para 
redes móveis ad hoc. Por um lado, isso faz da comunicação P2P uma 
abordagem adequada, pois ela tem muitas características em comum com as 
MANETs. Por outro lado, as MANETs possuem algumas características, como a 
topologia dinâmica e a falta da garantia de conectividade, que minimizam a 
escalabilidade de P2P devido à limitada taxa de dados e do baixo poder de 
processamento dos hosts. O Expeerience é baseado no JXTA (Juxtapose) 
[Dengler e Duigou 2003] como infra-estrutura P2P, o qual oferece vantagens 
como interoperabilidade e independência de plataforma. O JXTA tenta criar 
uma plataforma comum para o desenvolvimento de serviços e aplicações P2P 
distribuídas. O Expeerience estende alguns serviços do JXTA e acrescenta outra 
camada de software para satisfazer os requisitos das MANETs como o 
gerenciamento de conexões intermitentes, mecanismos de descoberta de 
recursos mais eficientes e de mobilidade de código. Esta solução suporta o 
download e a instalação de novos serviços dinamicamente, permitindo a 
adaptação dinâmica a situações não esperadas em tempo de projeto. 
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Levantando-se as características do Expeerience sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CM1. A incapacidade de mudança do modelo de componentes JXTA e 
do protocolo de comunicação limita o suporte a heterogeneidade de rede. 

CM2. O serviço de descoberta de recurso proporciona uma melhoria 
considerável no gerenciamento de desconexões e na descoberta de agentes 
distribuídos, fazendo com que a mobilidade seja alcançada. 

CM3. A mobilidade de código e a migração de serviço maximizam a 
escalabilidade. 

CM4. A limitação de recursos é suportada pelo eficiente serviço de 
descoberta de recurso, mas um pouco comprometida pelo uso de XML. 

CM5. A mobilidade de código torna o middleware adaptável em tempo 
de execução, satisfazendo assim a abertura. 

JXTA Java ME 

O JXTA Java ME (JXME) [Abdelaziz 2008] é uma das iniciativas da Sun 
Microsystems para soluções interoperáveis de código-fonte aberto em JXTA 
[Dengler e Duigou 2003]. Ele é uma versão para dispositivos portáteis usando a 
plataforma Java ME (MIDP) e de suporte a redes móveis ad hoc também, 
provendo uma abstração de rede para compartilhamento de recursos entre 
dispositivos de todos os tipos como desktops, televisões, carros e telefones 
celulares. Provê também a integração entre diferentes redes como Wi-Fi, 
Bluetooth, GPRS e LAN através de uma camada overlay. Define dois 
componentes de comunicação: a classe JxtaSocket e o JxtaBiDiPipe (que 
representa um canal bidirecional para troca de mensagens), e permite a 
definição uma área privada de rede (domínios), agrupando os dispositivos. Os 
recursos, como, por exemplo, hosts, grupos, módulos e roteadores, são descritos 
em XML de forma extensível e indexável. O mecanismo de descoberta procura 
por aplicações definidas dentro de um domínio virtual, ao invés de um domínio 
físico, além de poder realizar interseções entre diversos domínios. Provê 
conectividade através de canais unicast, conhecidos como Pipes UDP, e suporta 
também multicast virtual através da classe JxtaMulticast. 

Levantando-se as características do JXTA Java ME sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CM1. Provê suporte a heterogeneidade e interoperabilidade entre 
plataformas como Java SE, C++ e Java ME, além da heterogeneidade de rede 
através da camada overlay. 

CM2. O serviço de descoberta de recurso proporciona uma melhoria 
considerável no gerenciamento de desconexões, fazendo com que a mobilidade 
seja alcançada. 

CM3. A descrição de recursos da rede e o mecanismo de descoberta por 
domínio virtual maximizam a escalabilidade. 

CM4. A limitação de recursos é suportada pelo eficiente serviço de 
descoberta de recurso, mas um pouco comprometida pelo uso de XML. 
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CM5. A abertura do middleware se dá pela possibilidade de descrição 
dos recursos. 

5.3.5 Baseados em Mobilidade de Código 

Nesta seção serão considerados sistemas de middleware baseados em 
mobilidade de código [Alfonso et al. 1998], podendo ser através de agentes 
móveis ou de componentes. 

SELMA 

O SELMA [G¨orgen et al. 2004] usa o modelo de comunicação baseado 
em agentes móveis através do padrão marketplaces, no qual as aplicações 
móveis enviam e encaminham agentes para uma área geográfica específica 
chamada marketplace. Nessa localização bem definida, a probabilidade de 
encontrar a informação desejada é muito alta, desde que haja a presença de 
hosts naquela área. O middleware SELMA se enquadra no cenário de MANETs 
pelas características de auto-organização e ciência de consumo de bateria, 
suportando comunicação hop-to-hop e multi-hop. O desenvolvedor especifica o 
agente de aplicação em um host, então o agente move-se em direção ao 
marketplace desejado através do protocolo de transporte de agente. Após 
finalizar a tarefa no primeiro marketplace, o agente móvel procura outros 
marketplaces disponíveis para realização de outra tarefa ou retorna a seu host 
de origem através de homezones. Um homezone é definido por uma área 
geográfica onde é alta a probabilidade do host de origem se encontrar. A 
arquitetura proposta pelo SELMA é formada pela abstração de comunicação, 
pela plataforma de agentes e pelo conjunto de agentes de aplicações e serviços. 
A camada de abstração de comunicação provê diferentes serviços como o 
posicionamento dos hosts móveis, comunicação sem-fio e a descoberta da 
vizinhança. A implementação atual é baseada no modo ad hoc do IEEE 802.11. 
A camada de plataforma de agentes provê um mecanismo de transporte usando 
duplicação de agentes, mapeamento da área adjacente dividindo-a em pequenos 
retângulos, roteamento geográfico, comunicação dentro do marketplace entre 
agentes e serviço de localização. Por fim, a camada de cima contém os agentes 
de aplicação para uso pelos desenvolvedores de aplicações e os agentes de 
serviços a serem usados para prover serviços baseados em localização. 

Levantando-se as características do SELMA sobre os critérios de análise, 
tem-se: 

CM1. A camada de abstração de comunicação provê uma maneira 
genérica para portabilidade de tecnologia de comunicação suportando 
heterogeneidade de rede. 

CM2. Suporta a mobilidade através do uso de agentes móveis em áreas 
de marketplace e homezone. 

CM3. Os serviços de roteamento geográfico, balanceamento de carga, 
mapeamento de área e descoberta de hosts vizinhos dão suporte à auto-
organização e a escalabilidade. 

CM4. O mecanismo de descoberta de hosts economiza 
consideravelmente bateria através da coleta de informações dos recursos dos 
dispositivos. 
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CM5. Possui a limitação de criação dinâmica de novos marketplaces, o 
que compromete a abertura. 

Mobile Gaia 

O middleware Mobile Gaia [Shankar et al. 2005] adota um modelo 
baseado em componente no qual um serviço de aplicação é decomposto em 
componentes menores que são executados em um cluster de dispositivos 
heterogêneos. Isso proporciona uma economia considerável de memória e de 
bateria, desde que o middleware permita que somente o componente requerido 
seja carregado e descarregado em um dispositivo, dependendo do seu papel. A 
rede móvel ad hoc é dividida em clusters, onde cada um deles é formado por 
um host coordenador e um conjunto de hosts clientes. O Mobile Gaia divide os 
serviços em duas categorias, a depender se o serviço é provido por um host 
coordenador ou por um cliente. O coordenador tem responsabilidades adicionais 
como o gerenciamento de todos os serviços dentro do cluster, a integração dos 
dados coletados dos clientes e o gerenciamento das localizações. Para a 
comunicação entre os hosts, o modelo de comunicação baseado em evento 
(publish/subscribe) é usado. Quando uma aplicação deseja enviar um evento, 
ela cria um canal que, por sua vez, notifica o coordenador do cluster com a 
natureza do evento através do serviço de eventos. O coordenador mantém um 
repositório de eventos e quanto uma aplicação está interessada por algum deles, 
ela assina o serviço de eventos do coordenador do cluster. A arquitetura do 
Mobile Gaia é formada pelo kernel principal e pelo framework de aplicação. O 
kernel contém um conjunto de serviços e um serviço de implantação capaz de 
instalar, carregar e descarregar outros serviços Já o framework facilita o 
desenvolvimento de aplicação oferecendo uma interface comum com adaptação 
e ciência de contexto. 

Levantando-se as características do Mobile Gaia sobre os critérios de 
análise, tem-se: 

CM1. O suporte a múltiplos dispositivos é contemplado pelo 
middleware. 

CM2. A mobilidade é suportada pelo serviço de descoberta e de 
gerenciamento de cluster. 

CM3. Pela definição dos papéis de coordenador e clientes a 
escalabilidade é alcançada dentro de cada cluster. 

CM4. Através da decomposição de componentes é reduzido o consumo 
de recursos. 

CM5. A abertura do middleware é alcançada através do framework de 
aplicação que é capaz de gerenciar novos serviços e o carregamento de 
componentes. 

5.3.6 Sw-Bluj 

Para contemplar o levantamento, as características do Sw-Bluj também 
foram levantadas conforme os critérios de análise. Tem-se então que: 

CM1. Suporta heterogeneidade de dispositivo por ser implementado em 
Java, e a arquitetura baseada no Spontaneousware suporta heterogeneidade de 
rede através do container. 
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CM2. Identifica requisitos quanto o suporte ao cenário de redes móveis 
ad hoc e oferece comunicação anônima e assíncrona, tratando a mobilidade. 

CM3. A escalabilidade é suportada pelo mecanismo de descoberta por 
serviço de aplicação (comunicação síncrona) ou por tópicos distribuídos 
(comunicação assíncrona), filtrando a procura por dispositivos da mesma classe. 

CM4. O controle de buffer dos mecanismos de troca de mensagens 
(Sender e Receiver) trata a limitação de recurso do ponto de vista de utilização 
de memória. 

CM5. O container estabelece a adaptação entre diferentes 
implementações de middleware, oferecendo suporte a abertura. 

5.3.7 Discussão 

Tomando como base as características dos trabalhos mencionados sobre 
sistemas de middleware para redes móveis ad hoc, de acordo com os critérios 
de análise estabelecidos no inicio da Seção 5.3, foi construída a Tabela 5.2. 

Cada critério está representado da seguinte forma: F indica suporte total; 
P, suporte parcial; X, pouco ou nenhum suporte. 

 

Tabela 5.2 - Trabalhos Relacionados ao Sw-Bluj 

 CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 

Marge P P P X X 

UbiquitOS P P X X P 

LIME P P P P X 

LIMONE P F F P P 

XMIDDLE P P P F X 

MESHMdl P F F P P 

STEAM P P P P X 

JMS on MANET X P P X X 

EMMA P P P P X 

Expeerience P F F P F 

JXTA Java ME F F F P P 

SELMA F F F P P 

Mobile Gaia F F F P F 

Sw-Bluj F F F P F 

      

 

Dos sistemas de middleware de conectividade síncrona, quanto à 
plataforma e rede utilizada, são os que mais se assemelham ao Sw-Bluj, porém 
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não são adequados em um ambiente de alta mobilidade. Isso se deve à 
deficiência no tratamento de desconexões e de mecanismos para comunicação 
assíncrona, ficando a cargo das aplicações. 

Todos os demais sistemas de middleware contemplam o paradigma de 
middleware orientado a mensagem, sendo baseado na comunicação assíncrona 
entre os hosts. A maioria deles implementa o mecanismo de publish/subscribe, 
como o Sw-Bluj. Quanto ao requisito de heterogeneidade, muitas vezes foi 
difícil encontrar maiores detalhes sobre como o mesmo é suportado. Geralmente 
os dispositivos envolvidos nestes sistemas de middleware são do mesmo 
modelo, sem a participação de hosts de diferentes tipos e capacidades 
computacionais. 

Da análise do critério CM4 (suporte a limitação de recurso), nota-se que 
a maioria tem suporte parcial a ele. Isso é reportado também por [Fok et al. 
2004], que menciona que muitos dos dispositivos portáteis como telefones 
celulares e PDAs não possuem os recursos necessários para suportar os sistemas 
de middleware. Muitos destes sistemas são voltados geralmente, por exemplo, 
para dispositivos móveis mais robustos, porém não portáteis em sua totalidade 
como laptops, e para rede Wi-Fi (IEEE 802.11) em modo infra-estruturado. 
Logo, apesar de existirem muitos sistemas de middleware para redes móveis ad 
hoc, a maioria deles devem melhorar bastante o tratamento a limitação de 
recurso para aumentar a aplicabilidade, tanto aos dispositivos envolvidos 
quanto à rede utilizada. 

Por fim, percebe-se que mesmo existindo muitas soluções de middleware 
para redes móveis ad hoc, cada uma delas se restringe a resolver um conjunto 
específico de problemas. Desta forma segundo o levantamento realizado nesta 
avaliação, ainda não existe um middleware que contemple todos os requisitos 
demandados, com é notado pela Tabela 5.2. 

Direções Futuras 

Para prover melhores soluções de middleware para as redes móveis ad 
hoc, acredita-se que ela deva combinar mais de uma abordagem, atendendo 
assim uma quantidade e qualidade maior dos requisitos [Hadim et al. 2006b]. 

Requisitos de segurança trazem outro grande desafio para as MANETs e 
poderiam ser tratados em contrapartida da maior vulnerabilidade das redes sem-
fio. 

 

5.4 Considerações Finais 
Os trabalhos relacionados a esta dissertação foram apresentados e 

analisados neste capítulo. Primeiramente, foram abordados os trabalhos sobre 
framework de middleware e analisados comparativamente com o 
Spontaneousware. Em segundo lugar, os trabalhos sobre sistemas de 
middleware para redes móveis ad hoc foram abordados e analisados 
comparativamente com o Sw-Bluj. Como resultado da análise, percebeu-se um 
destaque maior dos artefatos propostos por esta dissertação quanto à 
aplicabilidade no cenário de sistemas para redes móveis ad hoc. 
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Conclusão e Trabalhos 
Futuros 

“A corrida para a excelência não tem linha 
de chegada.” 

David Rye. 

s capítulos anteriores mostraram a necessidade do uso de 
framework de middleware bem como de sistemas de middleware 
para o desenvolvimento de sistemas móveis ad hoc. 

Apresentaram também os artefatos de software reutilizáveis que compõe a 
proposta deste trabalho. Este capítulo apresenta uma sumarização de todo o 
trabalho desenvolvido nesta dissertação junto com as principais contribuições 
trazidas por ele. Em seguida, as limitações do trabalho são detalhadas e, por 
fim, para dar continuidade ao legado deixado pelo projeto desta dissertação, as 
futuras atividades são elencadas. 

 

6.1 Conclusão 
O uso de framework de middleware bem como de sistemas de middleware têm 
sido considerados como maneiras realísticas e de custos efetivos no reuso do 
conhecimento em formato de artefato de software reutilizável para sistemas 
móveis ad hoc, ao invés de se construir os sistemas inteiros desde o início de 
forma aleatória. Como discutido nos Capítulos 2 e 5, existem diversas 
abordagens e artefatos que se propõem a serem reutilizados de tal forma. 

Entretanto, ainda existe a necessidade de se explorar mais os sistemas em 
ambientes onde há a presença de dispositivos com restrições de recursos e de 
redes de alta mobilidade. Neste sentido, de maneira a resolver parte dos 
problemas identificados e de reduzir o esforço do desenvolvimento de sistemas 

O 



142 Contribuições 

 

para este domínio, este trabalho apresentou o framework Spontaneousware e o 
sistema de middleware Sw-Bluj, caracterizando um caso de experiência prática 
de engenharia de software para o desenvolvimento desses sistemas. 

Assim, nesta dissertação, a proposta de uma solução através de 
framework para middleware de redes móveis ad hoc se diferencia da maioria 
dos trabalhos apresentados pela academia e pelo mercado. Isto porque, não é 
proposto somente um sistema de middleware, mas sim uma generalização do 
mesmo com independência de plataformas e redes especifica. 

 

6.2 Contribuições 
As principais contribuições trazidas por esta dissertação incluem, em ordem 
cronológica: 

• Um levantamento dos conceitos básicos para MANETs e sistemas móveis 
ad hoc; 

• O framework Spontaneousware. A definição dos requisitos, arquitetura e 
projeto, e a implementação de um framework de middleware para 
MANETs independente de plataforma e rede específicas; 

• O middleware Sw-Bluj. A definição dos requisitos e projeto, e a 
implementação de um sistema de middleware para MANETs; 

• A avaliação dos artefatos propostos. Um estudo experimental formal que 
avaliou a contribuição e viabilidade de reuso dos artefatos propostos 
anteriormente. Ele foi baseado na Engenharia de Software Experimental 
aplicada a área de Sistemas Distribuídos; e 

• Um levantamento de middleware para MANETs. A apresentação do 
estado da arte e da prática sobre os trabalhos relacionados ao domínio de 
framework e middleware para MANETs, assim como a análise criteriosa 
dos mesmos. 

Por meio do Spontaneousware há o provimento de uma infra-estrutura 
comum para o desenvolvimento de sistemas de middleware, tornando sua 
complexidade e esforço de construção menor através do reuso da especificação 
bem como do artefato disponibilizado. Com isso é possível construir 
middleware para redes ad hoc voltando-se basicamente para a tarefa de 
implementação. 

Além disso, para o desenvolvedor de middleware, a construção de 
sistemas de middleware baseados no Spontaneousware possibilita a redução de 
esforço na integração entre os mesmos. Adicionalmente, para o desenvolvedor 
de aplicações, através do uso de middleware baseado no Spontaneousware, há 
uma padronização na codificação de aplicações para diferentes plataformas e 
redes ad hoc disponíveis, proporcionando a validação de sua API por várias 
aplicações neste domínio. 

Como a API utilizada é comum, a curva de aprendizado é 
significativamente menor no desenvolvimento de aplicações para vários 
sistemas, plataformas e redes. Além disso, o código da aplicação não terá 
dependência com a API de uma rede específica. No caso demonstrado do 



 Conclusão e Trabalhos Futuros 143 

 

middleware para a plataforma Java Micro Edition, Sw-Bluj, uma mesma 
aplicação construída pode tanto ser utilizada para a rede Bluetooth como para 
uma nova rede em que seja implementado o middleware, pois não é necessária 
nenhuma modificação na camada de aplicação. Adicionalmente, também não é 
necessária a criação de thread específica para o tratamento de descobertas de 
hosts e de comunicação entre os mesmos. Por fim, este recurso possibilita a 
criação de aplicações homogêneas e interoperáveis, reduzindo o esforço de 
desenvolvimento e manutenção. 

O resultado do estudo de avaliação mostrou que o Spontaneousware 
reduz o esforço para o desenvolvimento de middleware para redes móveis ad 
hoc. Também foi mostrado pelo resultado do estudo que o Sw-Bluj contribui 
para redução do esforço para o desenvolvimento de aplicações na plataforma 
Java ME que usam Bluetooth. 

 

6.3 Limitações 
Por questão de limitação de escopo, é importante ressaltar que apesar do 
suporte proporcionado pela arquitetura do Spontaneousware, não foram 
implementados os casos para validar a heterogeneidade de plataforma e de rede. 
A interoperabilidade entre sistemas de middleware de plataformas distintas é 
viável e extremamente interessante, assim como o suporte a diferentes 
tecnologias de rede móvel ad hoc. 

É importante ressaltar que para determinada aplicação que faz uso de um 
middleware baseado no Spontaneousware, é recomendado que ela não use 
diretamente a camada de infra-estrutura de rede. Isto porque, caso a aplicação 
venha a usar ambas as soluções simultaneamente, o middleware e a infra-
estrutura de rede, situações de erro imprevistas podem ocorrer. Por exemplo, 
considerando a rede Bluetooth na plataforma Java, se uma aplicação chamar o 
método LocalDevice.setDiscoverable(false) o host local deixará de 
estar visível na rede e os demais hosts não o encontrarão. 

Outras limitações do trabalho proposto nesta dissertação estão listadas a 
seguir: 

• Não há roteamento multi-hop na troca de mensagens; 

• O framework só foi implementado para a plataforma Java Micro 
Edition; e 

• O middleware só foi implementado para a rede Bluetooth. 

Como tentativa de superar essas limitações e melhorar o suporte do 
trabalho proposto por esta dissertação, os trabalhos futuros foram levantados e 
estão documentados na Seção 6.4. 

 

6.4 Trabalhos Futuros 
Devido às limitações de escopo e de tempo impostas por este projeto de 
pesquisa de mestrado, alguns pontos ficaram em aberto e serão considerados 
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futuramente para dar continuidade a esta dissertação. Os trabalhos futuros 
planejados são: 

• Elaborar a especificação formal do framework segundo uma linguagem 
de domínio especifico (Domain-Specific Language ou DSL); 

• Realizar uma avaliação de desempenho para medir o overhead - em 
termos de processamento, de uso de memória e de tráfego na rede - 
introduzido pelo uso do framework bem como do middleware Sw-Bluj; 

• Implementar testes de cobertura automatizados do framework através de 
um TCK (Test Compatibility Kit) com o objetivo de padronizar uma suíte 
de testes que validem as realizações a partir dele; 

• Implementar o Spontaneousware para outras plataformas a fim de validar 
a interoperabilidade entre plataformas distintas; 

• Implementar outros sistemas de middleware usando o Spontaneousware 
para outras tecnologias de rede a fim de validar o suporte a redes 
distintas; 

• Implementar a funcionalidade do container em suportar dinamicamente a 
troca de componente de middleware para diferentes redes, dando maior 
suporte a escalabilidade, heterogeneidade e mobilidade. Investigar em 
seguida a possibilidade de executar mais de uma implementação 
simultaneamente; 

• Implementar serviços específicos como, por exemplo, para redes sociais 
móveis e peer-to-peer móvel, disponibilizando-os como perfis de 
aplicações; 

• Explorar o suporte pelo Spontaneousware às características de sistemas 
de middleware baseado em informações de localização e de contexto; 

• Investigar o suporte ao roteamento multi-hop e o requisito de segurança 
quanto à descoberta de hosts e troca de mensagem, garantindo 
privacidade, autenticação e confiança; 

• Investigar o uso de filtros sobre o conteúdo quanto à descoberta de hosts 
e troca de mensagem, assim como o suporte ao paradigma de agentes 
móveis para prover maior flexibilidade à conectividade. 
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