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RESUMO 

Sistemas de middleware têm sido amplamente adotados como infra-estrutura de 
comunicação para sistemas distribuídos. O middleware provê serviços (e.g., eventos, 
nomes e tempo) que escondem a complexidade dos mecanismos de comunicação e a 
heterogeneidade de sistema operacional e de linguagens de programação. 

Diferentes tipos de aplicações distribuídas utilizam sistemas de middleware, 
entre elas aplicações móveis, aplicações multimídia e aplicações cientes de QoS. Cada 
uma destas aplicações possuem determinadas características que necessitam de um 
middleware que forneça QoS, seja por requisitos de tempo real, como é o caso de 
multimídia, seja por escassez de recursos, como é o caso de aplicações móveis. 

Para as aplicações citadas anteriormente, o suporte à configuração dinâmica 
realiza um papel chave. O middleware precisa ajustar o seu comportamento às 
mudanças no contexto de execução, ao mesmo tempo que precisa preservar a 
qualidade de serviço necessária às aplicações. Por exemplo, se o tráfego em uma rede 
aumenta, o middleware pode dinamicamente adotar um novo algoritmo que melhore a 
compressão de dados, tornando-a mais eficiente. É preciso observar que a adaptação 
pode ter um escopo global, que tem seu efeito sentido por todas as chamadas ao 
middleware subseqüentes à adaptação; ou um escopo de chamada, que têm seu efeito 
sentido apenas por uma determinada invocação remota. 

Apesar da grande quantidade de produtos de middleware, como CORBA, RMI 
ou Web Services, eles normalmente falham em suportar configuração dinâmica de 
maneira efetiva. A razão desta incapacidade para adaptação reside no fato de que 
essas plataformas de middleware são projetados de maneira inflexível, como caixas 
pretas, não oferecendo mecanismos que permitam às aplicações acesso ao seu 
comportamento interno com o objetivo de modificá-lo. Assim, plataformas de 
middleware tradicionais não fornecem o dinamismo requerido pelas aplicações 
citadas anteriormente. Conseqüentemente, os desenvolvedores das aplicações 
distribuídas precisam criar complexos mecanismos de configuração dinâmica 
específicos para suas necessidades. 

Nesta dissertação, é proposto um modelo de middleware adaptativo ciente do 
contexto que possibilita configuração dinâmica em nível de chamada, não fortemente 
acoplado a nenhuma plataforma de middleware, linguagem de programação ou 
sistema operacional. Ciência do contexto refere-se à propriedade do middleware de 
possuir mecanismos que permitam o conhecimento das condições do ambiente de 
execução (e.g. memória disponível, carga da CPU e largura de banda).  

O modelo proposto permite configuração dinâmica em nível de chamada, onde 
cada chamada remota concorrente pode ser tratada de uma maneira particular. 
Adicionalmente, como certas configurações do middleware necessitam ter efeito 
sobre toda invocação remota, como uma estratégia de controle de concorrência, foi 
também definido um mecanismo de configuração dinâmica que considera o escopo da 
alteração. Finalmente, com o objetivo de saber o momento no qual o middleware 
necessita ser configurado, o modelo de middleware adaptativo proposto utiliza-se de 
monitores que possuem a missão de registrar o estado do ambiente de execução (e.g. 
vazão da rede). 



 

ABSTRACT 

Middleware systems have been increasingly adopted as communication infrastructure 
of distributed systems. The middleware provides a set of services (e.g., event, naming 
and time) that hides the complexity of underlying network mechanisms, operational 
systems and programming languages. 

Different types of distributed applications use middleware systems such as 
mobile-computing, QoS-aware and multimedia ones. These applications share a 
particular need related to the treatment of QoS aspects. Additionally, the support to 
dynamic configuration plays a key role. The middleware needs to adjust application's 
individual remote requests to changes in the runtime context, whilst it also must 
preserve the application's required quality of service. For example, if the traffic in the 
network increases, the middleware may dynamically adopt to a new algorithm that 
improves the data compression.  

Despite the large number of middleware products (e.g. CORBA, RMI and Web 
Services), they usually fail to support dynamic configuration. They do not provide the 
proper dynamism required by the aforementioned applications. These platforms are 
generally built using a black-box approach and do not allow to access/modify their 
internal behaviour. As a consequence, application developers have to take the 
responsibility of hard code complex configuration mechanisms. 

In this dissertation, we define a context-aware adaptive middleware model. The 
proposed model is not based on any particular middleware platform, programming 
language or operating system. Context-aware is the property of the middleware that 
keeps it conscious of external environment conditions such as available memory, CPU 
workload and network throughput. 

The proposed model allows call-based configuration, as each concurrent remote 
call can be treated on a particular way. Additionally, as some middleware 
configurations must actually affect every remote invocation, it also defines a 
configuration mechanism that considers the scope of changes as global. Finally, in 
order to know when the middleware have to be configured, the adaptive middleware 
receives information from monitors that register the environment conditions. 
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Capítulo 1 

1 Introdução 

Esta dissertação de mestrado aborda a adaptação de middleware. A adaptação 
é uma necessidade para diferentes tipos de aplicações distribuídas que utilizam 
sistemas de middleware, entre elas aplicações móveis, aplicações multimídia e 
aplicações cientes de QoS. Estas aplicações possuem determinadas características que 
necessitam de um middleware que forneça QoS, seja por requisitos de tempo real, 
como é o caso de multimídia, seja por escassez de recursos, como é o caso de 
aplicações móveis. No entanto, a maior parte das plataformas de middleware, como 
CORBA ou RMI, normalmente falham em suportar configuração dinâmica de 
maneira efetiva [Kon et al. 2002]. 

As próximas seções apresentam o contexto e as motivações desta dissertação. 
O problema tratado nesta dissertação é introduzido, de maneira que uma visão geral 
da solução proposta é apresentada. Além disso, são apresentadas as premissas do 
trabalho, delimitando o seu escopo. Por fim, a organização dos capítulos posteriores é 
mostrada. 

1.1 Contexto 
Desenvolver aplicações distribuídas pode ser uma tarefa árdua: primitivas de rede de 
baixo nível, tratamento de erros de comunicação, incompatibilidades devido à 
heterogeneidade inerente a estas aplicações e dificuldades de integração com sistemas 
legados são alguns dos fatores que podem demandar bastante tempo, tornar custosa ou 
mesmo inviabilizar o desenvolvimento destas aplicações. 

Primitivas como send e receive (envio e recebimento de mensagens) delegam 
minúcias como controle de concorrência e gerenciamento de buffer de dados de 
entrada e saída ao desenvolvedor da aplicação distribuída. Por sua vez, erros de 
comunicação são comuns em aplicações distribuídas e o desenvolvedor tem que lidar 
com eles diretamente, determinando como a aplicação deve se comportar caso eles 
ocorram. 

Além disto, sistemas operacionais como Unix e Windows possuem formas 
distintas de codificação de caracteres. Realizar o envio de dados entre duas máquinas 
Unix e Windows, que utilizam respectivamente  sistemas de codificação de caracteres 
7-bit ASCII e 16-bit Unicode [Emmerich 2000] requer conversão de tipos para que 
uma máquina consiga processar os dados enviadas pela outra. Isto obrigará o 
desenvolvedor da aplicação distribuída a se ocupar desta conversão de dados. 

Finalmente, sistemas legados normalmente utilizam tecnologias ultrapassadas, 
às vezes com linguagem de programação distinta da(s) linguagem(s) adotada(s) para o 
sistema distribuído em desenvolvimento. Assim, o desenvolvedor da aplicação 
distribuída terá que se preocupar em integrar estas linguagens ou tecnologias para 
tornar possível a troca de informação com o sistema legado. 

Em resposta a estas dificuldades na construção de sistemas distribuídos, surgiu 
o middleware. O middleware dá suporte à computação distribuída, fornecendo uma 
camada de abstração que se encontra entre o sistema operacional e a aplicação 
[Campbell et al. 1999]. O middleware torna mais simples o desenvolvimento de 
aplicações distribuídas, pois ele se encarrega dos detalhes da distribuição, deixando os 
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desenvolvedores livres para se concentrar na lógica de negócio específico de um 
determinado sistema. 

Sistemas de middleware [Bernstein 1996] provém serviços não-funcionais às 
aplicações distribuídas, escondendo a complexidade dos mecanismos de 
comunicação, a heterogeneidade de sistema operacional e de linguagens de 
programação. Serviços como eventos, nomes, controle de concorrência, segurança, 
entre outros, são fornecidos por sistemas de middleware  através de API’s 
(Application Program Interface) de alto nível, proporcionando facilidade de uso. 

O serviço de eventos [OMG CORBA] notifica elementos de um sistema 
distribuído que utilizam comunicação assíncrona na ocorrência de um único evento 
específico. Por sua vez, o serviço de nomes possibilita a identificação de um elemento 
de um sistema distribuído a partir de um nome único. O serviço de controle de 
concorrência coordena o acesso a elementos (e.g., um servidor) de um sistema 
distribuído, utilizando para isto artifícios como lock ou pool de conexões. Serviços de 
segurança garantem que a comunicação entre partes de um sistema distribuído ocorra 
de maneira segura, garantido propriedades como sigilo e integridade das informações 
enviadas pela rede. 

Devido às facilidades fornecidas por estes e outros serviços não-funcionais, 
middleware tem sido amplamente adotado como infra-estrutura de comunicação para 
sistemas distribuídos. 

Existe uma grande variedade de sistemas de middleware disponíveis 
atualmente. Alguns utilizam comunicação síncrona (requisições remotas são 
realizadas de maneira que o emissor fica bloqueado até receber uma resposta do 
destinatário), enquanto outros baseiam-se em comunicação assíncrona (mensagens 
são enviadas sem que o emissor seja bloqueado). Uns são independentes de 
linguagem de programação, outros são específicos para uma determinada linguagem. 
Alguns são baseadas em padrões, enquanto outros são baseados em tecnologia e 
soluções proprietárias [Vinoski 2002]. 

Em função desta diversidade de sistemas de middleware, cabe à equipe de 
desenvolvimento de uma aplicação distribuída a escolha da plataforma de middleware 
mais apropriada para uma determinada finalidade. Algumas plataformas conhecidas 
incluem: CORBA (Common Object Request Broker) [OMG CORBA], RMI (Java 
Remote Method Invocation) [Sun RMI], EJB (Enterprise Java Beans) [Sun EJB], 
JMS (Java Message Service) [Sun JMS] e Tuxedo [Hall 1996]. 

Apesar de tanta diversidade de modelos, sistemas de middleware 
[Bernstein 1996] não são uma panacéia. A despeito da grande quantidade de 
tecnologias de middleware existentes no mercado, estas tecnologias não têm se 
mostrado capazes de atender às demandas que recentemente certos tipos de aplicações 
distribuídas passaram a requisitar [Geihs 2001]. 

1.2 Motivação 
Entre estas aplicações podem ser incluídas aplicações móveis, aplicações 

multimídia e aplicações cientes de QoS (Quality of Service ou qualidade de serviço). 
Para estas aplicações, QoS é um requisito indispensável e o middleware deve ser 
capaz de atendê-lo. 

Aplicações multimídia possuem requisitos de tempo e sincronização de dados 
originados de mídias distintas, como áudio e vídeo, que normalmente são transmitidos 
através da Internet. Caso estes requisitos não sejam atendidos, a qualidade final que 
chega ao usuário da aplicação fica prejudicada, seja devido a problemas de 
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sincronização (e.g., áudio e vídeo fora de sincronia), seja por problemas de atraso na 
chegada dos dados (que resulta em cortes de som ou imagens). Por sua vez, aplicações 
móveis distribuídas executam em ambientes nos quais recursos como largura de 
banda, capacidade de processamento e memória disponível são escassos 
[Vinoski 2002]. 

Dessa forma, o middleware direcionado a estas aplicações tem a difícil missão 
de garantir QoS em um ambiente de execução bastante imprevisível e sujeito a falhas, 
o que não é uma tarefa trivial. Além disso, o middleware para aplicações móveis deve 
também ser bastante leve, para que possa executar em ambientes com restrições de 
memória e processamento. 

Para estas aplicações, o suporte à configuração dinâmica realiza um papel 
chave [Geihs 2001]. O middleware precisa ajustar o seu comportamento às mudanças 
no contexto de execução, ao mesmo tempo que precisa preservar a qualidade de 
serviço necessária às aplicações. É necessário observar que a adaptação pode ter um 
escopo global, que tem seu efeito sentido por todas as chamadas ao middleware 
subseqüentes à adaptação ou um escopo de chamada, que têm seu efeito sentido 
apenas por uma determinada invocação remota. 

Por exemplo, seja uma aplicação móvel que deseja fazer o download de um 
arquivo, mas a largura de banda da rede está baixa. Se o download  for iniciado sem 
compressão de dados, provavelmente levará muito tempo para ser concluído ou talvez 
venha a ser interrompido. Se o tráfego em uma rede aumentar a ponto de afetar 
seriamente a velocidade de transmissão de dados, o middleware pode dinamicamente 
adotar um novo algoritmo que melhore a compressão, tornando-a mais eficiente, com 
o objetivo de manter a qualidade da transmissão. 

Outro exemplo seria uma aplicação ciente de QoS, onde um servidor se 
encontra sobrecarregado com um grande número de requisições de clientes. Se o 
algoritmo de controle de concorrência cria uma nova thread para cada requisição 
recebida, uma boa opção para diminuir a sobrecarga do servidor é o middleware 
modificar o algoritmo de controle de concorrência. O middleware pode adotar um 
novo algoritmo que utilize um pool de threads de tamanho finito, de maneira que, 
quando o tamanho máximo é atingido, o próximo cliente seja colocado numa fila, 
tendo que aguardar até que um outro cliente que estava sendo atendido libere um 
thread do pool de conexões. 

Apesar da grande quantidade de produtos de middleware existentes, como 
CORBA, EJB ou RMI, eles normalmente falham em suportar configuração dinâmica 
de maneira efetiva [Kon et al. 2000]. A razão desta incapacidade para adaptação 
reside no fato de que essas plataformas de middleware são projetados de maneira 
inflexível, como caixas pretas, não oferecendo mecanismos que permitam às 
aplicações acesso ao seu comportamento interno com o objetivo de modificá-lo. 
Assim, estes produtos de middleware oferecem serviços que não podem ser alterados 
em tempo de execução. 

Desse modo, plataformas de middleware tradicionais não fornecem o 
dinamismo requerido pelas aplicações citadas anteriormente. Conseqüentemente, os 
desenvolvedores das aplicações distribuídas precisam criar complexos mecanismos de 
configuração dinâmica específicos para as suas necessidades. 

Em um passado recente, soluções para este problema foram propostos, como 
QuO [Loyall et al. 1998], FlexiNet [Hayton et al. 1998], OpenCorba [Ledoux 1999], 
Open ORB [Blair et al. 2001] e dynamicTAO [Kon et al. 2000]. Todas essas soluções 
propõem plataformas de middleware orientadas a objetos, que possuem diversas 
características para possibilitar a configuração dinâmica. No entanto, todas estas 
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soluções possuem limitações, resolvendo o problema apenas de maneira parcial, seja 
por motivos de limitações na adaptação, por dependência de linguagens de 
programação, direcionadas a uma plataforma de middleware específica, entre outros. 

QuO fornece configuração dinâmica em nível de chamada, possibilitada 
através de linguagens de definição de contratos de QoS próprios do QuO e 
codificação de determinados elementos do middleware, como stubs. A implementação 
de QuO original é baseada na especificação CORBA, mas também existe uma versão 
compatível com RMI. QuO não fornece configuração dinâmica em nível global. 

OpenCorba é um middleware dinamicamente configurável baseado no padrão 
CORBA, que utiliza as características reflexivas da linguagem NeoClasstalk para 
prover adaptação. NeoClasstalk possui uma arquitetura reflexiva que permite a 
mudança da classe de um objeto em tempo de execução. OpenCorba fornece 
adaptação em nível global e é bastante dependente da linguagem NeoClasstalk, uma 
contradição para um middleware baseado na especificação CORBA. Além disso, 
segundo o próprio Ledoux, o modelo de meta-objetos de OpenCorba impacta 
consideravelmente a desempenho do broker de CORBA. 

FlexiNet é um middleware reflexivo baseado na linguagem de programação 
Java, permitindo que os desenvolvedores das aplicações construam uma aplicação 
distribuída baseado em uma pilha de protocolos dinamicamente configurável. Para 
realizar a adaptação desta pilha, Flexinet utiliza as características reflexivas de Java, 
não possuindo proposta para ser portável para outras linguagens. 

Open ORB é um middleware reflexivo voltado para aplicações multimídia que 
possui uma estrutura de meta-espaço (o nível reflexivo) dividido em quatro modelos 
que tratam de diferentes aspectos do middleware, sejam eles estruturais ou 
comportamentais. A partir desses quatro modelos de meta-espaço os objetos que 
compõem o middleware podem ser reconfigurados. Open ORB não dá suporte 
apropriado à adaptação em nível de chamada, pelo fato de se preocupar basicamente 
com a associação e estruturação de componentes, em vez de sua troca de mensagens 
[Cazzola 2002].  

Finalmente, dynamicTAO é um ORB CORBA baseado no TAO ORB. 
dynamicTAO possibilita adaptação do mecanismo do ORB através de reflexão, 
utilizada para expor a estrutura interna do middleware, permitindo sua manipulação. 
dynamicTAO é limitado ao padrão CORBA e não dá suporte adequado à adaptação 
em nível de chamada pelos mesmos motivos do Open ORB. 

1.3 Definição do Problema 
Adaptação de middleware é uma tarefa complexa. Para ser adaptável, o 

middleware necessita ter a flexibilidade de alterar o seu próprio comportamento em 
tempo de execução. A adaptação pode ser divida em dois tipos: adaptação em nível de 
invocação, na qual apenas a invocação remota alvo da adaptação sente os seus efeitos; 
adaptação ao nível global, na qual todas as chamadas remotas sentem os efeitos da 
adaptação. O middleware adaptativo deve ser capaz de fornecer adaptação nestes dois 
níveis. 

A adaptação em nível de chamada para aplicações distribuídas é essencial pois 
permite que dois clientes que estão executando requisições remotas simultaneamente 
possam ser atendidos pelo mesmo servidor de maneira distinta. Assim, um cliente 
com pouca largura de banda pode ter seus dados comprimidos, enquanto um cliente 
com muita largura de banda, não necessita desta compressão. 
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A adaptação ao nível global é importante pois permite que componentes de 
aplicações distribuídas modifiquem seu comportamento independente da invocação 
remota que está sendo realizada. Um servidor remoto que esteja sendo sobrecarregado 
com inúmeras requisições de clientes pode adotar uma nova estratégia de controle de 
concorrência que limite o número de atendimento a requisições simultâneas, como 
explicado na seção 1.2. 

Ao mesmo tempo, o middleware adaptativo também deve possuir uma 
desempenho aceitável. Em outras palavras, a flexibilidade não deve comprometer o 
desempenho do middleware. No entanto, sabe-se que sistemas flexíveis são mais 
complexos e realizam mais operações que sistemas estáticos equivalentes. Por este 
motivo, sempre haverá perda de desempenho. Portanto, um outro desafio na 
construção de um middleware adaptativo é prover adaptação e simultaneamente 
minimizar as perdas de desempenho. 

Além disso, também é importante permitir que o desenvolvedor da aplicação 
distribuída tenha controle sobre a adaptação realizada pelo middleware. Este controle 
deve ser realizado da maneira mais natural possível, a despeito da complexidade 
envolvida em definir regras para a adaptação. 

Assim, o desenvolvedor da aplicação distribuída deve determinar as regras para 
a adaptação do middleware, levando em consideração as condições do ambiente de 
execução para a definição destas regras. Neste ponto, é importante que a linguagem a 
ser utilizada nas definições destas regras seja de fácil assimilação, idealmente de uso 
bastante conhecido, para que os desenvolvedores não sintam grandes dificuldades 
com sintaxes novas e complicadas. 

É preciso enfatizar que o escopo do presente trabalho limita-se a middleware 
orientado a objetos [Emmerich 2000], no qual são realizadas requisições a objetos 
remotos. O modelo de comunicação síncrona foi escolhido como foco de estudo. Ou 
seja, comunicação assíncrona não é alvo do presente trabalho. 

Além disso, esta dissertação não é uma solução específica para sistemas 
distribuídos móveis ou multimídia. Em vez disso, é proposto um modelo de 
middleware  adaptativo geral para aplicações cientes de QoS. Um típico exemplo de 
aplicação ciente de QoS é uma aplicação cliente-servidor na qual a estratégia de 
compressão de dados pode variar dependendo da largura de banda da rede. Para que o 
modelo seja aplicado em cenários específicos como mobilidade e multimídia, estudos 
complementares devem ser feitos no futuro. 

1.4 Solução Proposta 
Neste cenário, foi desenvolvido um modelo de middleware orientado a objeto, 
adaptativo e ciente do contexto. Ciência do contexto [Schilit et al. 1994] refere-se à 
propriedade do middleware de possuir mecanismos que permitam o conhecimento das 
condições do ambiente de execução (e.g., memória disponível, CPU workload ou 
largura de banda). O modelo não é fortemente acoplado a nenhuma plataforma de 
middleware, linguagem de programação ou sistema operacional. 

O modelo proposto provê configuração dinâmica em nível de chamada, onde 
cada invocação remota concorrente pode ser tratada de uma maneira particular. 
Adicionalmente, como certas configurações do middleware necessitam ter efeito 
sobre toda invocação remota, o modelo também suporta configuração dinâmica em 
nível global. 

Para possibilitar a adaptação, o modelo propõe que o middleware orientado a 
objetos seja construído baseado em componentes. Componentes são “uma parte 
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modular, implantável e substituível de um sistema, que encapsula a implementação e 
expõe um conjunto de interfaces” [OMG UML]. Estes componentes devem 
implementar serviços, como uma estratégia de controle de concorrência ou de 
compressão de dados, que atendem a propriedades não-funcionais. 

No modelo, diferentes implementações de um mesmo serviço devem possuir 
uma mesma interface, de maneira que uma estratégia poderia ser substituída pela 
outra de maneira transparente. 

Além disso, para permitir configuração dinâmica em nível de chamada, o 
middleware não deve possuir uma referência direta para cada componente. Em vez 
disso, sempre que necessitar de um determinado componente para a realização de um 
serviço, o middleware requisitará este componente ao modelo adaptativo proposto.  

Assim, requisições concorrentes que estejam sendo realizadas 
simultaneamente podem utilizar-se de diferentes implementações de uma mesma 
interface que representa um determinado serviço. Para isso, basta que os demais 
elementos do middleware (e.g., stubs e skeletons) requisitem ao modelo adaptativo 
um determinado componente, do qual conhecem apenas a interface. De posse do 
nome desta interface e com ciência do contexto de execução, o modelo adaptativo 
recupera o componente apropriado. 

Com o objetivo de possibilitar a adaptação, o modelo de middleware 
adaptativo proposto adota quatro conceitos: eventos, contextos, políticas e serviços. 
Estes quatro conceitos são acompanhados por quatro elementos que possuem a missão 
de gerenciá-los: o gerente de evento, o gerente de contexto, o gerente de política e a 
fábrica de serviço, respectivamente. 

No ambiente de execução do middleware, ocorrem eventos que dizem respeito 
a características do ambiente e que influenciam as condições do sistema. Por exemplo, 
a alteração da largura de banda da rede e aumento ou diminuição de carga da CPU são 
eventos para o modelo. Neste caso, a largura de banda e a carga da CPU são 
condições de sistema. 

Para obter informações sobre estes eventos, o modelo de middleware 
adaptativo define monitores que possuem a missão de registrar o estado do ambiente 
de execução. Estes monitores executam concorrentemente com o middleware. O 
gerente de evento é o elemento responsável por iniciar os monitores e também 
associar ouvintes de eventos aos monitores inicializados. 

O gerente de contexto é o “ouvinte” de eventos do modelo. Ele recebe todos os 
eventos informados pelos monitores e avalia o estado do ambiente de execução, 
baseado nas condições de sistema . Cada possível estado do ambiente é definido como 
um contexto, caracterizado por expressões que relacionam um ou mais valores para   
cada condição de sistema. 

Uma política associa uma série de implementações de serviços não-funcionais 
a um determinado contexto. Ou seja, a política sabe informar qual a implementação 
para um determinado serviço dada a sua interface. O gerente de política, por sua vez, 
possui o conjunto de políticas definidas para o middleware e é capaz de selecionar a 
política apropriada dado um contexto específico. 

Finalmente, a fábrica de serviço é capaz de instanciar um serviço dado o seu 
nome (que identifica a implementação de um serviço). O nome do serviço identifica 
unicamente um componente específico do modelo adaptativo. Assim, de posse da 
informação deste nome, obtido através de uma política, é possível recuperar um 
serviço provido pelo middleware.  

Para coordenar a ação dos quatro elementos citados, existe um quinto 
elemento denominado gerente adaptativo. É a ele que os demais elementos do 
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middleware (e.g., stubs e skeletons) devem requisitar serviços não-funcionais. Para 
recuperar um serviço, basta que um stub, por exemplo, informe ao gerente adaptativo 
o nome da interface (ou tipo) do serviço desejado. Feito isto, o stub recebe como 
resposta um componente que implementa esta interface. Assim, o gerente adaptativo 
fornece uma interface simples para comunicação entre o modelo e os demais 
elementos do middleware. 

Finalmente, quem determina o comportamento do middleware é o 
desenvolvedor da aplicação distribuída. Para isto, ele precisa informar através de 
meta-dados quais são os monitores relacionados a eventos, quais são os contextos do 
ambiente de execução, quais são as políticas que ditam os serviços de acordo com 
cada contexto definido e quais são os serviços não-funcionais providos pelo 
middleware. 

Devido ao requisito da linguagem para definição destes meta-dados ser de 
fácil assimilação por parte dos desenvolvedores, foi escolhido XML [W3C XML] 
como linguagem para descrição dos meta-dados. XML é um padrão de fato para 
descrição de meta-dados e troca de informações na Internet. Além disso, documentos 
XML não são atrelados à linguagem de programação, ao sistema operacional ou ao 
protocolo de comunicação. Desse modo, XML é uma escolha natural para a descrição 
dos meta-dados, visto que uma das características do modelo proposto é não ser 
fortemente acoplado à linguagem de programação, plataforma de middleware ou ao 
sistema operacional. 

1.5 Estrutura do Documento 
Este documento está organizado em seis capítulos, incluindo a presente introdução. O 
capítulo 2 é uma explanação dos conceitos básicos relacionados ao presente trabalho, 
tendo por objetivo dar uma visão geral destes conceitos. O capítulo se inicia com a 
conceituação de middleware, sua classificação e exemplos de plataformas de 
middleware. O capítulo também aborda reflexão computacional e padrões de projeto. 

O capítulo 3 introduz  trabalhos relacionados ao modelo de middleware 
adaptativo proposto. São abordados alguns dos principais trabalhos na área de 
adaptação de middleware. A abordagem dá ênfase às características fundamentais de 
cada uma destes trabalhos, incluindo suas potencialidades e limitações. 

O capítulo 4 apresenta o modelo de middleware adaptativo proposto. O capítulo 
descreve em detalhes os componentes que constituem o modelo, incluindo diagramas 
UML deste componentes e explicações sobre os meta-dados utilizados para configurar 
o comportamento adaptativo do middleware. Além disso, o capítulo também explica 
como deve ocorrer a interação entre o modelo adaptativo proposto e os demais 
elementos que compõem um middleware, como stubs e skeletons. 

O capítulo 5 trata da implementação de dois protótipos para o modelo proposto, 
dando ênfase à avaliação de desempenho destes protótipos. Estes protótipos foram 
escritos na linguagem de programação Java e são comparados com plataformas de 
middleware tradicionais. A comparação foi realizada a partir da utilização de métodos 
estatísticos. 

Finalmente, o capítulo 6 conclui a dissertação, resumindo as principais 
contribuições deste trabalho para a pesquisa sobre adaptação de middleware e discute 
trabalhos que podem vir ser realizados no futuro. 
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Capítulo 2 

2 Conceitos Básicos 

Neste capítulo, são introduzidos os conceitos básicos relacionados ao contexto da 
dissertação.  Inicialmente, são introduzidos os conceitos básicos de middleware e os 
seus modelos. Em seguida, são apresentadas as noções de reflexão computacional e 
padrões de projeto, conceitos que influenciaram o modelo de middleware adaptativo 
proposto nesta dissertação. 

2.1 Middleware 
No início dos anos 80, a Sun Microsystems desenvolveu um protocolo baseado em 
chamada de procedimento remoto como parte da arquitetura Open Network 
Computing [Charles 1999]. Este protocolo, que fazia parte do sistema operacional 
desenvolvido pela Sun, permitia que uma máquina cliente executasse uma chamada 
remota de procedimento a uma máquina servidora escondendo os detalhes da rede. O 
cliente tinha que lidar com uma API (Applicaton Program Interface) de baixo nível 
que obrigava os programadores a se preocuparem com os detalhes da chamada remota 
a ser realizada. 

Até a metade desta década, a computação distribuída não era largamente 
utilizada. Normalmente, terminais que não realizavam nenhum processamento eram 
utilizados em aplicações onde os clientes necessitavam enviar informações que eram 
processadas por uma computador central, o mainframe. 

A palavra middleware foi utilizada pela primeira vez no final dos anos 80 para 
descrever o software que possuía a função de gerenciar a conexão de rede. O termo 
middleware também chegou a ser empregado em aplicações que utilizavam SQL 
(Structured Query Language) para se comunicar com bancos de dados relacionais no 
início dos anos 90 [Bakken 2001]. No entanto, este emprego da palavra middleware 
caiu em desuso. Em meados dos anos 90, o termo middleware se tornou difundido, 
devido ao destaque e importância que sistemas distribuídos e tecnologia de rede 
alcançaram. 

Definição 
Middleware é um termo cuja definição não é consensual. Na Enciclopédia de 
Computação Distribuída, Bakken [Bakken 2001] define middleware como “uma 
classe de tecnologia de software projetada para gerenciar a complexidade e a 
heterogeneidade inerente aos sistemas distribuídos”. Talarian Corporation 
[Talarian 2000] caracteriza middleware como “o software que é usado para mover 
informação de um programa para um ou mais programas, protegendo o desenvolvedor 
de dependências do protocolo de comunicação, sistemas operacionais e hardware”. 
Campbell [Campbell et al. 1999], por sua vez, afirma que middleware é “qualquer 
camada de software que se situa acima da infra-estrutura de sistemas distribuídos e 
abaixo da camada da aplicação”. 

Apesar destas definições, normalmente é preferível caracterizar um 
middleware através de algumas propriedades que ele deve possuir. O middleware 
fornece uma camada de abstração entre a aplicação e o sistema operacional, como 
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mostrado na Figura 2.1, sendo responsável por realizar a comunicação entre 
elementos de sistemas distribuídos. Dessa forma, o middleware atua em um sistema 
distribuído proporcionando independência da heterogeneidade de rede e hardware, 
podendo também proporcionar independência de linguagem de programação. 

Bernestein [Bernstein 1996] afirma que o middleware deve ser distribuído, 
independente de aplicação, indústria e plataforma, além de suportar interfaces e 
protocolos padrões. Por independência de aplicação e indústria, entenda-se que o 
middleware deve ser capaz de atender às necessidades de uma grande gama de tipos 
de aplicações distribuídas. O suporte a interfaces e protocolos padrões, por sua vez, 
possibilita interoperabilidade entre os diversos elementos de uma aplicação 
distribuída. A independência de plataforma, finalmente, permite que o middleware 
seja portável, possibiliando a comunicação entre elementos de um sistema distribuído 
que executam em ambientes heterogêneos. 

Aplicação Distribuída

Middleware

Sistema Operacional

Aplicação Distribuída

Middleware

Sistema Operacional

Rede
 

Figura 2.1: Estrutura do middleware. 

Normalmente, o middleware oferece serviços comuns às aplicações distribuídas 
[Tanenbaum et al. 2002], como: naming, possibilitando que elementos de um sistema 
distribuídos sejam identificados e localizados a partir de um nome (páginas brancas 
das listas telefônicas); tolerância a falhas, permitindo que um sistema distribuído 
continue a operar mesmo no caso de um determinado elemento do sistema falhar; 
transações distribuídas, que possibilita que um conjunto de operações de leitura e 
escrita sejam tratadas de maneira atômica, como se fossem uma única operação 
(possibilitando apenas que todas as operações sejam bem sucedidas ou que todas as 
operações falhem); segurança, fornecendo propriedades de confidencialidade (apenas 
o destinatário da mensagem será capaz de lê-la), integridade (a mensagem não pode 
ser adulterada na rede) e não repúdio (a mensagem tem seu emissor identificado de 
maneira inegável) às mensagens trocadas por processos que fazem parte de uma 
determinada aplicação distribuída. 

2.2 Tipos de Middleware 

Sistemas de middleware são classificados atualmente em diferentes modelos, 
enumerados a seguir [Emmerich 2000]: Middleware Procedural, Middleware 
Orientado a Objetos, Middleware Transacional e Middleware Orientado a Mensagens. 
Estes modelos são descritos nas próximas seções. 

2.2.1 Middleware Procedural 

Middleware Procedural é um dos modelos mais antigos de middleware. O conceito de 
RPC (Remote Procedure Call) apareceu inicialmente na literatura em torno de 1976 
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[CMU-SEI 1997] e as primeiras implementações surgiram entre o fim dos anos 70 e 
início dos anos 80. Entre estas implementações está o protocolo que fazia parte da 
arquitetura Open Network Computing desenvolvido pela Sun, como já citado na seção 
2.1. Unix e Windows também possuem protocolos de RPC embutidos no sistema 
operacional [Emmerich 2000]. 

O middleware procedural é caracterizado por chamada de procedimento 
remoto, que consiste na invocação de uma função de um servidor por um cliente, onde 
ambos encontram-se em máquinas distintas. Estas chamadas remotas são síncronas, 
de maneira que o cliente permanece bloqueado até que o servidor envie uma resposta 
da execução da função remota. Para possibilitar transparência de localização, fazendo 
com que o cliente não tome conhecimento de que a chamada ao servidor é realizada 
remotamente, RPC utiliza-se de stubs no cliente e no servidor, conforme ilustra a 
Figura 2.2.  

Rede

RPC StubRPC Stub

Cliente Servidor

 
Figura 2.2: Comunicação cliente-servidor utilizando RPC. 

Como exemplo, suponha um programa que necessita ler um arquivo localizado 
em um servidor remoto [Tanenbaum et al. 2002]. O procedimento read(file, buffer) de 
uma determinada biblioteca de procedimentos, recebe um nome de arquivo e um 
buffer como parâmetros, lê um arquivo localmente e armazena seu conteúdo no buffer 
informado pelo cliente. A versão stub do procedimento read recebe os mesmos 
argumentos, empacota-os e os envia a um servidor remoto. Após enviar a mensagem, 
o stub cliente fica bloqueado à espera da resposta do servidor. 

No servidor, o stub, que tipicamente está bloqueado esperando por requisições 
remotas, desempacota os parâmetros da chamada remota e então invoca o 
procedimento read no servidor. Ao receber a resposta do servidor, o stub do servidor 
empacota a resposta e a envia para o stub do cliente. Ao receber a resposta, o stub 
cliente é desbloqueado, desempacota a resposta e a repassa para o cliente. 

RPC possui uma série de limitações. Escalabilidade não é suportada de 
maneira satisfatória por RPC. Além disso, RPC delega para o programador da 
aplicação distribuída alguns detalhes de comunicação de baixo nível (e.g., 
manipulação de múltiplas conexões a um servidor) [Talarian 2000]. 

2.2.2 Middleware Orientado a Objetos 
O middleware orientado a objetos é uma evolução de middleware procedural e 
permite que objetos localizados em diferentes pontos da rede se comuniquem de 
maneira transparente, como se a comunicação ocorresse entre objetos locais. Este tipo 
de middleware possui todas as características do paradigma de orientação a objetos, 
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como herança, polimorfismo e encapsulamento [Bakken 2001]. O middleware 
orientado a objetos é caracterizado por requisições a objetos remotos. 

Normalmente, a comunicação síncrona é utilizada em sistemas de middleware 
de objetos distribuídos. No entanto, a comunicação assíncrona também é suportada 
por determinadas plataformas de middleware orientadas a objeto (e.g., CORBA). Na 
comunicação assíncrona, um cliente realiza uma requisição a um servidor remoto e 
não fica bloqueado esperando pela resposta desta requisição. 

A seguir, seguem algumas das principais plataformas de distribuição baseadas 
em middleware orientado a objetos. 

RMI 
O RMI (Java Remote Method Invocation) [Sun RMI] é o middleware para objetos 
distribuídos em Java. Objetos que residem em uma máquina virtual Java (JVM - Java 
Virtual Machine) podem acessar métodos de objetos que residem em uma outra JVM 
através de RMI. RMI fornece transparência de localização, segurança, independência 
de plataforma, mas é dependente da linguagem de programação Java. Aplicações RMI 
são normalmente compostas de um servidor e um cliente. O cliente realiza invocações 
remotas a métodos de um servidor, enquanto o servidor espera por requisições 
remotas. A comunicação ocorre de maneira síncrona.  

A Figura 2.3 mostra a estrutura de comunicação RMI. Para realizar a 
invocação remota, o cliente precisa primeiramente obter a referência remota do objeto 
servidor. Para isso, o cliente comunica-se com o registry, um servidor de nomes que 
permite que clientes obtenham referências remotas para servidores. O servidor, no 
momento em que é inicializado, deve ser registrado no registry com o nome que o 
identificará unicamente. 

O cliente utiliza-se de um stub para realizar a invocação, um objeto localizado 
na máquina cliente que possui a mesma interface do servidor, provendo, desta forma, 
transparência de distribuição. O stub, ao receber uma chamada do cliente, realiza o 
marshalling (conversão de tipos) dos parâmetros da chamada utilizando serialização 
de Java. Após o marshalling, o stub invoca o servidor.  

No servidor, um skeleton recebe a requisição remota, realiza a operação 
unmarshalling (processo inverso ao marshalling) e então repassa a chamada para o 
objeto servidor, que executa o método. O servidor envia o resultado da invocação ao 
skeleton, que realiza o marshalling do resultado e o envia para o stub. Ao receber a 
resposta, o stub realiza o unmarshalling do resultado e finalmente repassa-o para o 
cliente. 

Skelleton

Servidor

Stub

Cliente

obtém referência remota registra-se
Registry

Rede

 
Figura 2.3: O modelo de comunicação RMI. 
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Os stubs e skeletons são gerados automaticamente a partir do compilador rmic, 
bastando que o desenvolvedor da aplicação distribuída informe a referência da classe 
à qual o stub e o skeleton deverão se referir. Comunicações entre cliente e servidor 
podem ser feitas utilizando canais seguros (criptografados) utilizando RMI, apesar do 
middleware não possuir nenhum recurso específico para isso. O RMI permite que o  
desenvolvedor da aplicação utilize um artifício denominado custom socket que 
possibilita a criação de canais de comunicação com propriedades determinadas pelo 
desenvolvedor. O programador da aplicação distribuída precisa implementar um 
custom socket que possua as características desejadas (e.g., criptografia) e instanciar o 
custom socket no momento em que a aplicação RMI for inicializada. 

Enterprise Java Beans 
O EJB (Enterprise Java Beans) [Sun EJB], é a uma especificação de middlweare 
baseado em componentes para computação distribuída, definida pela Sun 
Microsystems. Os componentes EJB são gerenciados por um container que executa no 
servidor. Este container provê suporte a distribuição, transações, segurança e 
gerenciamento de recursos. O suporte aos requisitos não-funcionais providos pelo 
container, como transação e segurança, são configuráveis através de meta-dados 
definidos em XML. 

EJB possui uma especificação que deve ser seguida por qualquer empresa de 
software que desenvolva um container. O EJB provê interoperabilidade entre 
aplicações distribuídas Java executando em diferentes containers e sistemas 
operacionais. Porém, assim como RMI, EJB é restrito à Java. 

Os elementos principais da arquitetura EJB são os entity beans e os session 
beans. Entity beans provêem persistência e compartilhamento dos dados do sistema. 
Entity beans podem ser de dois tipos: CMP (container-managed persistence) no qual 
o container realiza automaticamente a implementação necessária à inserção, leitura e 
atualização de um objeto representado por um EJB; ou BMP, bean-managed 
persistence, no qual o desenvolvedor da aplicação precisa criar a implementação de 
métodos de inserção, leitura e atualização de um objeto representado por um EJB. 
Session beans, por sua vez, provém lógica de negócio e serviços sem estado (stateless 
beans) ou serviços conversacionais (stateful session beans) para o cliente da 
aplicação.  

Session e entity beans, executam e têm suas operações controladas pelo 
container. A Figura 2.4 mostra os elementos constituintes de um container EJB. Os 
clientes fazem requisições a session beans, que fornecem serviços de negócio e fazem 
a comunicação com entity beans que, por sua vez, acessam bases de dados. 

Cada EJB, seja ele session ou entity, possui uma série de classes e interfaces 
padronizadas. A home interface é determinada pelo desenvolvedor e tem como função 
a criação, remoção ou localização de um EJB. A remote interface, também 
implementada pelo desenvolvedor, contém os métodos de negócio que podem ser 
acessados por um cliente remoto. A bean class, determinada pelo desenvolvedor, 
contém a implementação dos métodos de negócio definidos na remote interface. Em 
tempo de execução, o container cria classes, com versões local e remota, que 
implementam as interfaces home e remote definidas pelo desenvolvedor. 
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Figura 2.4: Elementos que constituem um container EJB. 

Cada EJB possui um ciclo de vida que dita seu comportamento, gerenciado 
pelo container. Após ser criado e inicializado pelo container, um EJB está pronto para 
receber requisições. Em alguns casos, o container pode colocar um determinado EJB 
em um estado passivo, no qual, após um determinado período de tempo sem receber 
requisições, ele é removido do container.  

Pelo fato de enterprise java beans serem objetos computacionalmente pesados, 
que necessitam de considerável quantidade de recursos na sua criação e destruição, o 
container não os cria ou os destrói sempre que necessita de uma nova instância de um 
bean. Ao invés disso, ele mantém um pool de beans que podem ser reutilizados por 
vários usuários de uma aplicação. Utilizando esse pool, o servidor da aplicação pode 
manipular mais requisições pelo fato de não gastar tempo em excesso criando e 
destruindo objetos. 

CORBA 
O CORBA (Common Object Request Broker) [OMG CORBA] é uma especificação 
de um middleware orientado a objetos desenvolvido e mantido pela OMG (Object 
Management Group) um consórcio de mais de 800 companhias, primariamente da 
indústria. CORBA fornece independência de localização, de plataforma e de 
linguagem de programação para sistemas que utilizam sua arquitetura. A primeira 
especificação de CORBA data do início dos anos 90. 

Utilizando CORBA, um cliente pode se comunicar com o servidor 
transparentemente através de uma rede. Toda comunicação em CORBA é mediada 
por um elemento conhecido como ORB (Object Request Broker) de acordo com a 
Figura 2.5. O ORB é o elemento principal da arquitetura CORBA e tem como papel 
possibilitar comunicação entre objetos distribuídos, provendo transparência de 
localização, de comunicação e de ativação de servidores.  

A comunicação entre objetos distribuídos ocorre basicamente da seguinte 
maneira: ao realizar a chamada ao método de um servidor, o cliente utiliza-se de um 
stub, possuidor da mesma interface do servidor, que por sua vez repassa a chamada 
para o ORB; este último direciona a chamada para um object adapter, que redireciona 
para um skeleton que, finalmente, invoca o servidor. O stub e o skeleton são ambos 
criados em tempo de compilação através de um IDL (Interface Definition Language). 
IDL define interfaces para objetos remotos de maneira independente de linguagem de 
programação. Os stubs e skeletons são criados de acordo com a definição IDL e com a 
linguagem de programação da implementação do cliente ou do servidor. O object 
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adapter tem como função fornecer serviços como controle de concorrência, segurança 
e registro de servidores. 

Além de chamadas estáticas, definidas utilizando stubs e skeletons em tempo 
de compilação, existe a possibilidade de serem realizadas chamadas dinâmicas, 
caracterizadas por chamadas de clientes a operações desconhecidas de servidores ou a 
servidores não conhecidos em tempo de compilação. 

Para dar suporte a este tipo de chamada, CORBA possui uma série de 
elementos. O primeiro deles, o repositório de interfaces,  interface repository, tem 
como objetivo fornecer descrições de interfaces para serem utilizadas em invocações 
dinâmicas. Quem utiliza este repositório é o dynamic invocation, elemento 
encarregado de realizar as chamadas dinâmicas. O dynamic skeleton realiza, na 
invocação dinâmica, o mesmo papel do skeleton na chamada estática, permitindo que 
servidores sejam invocados sem possuírem skeletons e que sejam adicionados em 
tempo de execução para servirem clientes. O dynamic skeleton provê acesso a 
operações de qualquer servidor de maneira análoga ao dynamic invocation. Para obter 
informações sobre as operações dos objetos servidores, o dynamic skeleton utiliza-se 
do implementation repository, que possui meta-dados sobre implementações dos 
objetos servidores. 

IDL
Skeleton

Object
Adapter

Dynamic
Skeleton

Cliente Servidor

Dynamic
Invocation

IDL
Stubs

ORB
Interface

Núcleo do ORB CORBA

Interface 
Repository

Implementation 
Repository

 
Figura 2.5: A estrutura de CORBA. 

O object adapter é o elemento que recebe as chamadas enviadas pelo ORB e 
as repassa para o skeleton ou dynamic skeleton. O object adapter fornece serviços 
para o objeto servidor, como segurança, ativação e controle de concorrência. 

A ORB interface interage diretamente com o ORB, fornecendo um conjunto 
de serviços que são comuns a quaisquer objetos, clientes e servidores. Pelo fato da 
maioria dos serviços do ORB serem oferecidos através de stubs, skeletons, dynamic 
invocation, dynamic skeleton e object adapter, existem poucos7 serviços fornecidos 
pela ORB interface. 

CORBA oferece uma série de serviços de propósito geral e independentes de 
aplicação. Para utilizar um determinado serviço, uma aplicação precisa especificá-lo 
na CORBA IDL. Entre os principais serviços que CORBA oferece, temos: 

• Concurrency control: provê controle de concorrência no acesso de 
objetos compartilhados, através de mecanismos como lock. 

• Persistency: provê facilidades para a persistência de objetos. 
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• Transaction: fornece ao cliente a capacidade de definir a invocação 
de um conjunto de métodos de múltiplos objetos distribuídos 
dentro de uma única transação. 

• Life cycle: trata de aspectos de criação, remoção, cópia e 
movimento de objetos. 

• Collection: permite o agrupamento de um grupo de objetos dentro 
de listas, conjuntos, pilhas ou filas. Dependendo do tipo de 
agrupamento, diferentes mecanismos de acesso aos elementos 
constituintes do grupo são permitidos. 

• Query: possibilita a construção de uma coleção de objetos a partir 
de critérios específicos utilizando uma linguagem de consulta. Uma 
query pode retornar uma coleção de objetos, um objeto ou nenhum. 

• Event: direcionado à comunicação assíncrona, permite que clientes 
e servidores possam ser interrompidos na ocorrência de um único 
evento específico. 

• Notification: provê facilidades avançadas para a comunicação 
assíncrona baseada em eventos. 

• Externalization: refere-se a questões de serialização de objetos, de 
maneira que eles possam ser armazenados em disco ou enviados 
através da rede. 

• Time: informa o tempo corrente dada uma margem de erro. 

• Licensing: permite que desenvolvedores de objetos adicionem 
licenças de uso a um determinado objeto. Estas licenças podem 
referir-se a questões de direito de acesso a um objeto, como por 
exemplo uma restrição que não permite que mais de um cliente 
esteja acessando um dado objeto ao mesmo tempo. 

• Naming: possibilita mapeamento de nomes de objetos para 
identificadores de objetos. 

• Trading: possibilita a publicação e localização dos serviços que o 
objeto tem a oferecer. 

• Property: permite que clientes associem pares (atributo, valor) a 
objetos. Esses pares são utilizados na descrição de objetos. 

• Security: fornece mecanismos que possibilitam comunicação 
segura entre objetos, garantindo propriedades como autenticação, 
autorização, auditoria, não repúdio, entre outros. 

Para possibilitar interoperabilidade entre ORBs de diferentes fabricantes, 
CORBA possui um protocolo denominado GIOP, General Inter-ORB Protocol. Este 
protocolo assume que o protocolo de transporte é confiável e orientado a conexão. A 
versão do GIOP que utiliza TCP é chamado IIOP, Internet Inter-ORB Protocol. 

2.2.3 Middleware Transacional 
Middleware Transacional é caracterizado por possibilitar que as interações entre 
componentes de um sistema distribuído ocorram no contexto de uma transação 
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distribuída. O middleware transacional  fornece a capacidade de gerenciar transações 
em bancos de dados distribuídos, sendo normalmente utilizado em aplicações 
distribuídas que necessitam realizar transações coordenadas e sincronizadas através de 
múltiplos servidores de bancos de dados. Os clientes invocam, em servidores, 
procedimentos remotos que possuem as propriedades de atomicidade, consistência, 
isolamento, e durabilidade (ACID) [Tanenbaum et al. 2002]. 

Atomicidade significa que, para o mundo externo, a transação é indivisível, 
sendo executada como se fosse uma única operação. Consistência garante que a 
transação não viola as invariantes do sistema, de modo que após sua execução, o 
sistema sempre se encontrará em um estado consistente. Isolamento refere-se ao fato 
de que uma transação não interfere em outra transação concorrente, e seus efeitos só 
serão externamente visíveis após ela ter sido completada com sucesso. Finalmente, 
durabilidade quer dizer que uma transação confirmada têm seus efeitos persistidos de 
maneira permanente. 

Para dar suporte a transações distribuídas, sistemas de middleware 
transacionais utilizam-se de um software denominado TP Monitor (Transaction 
Processing Monitor), que tem o papel de monitorar e controlar as transações, para 
garantir que cada transação seja completada com sucesso ou que, em caso de falha, 
seja mantida a integridade do sistema [Talarian 2000]. O TP Monitor conecta 
múltiplos clientes a múltiplos servidores que acessam múltiplas bases de dados, 
conforme ilustra a Figura 2.8, gerenciando transações e garantindo as propriedades 
ACID. 

Cliente

Banco
de Dados

Banco
de Dados

Servidor

Servidor

TP Monitor

Cliente

 
Figura 2.6: Middleware transacional. 

Sistemas de middleware transacionais costumam suportar dois tipos de 
transações: flat transactions e nested transactions. Em flat transactions, dentro de um 
mesmo procedimento, ou todos os comandos são bem-sucedidos ou todos falham.  

Em nested transactions, existe o conceito de transação pai e transações filhas. 
Uma transação pai pode criar quantas transações filhas desejar (e uma transação filha 
pode também ter suas próprias transações filhas). No caso de uma transação filha 
falhar, as outras transações filhas podem continuar normalmente. Porém, caso uma 
transação pai falhe, todas as transações filhas também devem falhar. Assim, um 
rollback (correspondente ao retrocesso de todas as operações realizadas) em uma 
transação pai implica em um rollback em todas as transações filhas correspondentes. 
Enquanto um commit (confirmação de todas as operações realizadas) em uma 
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transação pai, implica em um commit em todas as transações filhas bem sucedidas. De 
novo, os resultados parciais de uma transação não são visíveis externamente. 

É necessário frisar que o Middleware Transacional só deve ser utilizado em 
situações onde a existência de transações distribuídas é realmente necessária, devido 
ao overhead que a transação adiciona à comunicação [Emmerich 2000].  

Como exemplos de plataformas de middleware transacionais podem ser 
citados CICS da IBM [Horswill et al. 2000] e Tuxedo da BEA [Hall 1996]. 

2.2.4 Middleware Orientado a Mensagem 
O MOM (Message Oriented Middleware) [Talarian 2000] é um tipo de middleware 
caracterizado pela troca de mensagens. A comunicação realizada por um MOM é 
assíncrona. Ao emissor, é garantida a entrega da mensagem. No entanto, um emissor 
não tem como saber quando o destinatário irá receber a mensagem. Esta abordagem 
permite que processos se comuniquem sem ter que estabelecer uma conexão direta 
entre eles. Deste modo, o emissor e destinatário da mensagem executam de maneira 
completamente independente, devido ao baixo grau de acoplamento existente. 
Existem dois tipos de MOM: message queuing e message passing 
[Campbell et al. 1999].  

No caso de message queuing, uma mensagem é produzida por uma aplicação e 
consumida por outra. A Figura 2.9 ilustra como este processo funciona. Primeiro a 
mensagem (msg) é enviada pelo emissor (Cliente 1) a uma fila de mensagens 
(Queue). Uma vez na fila, o destinatário (Cliente 2) da mensagem pode consumi-la. 
As mensagens permanecem na fila até que o destinatário as consuma, de maneira que 
cada mensagem é consumida por um único destinatário. Posteriormente, o 
consumidor da mensagem pode respondê-la colocando uma nova mensagem na fila. O 
emissor não precisar saber detalhes da implementação do destinatário, nem o 
contrário. Tudo que os dois precisam saber para se comunicar é o formato da 
mensagem. 

Cliente 1 Queue Cliente 2

msg

envia

msg

consome

 
Figura 2.7: Enfileiramento de mensagens. 

No caso de message passing, também conhecido como publish-subscribe, as 
mensagens não são enviadas a apenas um destinatário. Em vez disso, as mensagens 
são enviadas para uma estrutura conhecida como tópicos. Aplicações se inscrevem em 
determinados tópicos de interesse, de maneira que qualquer aplicação inscrita em um 
determinado tópico é capaz de ler as mensagens enviadas para aquele tópico. A Figura 
2.10 mostra a estrutura de tópicos (tópico). Um determinado cliente (Cliente 1) 
publica uma mensagem em um tópico. A seguir, clientes que se subscreveram para as 
mensagens do tópico em questão (Cliente 2 e Cliente 3) podem receber a 
mensagem publicada. 
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Figura 2.8: Passagem de mensagens. 

Como exemplo de MOM, pode ser citado JMS (Java Message Service) 
[Sun JMS], um conjunto de interfaces que estabelecem um modo padrão para 
aplicações Java enviarem e receberem mensagem utilizando um MOM. Qualquer 
implementação de MOM em Java deve seguir as determinações de JMS. JMF torna 
possível a comunicação entre implementações de MOM Java de propriedade de  
diferentes empresas. Outro exemplo de MOM é o MQSeries da IBM 
[Gilman et al. 1996], que em suas mais recentes versões implementa as interfaces de 
JMS. 

2.2.5 Web Services 
Web Services [Curbera et. al 2002] são serviços que podem ser descritos, publicados, 
localizados e invocados em uma rede, normalmente a Web, utilizando protocolos 
padrões, independentes de linguagem e plataforma. Assim, Web Services podem ser 
desenvolvidos utilizando qualquer linguagem de programação e instalados em 
qualquer plataforma. Além disso, Web Services utilizam XML (eXtensible Markup 
Language) para descrever suas interfaces e codificar suas mensagens. Pelo fato de 
toda a comunicação ser realizada utilizando padrões consolidados, como HTTP e 
XML, qualquer aplicação é capaz de entender mensagens de Web Services. 

SOAP Envelope

SOAP Header

SOAP Body

 
Figura 2.9: SOAP Envelope. 
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O SOAP (Simple Object Access Protocol) [W3C SOAP] é o “protocolo de 
comunicação” para Web Services. SOAP define uma maneira uniforme para troca de 
informações utilizando XML. SOAP não é um protocolo de comunicação na acepção 
da palavra, visto que para a comunicação ser realizada é preciso que um protocolo de 
comunicação como HTTP ou SMTP encapsule o conteúdo SOAP. O SOAP Envelope, 
mostrado na Figura 2.9 consiste basicamente de um cabeçalho (header) e um corpo 
(body). 

O cabeçalho contém informações relativas ao controle da mensagem, tais 
como transações, segurança, ou roteamento. O corpo, por sua vez, contém a 
mensagem, composta de dados no formato XML. Para anexar arquivos binários ao 
corpo, a especificação de SOAP determina o uso do protocolo MIME (Multipurpose 
Internet Mail Extensions) que determina uma formação para mensagens não ASCII 
serem transportadas através da Internet.  

Mensagens SOAP podem possuir dois estilos distintos: RPC para mensagens 
síncronas, no qual a requisição SOAP é tal como uma chamada de método com zero 
ou mais parâmetros; Messaging para mensagens assíncronas, onde o emissor envia 
uma mensagem SOAP e o receptor determina o que fazer com ela. 

O padrão WSDL (Web Services Description Language) [W3C WSDL] 
descreve os serviços oferecidos por um provedor Web Service utilizando um 
gramática XML. Além de descrever o conteúdo e o formato da mensagem, WSDL 
também define onde o serviço está disponível e que protocolo de comunicação deve 
ser utilizado para chamar um serviço. Uma descrição WSDL define o serviço como 
uma coleção de pontos finais de rede ou portas. Cada porta possui um tipo, que 
suporta uma coleção de operações. Uma determinada operação processa um conjunto 
específico de mensagens. Um binding mapeia um tipo de porta para um protocolo 
específico e um formato de dados. 

Registro UDDI

Cliente Servidor
invoca serviço

utilizando SOAP
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utilizando SOAP
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Figura 2.10: Arquitetura Web Services. 

O padrão UDDI (Universal Description, Discovery and Integration Service) 
[OASIS UDDI] permite o registro e a localização de Web Services. Utilizando o 
registro UDDI, um cliente pode se conectar dinamicamente a Web Services. Para isso, 
é necessário que o servidor publique seus serviços no registro UDDI, utilizando 
WSDL para isso. Usuários se comunicam com o registro UDDI através de requisições 
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SOAP. Clientes podem pesquisar por serviços informando um nome, um tipo, ou até 
mesmo informações referentes à versão ou localização do serviço. 

A arquitetura Web services, como mostra a Figura 2.10 é composta de três 
elementos: o servidor (provedor do serviço), o cliente do serviço e o registro UDDI. 
O servidor publica um serviço em um registro UDDI, por meio da operação publish. 
Para remover o serviço do registro UDDI, o servidor pode utilizar a operação 
unpublish. O cliente, por sua vez, ao se comunicar com o registro UDDI, pode buscar 
um determinado serviço através da operação find. 

Apesar de ser baseado em padrões, ainda encontra-se em fase de discussão 
padrões para Web Services relativos a aspectos não-funcionais tais como segurança e 
transação. Existem propostas de padrões nestas áreas. No entanto, essas propostas 
ainda estão imaturas e nenhuma delas até o momento tornou-se padrão de fato. Pode-
se citar como iniciativas de padronização na área de segurança WS-Security 
[Atkinson et al. 2002] e SAML (Security Assertion Markup Language) 
[OASIS SAML]. Na área de transação, pode-se citar como tentativas de padronização 
OASIS BTP (Business Transaction Protocol) [OASIS BTP] e WS-Transaction 
[Cabrera et al. 2002]. 

É necessário ressaltar que Web Services pode ser visto como um middleware 
para middleware [Vinoski 2002]. Isto porque Web Services torna possível 
comunicação entre sistemas que executam sobre diferentes (e incompatíveis) 
plataformas de middleware, bastando para isto a utilização dos protocolos SOAP e 
WSDL. Por exemplo, um aplicação cliente que executa sobre o middleware DCOM 
pode se comunicar com um servidor que executa sobre o middleware CORBA, desde 
que o servidor CORBA tenha seus serviços re-definidos em WSDL e o cliente 
DCOM, a partir deste WSDL, utilize SOAP para se comunicar com o servidor 
CORBA. 

Finalmente, pode se questionar por que Web Services não foi classificado em 
nenhuma das quatro categorias de middleware apresentadas nesta seção. A resposta é 
a seguinte: alguns autores classificam Web Services como middleware orientado a 
objetos [Bakken 2001], mas esta é uma classificação incorreta [Vogels 2003].  

Primeiro, segundo Emmerich [Emmerich 2000], em um middleware orientado a 
objetos as requisições são caracterizadas por invocações a objetos remotos. Não é este 
o caso de Web Services. Uma invocação a um web service é independente da 
tecnologia que vai realizar a computação referente à requisição. Ou seja, o servidor 
que trata uma requisição a um web service pode ser um objeto remoto, uma chamada 
de função numa linguagem imperativa, ou mesmo uma fila de um middleware 
orientado a mensagens. Em outras palavras, Web Services não depende da tecnologia 
que irá implementar a computação do serviço descrito no documento WSDL. 

2.3 Reflexão Computacional 
Reflexão computacional é “a atividade realizada por um sistema computacional 
quando desempenhando computação sobre sua própria computação” [Maes 1987]. 
Um sistema computacional representa um determinado domínio do mundo real com o 
objetivo de solucionar um dado problema. Um sistema computacional reflexivo é um 
sistema computacional que possui também uma representação de si próprio, 
permitindo raciocínio e ação sobre si mesmo. Esta auto-representação deve ser 
causalmente conectada, de maneira que, quando ocorrer uma mudança na estrutura do 
domínio do sistema, ocorrerá também uma mudança na estrutura da auto-
representação do sistema, e vice-versa. Isto significa que um sistema computacional 
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reflexivo é capaz de inspecionar e adaptar o seu próprio comportamento. A reflexão 
computacional é útil para realização de uma série de tarefas como debug, coleta de 
lixo, inspeção e modificação em tempo de execução do código do programa. 

A computação em um sistema computacional reflexivo pode ser dividida em 
dois níveis: o nível básico, que se refere ao processamento relacionado ao domínio do 
problema; e o nível meta, que se refere ao processamento relacionado à 
auto-representação do sistema. É importante observar que é possível a existência de 
vários níveis meta, resultando em um sistema que possui um nível meta cujo nível 
base é também um nível meta. Quando sistemas reflexivos recebem uma requisição 
de processamento, esta requisição é interceptada inicialmente pelo nível meta que, 
após executar a meta-computação, repassa o controle para o nível básico, de maneira 
que este execute o seu processamento. 

A Figura 2.11 mostra um exemplo de execução de uma mensagem recebida 
por um sistema reflexivo orientado a objetos [Ferber 1989]. O nível base é 
representado por um objeto O, que é uma instância da classe C, enquanto o nível meta 
é representado por um meta-objeto M-O, que é instância da classe Meta-Objeto. Cada 
objeto O possui um objeto M-O relacionado. Quando um objeto O recebe uma 
mensagem, esta mensagem é interceptada pelo nível meta e manipulada pelo meta-
objeto M-O correspondente. Após manipular a mensagem destinada ao objeto O, o 
nível meta devolve o controle ao nível base, fazendo com que a instância O processe a 
mensagem. 

Uma linguagem de programação possui uma arquitetura reflexiva quando 
provê total suporte à reflexão computacional. Assim, nestas linguagens, reflexão deve 
ser um conceito chave capaz de fornecer uma auto-representação de um sistema 
computacional, provendo habilidade de inspeção e adaptação. 

Um exemplo de linguagem que possui suporte parcial à reflexão é Java, que 
através de funcionalidades disponíveis a partir da biblioteca padrão 
java.lang.reflect, permite a inspeção, em tempo de execução, dos métodos e 
atributos de um determinado objeto, possibilitando a invocação destes métodos e 
manipulação dos valores dos atributos. Isto torna possível escrever código que 
invoque métodos de objetos cujas classes não são conhecidas pelo programador 
quando o programa foi escrito. Além disso, a reflexão em Java também possibilita a 
carga de classes em tempo real, tornando possível a criação de instâncias de classes 
desconhecidas pelo programador quando o programa foi escrito. Observa-se, porém, a 
não existência de um recurso de adaptação reflexivo nesta linguagem de programação. 
Dessa forma, Java não possui arquitetura reflexiva. 
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Figura 2.11: Exemplo de execução de um sistema computacional reflexivo. 

2.4 Middleware da Próxima Geração 
Nos últimos anos, vem ganhando espaço um modelo emergente de computação 
distribuída, no qual se destacam aplicações móveis, ubíquas, multimídia ou que 
possuem requisitos de qualidade de serviço (QoS). Uma característica importante 
destas aplicações é o alto grau de dinamismo do ambiente de execução, de maneira 
que elas possuem a necessidade de adaptar-se a este dinamismo. 

As plataformas de middleware tradicionais provêem abstração de rede, sistema 
operacional e, opcionalmente, de linguagem de programação, fornecendo um conjunto 
de serviços como nomes e segurança, mas falham em suportar o requisito de 
adaptação destas aplicações [Kon et al. 2002]. Além disso, a transparência provida 
pelo middleware tradicional pode não ser desejável para algumas aplicações que 
podem se beneficiar do conhecimento do contexto do ambiente de execução (largura 
de banda, carga de processamento, etc). 

Aplicações móveis, por exemplo, podem tirar proveito da sua corrente 
localização para fazer uma requisição ao servidor mais próximo, por questões de 
desempenho. Além disso, aplicações móveis podem sofrer de perda temporária de 
conectividade enquanto estão em movimento, pondo por terra a suposição adotada por 
plataformas de middleware tradicionais, como OMG CORBA e Java RMI, de que 
existe uma conexão permanente entre cliente e servidor. Em outras palavras, 
aplicações móveis são caracterizadas por recursos escassos, como largura de banda, 
carga da bateria e memória disponível, que podem variar de maneira não previsível 
[Capra et al. 2001]. Por fim, aplicações móveis necessitam descobrir outros 
dispositivos de maneira ad-hoc. Computação ubíqua, por sua vez, assume que 
sistemas computacionais sejam compostos de dispositivos microscópicos, imersos em 
objetos usados em atividades diárias, e de grandes computadores, que se comunicam 
entre si por meio de uma rede sem fio, formando aglomerados ad-hoc espontâneos 
[Geihs 2001]. Segurança e protocolos configuráveis são requisitos imprescindíveis 
para essas aplicações. Por fim, aplicações multimídia ou que requerem QoS 
necessitam de configuração dinâmica de protocolos para conseguir cumprir o contrato 
de QoS, que pode incluir confiabilidade, disponibilidade, segurança e sincronização 
de dados multimídia [Tripathi 2002]. 
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Para satisfazer as necessidades destas aplicações, o middleware da próxima 
geração precisa ser capaz de adaptar-se às mudanças de contexto ocorridas no 
ambiente em tempo de execução, enquanto preserva a qualidade de serviço necessária 
para a aplicação. Por exemplo, se o tráfego da rede aumentou, o middleware pode 
dinamicamente adotar um novo algoritmo que aumente a compressão de dados. 
Adicionalmente, como certas aplicações podem se beneficiar do conhecimento do 
contexto do ambiente de execução, o middleware da próxima geração deve fornecer 
transparência para as aplicações que desejem e ciência de contexto para as aplicações 
que necessitem [Kon et al. 2002]. Levando em consideração as características das 
aplicações, o middleware da próxima geração deve prover novos serviços como 
configuração dinâmica de protocolos considerando o contexto do ambiente de 
execução, notificação do contexto, mobilidade de dispositivos e descoberta de 
recursos. 

Em relação à configuração dinâmica de middleware, uma das técnicas mais 
utilizadas é a reflexão computacional. Um middleware reflexivo, possuidor de uma 
auto-representação causalmente conectada, é capaz de modificar dinamicamente o seu 
comportamento através de inspeção e adaptação [Coulson 2002]. Ele é composto de 
uma coleção de componentes que podem ser configurados dinamicamente. A 
interface do middleware permanece intocável, podendo suportar aplicações que 
variam de tradicionais a móveis [Kon et al. 2002]. O middleware inspeciona sua 
configuração interna e realiza adaptações de acordo com as variações do contexto de 
execução, tornando possível configurar dinamicamente protocolos de rede, políticas 
de segurança, etc. 

2.5 Padrões de Projeto 
Padrões de projeto orientado a objetos são uma coleção de estratégias comprovadas e 
reutilizáveis que auxiliam programadores e projetistas de projetos orientados a objeto 
a resolver problemas comuns encontrados nos mais diversos projetos de software. 
Estas estratégias provêem uma solução geral e independente de aplicação para uma 
classe particular de problemas. Além disso, uma estratégia precisa ter sua eficácia e 
capacidade de reutilização comprovada por uma série de projetos de software antes de 
se tornar um padrão. 

Cada padrão de projeto descreve um problema dentro de um determinado 
contexto e propõe uma solução, levando em consideração os aspectos positivos e 
negativos da solução proposta. Padrões permitem que projetistas de software se 
comuniquem com a equipe envolvida no desenvolvimento utilizando uma 
terminologia comum, facilmente compreensível por todos. De acordo com 
[Gamma et al. 1995], padrões de projeto orientado a objetos são compostos pelos 
seguintes elementos:  

• Um nome, que identifica um padrão com o intuito de garantir uma 
terminologia comum. 

• Um problema, que descreve uma questão que precisa ser 
investigada e resolvida, levando-se em consideração um 
determinado contexto. Este contexto refere-se ao ambiente ou 
circunstâncias no qual o problema está inserido. 

• Uma solução, que resolve um dado problema e normalmente é 
composta por uma estrutura de objetos que interagem entre si. Os 
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objetos participantes desta estrutura são rotulados com papéis, que 
definem as características e responsabilidades de cada participante. 

• Conseqüências, que se referem às vantagens e desvantagens de uma 
determinada solução para um dado problema. 

Padrões de projeto se dividem em três categorias: padrões de criação, padrões 
estruturais e padrões comportamentais. Padrões de criação dizem respeito ao processo 
de instanciação de novos objetos. Eles procuram fornecer um grau de abstração no 
que diz respeito ao modo como um determinado objeto é criado, tornando 
determinadas partes do sistema independentes desta criação. Padrões estruturais, por 
sua vez, preocupam-se com a composição estática de classes, criando estruturas de 
herança e relacionamento entre objetos. Finalmente, padrões comportamentais lidam 
com a atribuição de responsabilidades entre objetos com o intuito de realizar a 
implementação de um determinado algoritmo. 

A utilização coerente de padrões de projeto tende a melhorar a qualidade do 
código de um projeto de software. No entanto, pelo fato de padrões possuírem 
aspectos negativos, o uso indiscriminado ou incorreto de padrões de projeto pode ter 
um efeito contrário, ou seja, a diminuição da qualidade do código de um projeto de 
software. Portanto, ao utilizar um padrão, é necessário pesar os seus pós e contras de 
acordo com a situação onde se deseja aplicá-lo. 

2.6 Considerações Finais 
Este capítulo introduziu os conceitos básicos que são utilizados no  restante desta 
dissertação. Foram abordadas a conceituação e modelos de middleware, área na qual 
este trabalho se insere. Também foi mencionado reflexão computacional, um 
importante conceito utilizado na adaptação de middleware. Finalmente, foram 
explicados padrões de projeto, amplamente usados neste trabalho, que têm como 
objetivo solucionar problemas comuns encontrados no desenvolvimento de software. 
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Capítulo  3 

3 Trabalhos Relacionados 

Este capítulo apresenta os trabalhos relacionados ao modelo de middleware adaptativo 
proposto. 

3.1 OpenCorba 
OpenCorba é um broker CORBA aberto baseado em uma abordagem reflexiva, que 
permite adaptação em tempo de execução [Ledoux 1999]. Sua implementação foi 
realizada na linguagem de programação NeoClasstalk, que é o resultado do 
desenvolvimento de um protocolo de meta-objetos para linguagem de programação 
Smalltalk. Assim, OpenCorba dá ênfase à distinção entre dois níveis de computação: 
o nível base, representado por classes, determina o que um objeto faz; e o nível meta, 
representado por meta-classes, determina como o objeto se comporta, definindo regras 
de criação, encapsulamento, manipulação de mensagens, etc. 

ProxyRemote

ProxyConta

TypeChecking

Conta

Conta

Interface IDL

Nível 
Meta

Nível 
Meta

Nível 
Base

Nível 
Base

Cliente Servidor
 

Figura 3.1: Criação de classes OpenCorba. 

O protocolo de meta-objetos de NeoClasstalk define uma meta-classes básica, 
denominada StandardClass, de maneira que qualquer outra meta-classe é derivada 
desta classe. Esta meta-classe possui uma operação denominada 
#execute:receiver:arguments, onde execute refere-se ao nome do método, receiver, ao 
objeto que deve executar o método, e arguments são os parâmetros do método. Esta 
operação intercepta qualquer chamada de método a objetos do nível base, 
redirecionando a chamada ao nível meta, com o objetivo de executar uma meta 
computação. Após esta meta computação ter sido realizada, a chamada é devolvida ao 
nível base. O comportamento padrão de StandardClass é simplesmente direcionar as 
chamada para o objeto do nível base. O papel das meta-classes derivadas de 
StandardClass é adicionar comportamento não-funcional, redefinindo a operação 
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#execute:receiver:arguments. O protocolo de meta-objetos também permite que uma 
classe mude de meta-classe em tempo de execução, de maneira que as propriedades 
de uma classe podem ser modificadas sem necessidade de nova geração de código. 

Utilizando o protocolo de meta-objetos de NeoClasstalk, OpenCorba tem sua 
capacidade de configuração dinâmica do ORB baseada na manipulação de mensagens 
e mudança da meta-classe de uma classe do nível base. A Figura 3.1 mostra a criação 
de classes OpenCorba feitas a partir da interface CORBA IDL para uma classe Conta. 

StandardClass

ProxyRemoteMigrationProxyRemote

ContaProxy

Nível Base

Nível Meta

Mudança de meta classe

 
Figura 3.2: Modificação dinâmica de meta-classe. 

No nível base, são criadas as classes Conta (um skeleton)  e ProxyConta (um 
stub). No nível meta, por sua vez, são criadas as classes ProxyRemote e 
TypeChecking, que implementam mecanismos de invocação remota e checagem de 
tipos, respectivamente. Estes mecanismos estão no nível meta porque são 
independentes da semântica da interface IDL, representando conceitos não-funcionais 
da aplicação. A classe ProxyConta é subclasse de ProxyRemote, que possui a tarefa 
de interceptar cada requisição direcionada a uma determinada instância da classe 
ProxyConta, transmiti-la para o servidor real, receber o resultado da requisição e 
então repassar a requisição para a instância de ProxyConta, que retornará o resultado 
para o cliente. A classe Conta, por sua vez, é subclasse de TypeChecking, que possui a 
responsabilidade de interceptar cada requisição direcionada a uma instância da classe 
Conta, realizar checagem de tipos dos argumentos recebidos na chamada remota e 
então repassar o controle para a instância da classe Conta. Quando a instância da 
classe Conta retorna o resultado, TypeChecking também realiza checagem de tipos. 

Se desejarmos modificar o mecanismo de proxy em tempo de execução, 
podemos associar uma diferente meta-classe a ProxyConta em tempo de execução. 
Suponha a existência de uma meta-classe chamada MigrationProxyRemote, que 
possui o seguinte comportamento associado: quando ela intercepta uma chamada ao 
stub, transfere o objeto servidor para o lado cliente com o objetivo de melhorar a 
desempenho da aplicação distribuída. A Figura 3.2 mostra a estrutura do meta espaço 
de OpenCorba, dando ênfase à mudança de meta-classe de uma classe do nível base. 
O protocolo de meta-objetos de NeoClasstalk permite, em tempo de execução, que 
ContaProxy mude sua meta-classe de ProxyRemote para MigrationProxyRemote. 

É necessário observar que os aspectos reflexivos de OpenCorba são 
essencialmente baseados na habilidade de manipulação do envio de mensagens a 
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objetos, o que impacta diretamente o desempenho do broker. Segundo o próprio 
Ledoux este impacto é considerável. 

Outro aspecto a ser observado sobre OpenCorba é que sua capacidade 
adaptativa está diretamente ligada ao protocolo de meta-objetos de NeoClasstalk, fato 
que aniquila a interoperabilidade de linguagem do OpenCorba broker. Isto obriga que 
qualquer aplicação que queira usar OpenCorba terá que aderir à linguagem de 
programação NeoClasstalk, visto que a mudança de meta-classes de uma classe do 
nível base não é uma característica encontrada em outras linguagens de programação 
para as quais CORBA possui especificações de mapeamentos IDL. 

Pelo fato de utilizar configuração dinâmica a partir de meta classes, OpenCorba 
preocupa-se basicamente na estruturação das classes que compõem o ORB, 
negligenciando configuração dinâmica baseada em mensagens individuais [Cazzola 
2002]. Isto diminui a área de atuação do middleware, visto que uma grande gama de 
aplicações, como aquelas que necessitam de QoS fim a fim [Loyall et al. 1998], 
necessitam de configuração dinâmica em nível de chamada. 

3.2 FlexiNet 
FlexiNet [Hayton et al. 1998] é um middleware reflexivo baseado em Java, que dá às 
aplicações o poder de controlar as decisões do middleware em tempo de execução. As 
aplicações podem controlar protocolos de comunicação, serviços como segurança, 
replicação ou mobilidade, entre outros. FlexiNet permite aos desenvolvedores de 
aplicações a escolha dos componentes que farão parte do middleware, que, dessa 
forma, é composto apenas daquelas partes que realizam os serviços necessários a um 
determinado domínio de aplicação. 

Para dar essa capacidade de configuração dinâmica às aplicações, FlexiNet 
possui uma pilha de protocolos dinamicamente configurável no nível meta (Figura 
3.3). Esta pilha reflexiva é composta por meta-objetos que realizam transformações 
em uma invocação remota utilizando os recursos de reflexão em Java. Cada 
meta-objeto da pilha pode ser visto como um componente independente, que recebe 
requisições de níveis superiores, tratando-as e repassando-as para os níveis inferiores. 
O protocolo da pilha manipula a chamada tratando de aspectos não-funcionais, como 
replicação, centralização e protocolos de chamada de procedimento remoto. 

No cliente, um stub automaticamente gerado, que implementa a interface do 
objeto remoto, tem como papel transformar a chamada do cliente ao servidor em uma 
invocação genérica (contendo o nome da interface do método a ser invocado e 
transformando os parâmetros do método em um array de objetos) mas fortemente  
tipada, que é enviada ao topo da pilha. Os stubs são gerados dinamicamente, sob 
demanda, a partir da definição das interfaces dos servidores remotos, utilizando os 
recursos de run-time linking de Java. Ao chegar à pilha, a chamada é manipulada por 
cada meta-objeto que compõe a pilha e então é enviada através da rede para o 
servidor. 

No servidor, a chamada é primeiro recebida pelas camadas inferiores da pilha 
e após ser manipulada, sofre um processo inverso ao que sofreu no lado cliente. Em 
seguida, é enviada ao componente da pilha chamado Camada de Invocação Genérica, 
que recebe o nome da interface do objeto servidor, uma rede parâmetros, e então 
realiza a invocação ao servidor através de reflexão. 

Um importante ponto que é levado em conta pela pilha de protocolos FlexiNet 
é a noção de seção, que mantém o estado entre um determinado número de chamadas 
de um cliente a um mesmo servidor. Podem ser mantidas informações que dizem 
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respeito a uma conexão do protocolo TCP, ou uma chave criptográfica em uma 
comunicação segura, entre outros. 

Servidor

Stub gerado
automaticamente

Camada de invocação
genérica

Camada do 
protocolo reflexivo

Cliente

Camada do 
protocolo reflexivo

Camada do 
protocolo reflexivo

Camada do 
protocolo reflexivo

Rede  
Figura 3.3: Pilha de protocolos reflexivo FlexiNet. 

Um exemplo de processamento da pilha de protocolos FlexiNet pode ser dado 
através de um protocolo Vermelho (protocolo hipotético), que fornece acesso a 
servidores remotos através de um protocolo baseado em Rex RPC sobre UDP. Neste 
protocolo, o cliente envia a requisição ao servidor através do stub, que transforma esta 
chamada específica em uma chamada genérica, o que torna a pilha de protocolos 
independente das semânticas do objeto servidor a ser invocado. O stub então envia a 
requisição ao topo da pilha, a Client Call Layer, responsável por adquirir os dados da 
seção do usuário. A próxima camada da pilha, a Serial Layer, serializa os argumentos 
da chamada (marshalling).  

Posteriormente, a Name Layer extrai a informação do nome da interface sendo 
referenciada. O subconjunto do nome usado para localizar o servidor é passado para a 
próxima camada da pilha juntamente com os demais dados da chamada remota. A 
próxima camada, a Rex Layer Layer, gerencia a perda ou duplicação de mensagens. 
Finalmente, a camada UDP Layer, envia a mensagem dentro de um pacote UDP. 

No servidor, a mensagem é recebida pela UDP Layer, que a repassa para as 
demais camadas, sendo a mensagem processada em ordem inversa em relação à pilha 
reflexiva do cliente. A chamada passa por um processo de unmarshalling na camada 
Serial Layer. A camada Server Call Layer realiza a chamada ao servidor. O servidor 
finalmente envia a resposta ao cliente, utilizando a pilha de protocolos outra vez. Para 
possibilitar a configuração dinâmica da pilha, FlexiNet define objetos responsáveis 
pela construção da pilha de protocolos reflexivos, chamados binders. 

Para exemplificar e esclarecer o papel dos binders, suponha o seguinte 
cenário: um binder Vermelho é responsável pela construção de um protocolo baseado 
em Rex RPC sobre UDP; um binder Verde é responsável pela construção de um 
protocolo baseado em IIOP sobre TCP; um binder Escolha dinamicamente seleciona 
que binder, Vermelho ou Verde, deve ser usado. O binder Escolha pode basear-se em 
variados fatores para determinar o binder escolhido, como por exemplo o tipo da 
interface que está sendo chamada. Assim, o servidor que utiliza IIOP deve ser 
chamado a partir do binder Verde. É possível também que a própria aplicação 
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controle o binder Escolha e determine, assim, qual o protocolo mais apropriado para 
uma dada comunicação. 

FlexiNet utiliza-se do conceito de cluster para possibilitar a utilização de 
transparência de persistência, transação, re-alocação e migração. Como definido pelo 
padrão RM-ODP [Putman 2000], cluster representar uma unidade de encapsulamento. 
O uso de clusters permite que FlexiNet suporte aplicações móveis, que necessitam de 
transparências de migração e re-alocação. Transparência transacional não foi 
implementada. 

FlexiNet pode determinar que protocolo é mais apropriado para uma dada 
comunicação. Dado que sejam utilizados binders que tomem decisões baseadas no 
método que estiver sendo invocado, é possível realizar configuração dinâmica em 
nível de chamada. Por outro lado, FlexiNet é um middleware que se baseia na 
linguagem de programação Java. Portanto, qualquer aplicação que o utilize também 
fica restrito a esta linguagem, o que diminui a interoperabilidade do middleware. 

3.3 Quality Objects 
QuO (Quality Objects), é um framework projetado para auxiliar o desenvolvimento de 
aplicações distribuídas orientadas a objetos que necessitam levar em conta requisitos 
de QoS, permitindo a especificação, monitoramento e controle destes requisitos 
[Loyall et al. 1998]. QuO baseia-se no modelo de distribuição CORBA da OMG, 
adicionando novos componentes que possuem a responsabilidade de lidar com 
aspectos de QoS. 
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Figura 3.4: Visão geral do QuO framework. 

Uma chamada remota realizada em um ORB QuO atua tal como uma chamada 
remota em um ORB CORBA padrão, exceto pela adição dos seguintes componentes 
(Figura 3.4): 

• Contrato: determina o nível de qualidade de serviço desejado pelo 
cliente, bem como o nível de serviço que o objeto servidor espera 
prover. Este contrato é construído em termos de um conjunto de 
regiões operacionais que se referem a possíveis estados de QoS e 
ações que devem ser tomadas quando o nível de QoS se modificar. 
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• Delegate: atua como um proxy local para objetos remotos, 
possuindo a mesma interface do objeto remoto referenciado. O 
delegate adiciona comportamento adaptativo baseado no estado 
corrente de QoS do sistema, que é determinado pela avaliação do 
contrato. 

• Condições de Sistema: São objetos que provêem interfaces para 
recursos, mecanismos, objetos e ORBs do sistema que precisam ser 
medidos e controlados pelo QoS Contract. 

Quando um cliente realiza uma chamada remota, a chamada é direcionada para 
o objeto delegate local ao cliente, que realiza uma avaliação do contrato. Os valores 
atuais de cada condição de sistema são verificados com o objetivo de determinar a 
região corrente de QoS. Cada região de QoS é definida por um predicado, que se 
refere às condições de sistema monitoradas. 

O delegate escolhe como processar a chamada do método de acordo com a 
região corrente, determinando, por exemplo, métodos alternativos ou bloqueando a 
chamada de acordo com a degradação da qualidade de serviço. Ao invocar o objeto 
remoto, o objeto delegate local ao servidor, avalia o contrato para obter o estado 
corrente de QoS e seleciona o comportamento apropriado. Ao receber a resposta do 
servidor, o delegate faz uma nova avaliação do contrato e toma as decisões adequadas 
antes de retornar o resultado da chamada ao cliente. 

Para desenvolver uma aplicação utilizando o QuO framework, os 
programadores de aplicações distribuídas precisam definir: o contrato QuO, os objetos 
que representam condições do sistema, os mecanismos de callback e o 
comportamento do delegate. Para isso, o QuO toolkit provê os seguintes elementos 
para permitir o desenvolvimento de aplicações: 

• QDL: Quality Description Language, que descreve aspectos 
relacionados à qualidade de serviço da aplicação, tais como 
contratos de QoS e comportamento adaptativo. 

• QuO runtime kernel: que coordena a avaliação de contratos e 
monitoramento de objetos que representam condições de sistema. 

• Gerador de código: que mescla as descrições QDL, o código do 
QuO kernel e o código do cliente para produzir uma única 
aplicação. 

A principal parte componente da QDL é a CDL, Contract Description 
Language, que tem como função descrever a qualidade de serviço de uma 
determinada aplicação. Um contrato CDL é composto pelos seguintes componentes: 

• Regions: Um conjunto de regiões operacionais aninhadas, cada 
uma representando um possível estado QoS. Cada região tem um 
predicado indicando se está ativa (verdadeiro) ou não (falso). 

• Transitions: para cada nível das regiões, especificando o 
comportamento a ser chamado quando a região ativa mudar. 

• Referências para os objetos que representam condições de sistema: 
estes objetos são passados como parâmetros para o contrato ou 
declarados locais ao contrato. Os objetos system conditions (que 
representam condições do sistema) são usados nos predicados das 
regiões para recuperar os valores de recursos de sistema e usados 
nas transições das regiões; 
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• Callbacks: para notificar o cliente ou servidor, sendo que estas são 
passadas como parâmetros para o contrato e usadas nas transições. 

QuO foi inicialmente projetado para CORBA, mas sua última versão (QuO 
3.0), datada do ano de 2002, superou esta limitação, sendo também compatível com 
RMI. No entanto, não foram encontrados maiores detalhes sobre esta versão. QuO 
possui implementações CORBA em Java e C++, compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows ou Linux.  

Apesar do QuO ser uma ferramenta bastante poderosa para a obtenção da 
adaptação em sistemas distribuídos, possibilitando adaptação em nível de chamada, é 
necessário frisar que alguns aspectos que podem afetar a qualidade de serviço não 
podem ser tratados individualmente a cada invocação remota (e.g., estratégias de 
controle de concorrência do servidor).  

Além disso, o processo de desenvolvimento de aplicações QuO envolve a 
definição de contratos através da CDL, que por ser uma linguagem própria do QuO, 
obriga o desenvolvedor da aplicação distribuída a ter que se familiarizar com a sintaxe 
e a semântica desta linguagem. Caso QuO utilizasse uma linguagem de uso difundido 
para esta definição (e.g., XML), os desenvolvedores teriam que se preocupar apenas 
com as semânticas do contrato, o que diminuiria a curva de aprendizagem do QuO. 

3.4 Open ORB 
Tomando como base os princípios de componentes e reflexão, Open ORB ([Blair et 
al. 1998] e [Blair et al. 2001]) foi projetado para ser um ORB CORBA dinamicamente 
configurável, capaz de se adaptar em resposta a mudanças no ambiente de execução.  

Segundo Szypersky [Szypersky 1998], um componente pode ser definido 
como “uma unidade de composição com interfaces especificadas por contrato e que 
possui apenas dependências explícitas”. Além disso, componentes podem ser 
instalados independentemente e compostos entre si com o objetivo de construir uma 
aplicação. Especificamente, Open ORB é construído por um conjunto de componentes 
dinamicamente configuráveis através de meta-computação, onde reflexão é utilizada 
para inspecionar e modificar a estrutura e comportamento destes componentes. Uma 
das características mais importantes de Open ORB é a sua estruturação do 
meta-espaço, dividido em quatro modelos complementares, cada um se referenciando 
a diferentes aspectos do middleware, sejam eles estruturais ou comportamentais 
(Figura 3.5). 

Os aspectos estruturais do meta-nível são representados pelos meta-modelos 
de interface e arquitetura, que fornecem, respectivamente, uma distinção entre a 
visibilidade externa de um componente e a sua construção interna. O meta-modelo de 
interface possibilita a inspeção da estrutura de um componente em termos do conjunto 
de interfaces que ele possui. Este meta-modelo permite a enumeração das interfaces 
oferecidas por um dado componente, bem como a invocação dos métodos das 
interfaces, mas não possibilita a modificação destas interfaces.  

O meta modelo de arquitetura, por sua vez, dá acesso à implementação de um 
componente através do grafo de componentes dos quais ele é composto e o conjunto 
de restrições arquiteturais (segundo [Szypersky 1998], “uma coleção de regras e 
interfaces que governam a interação entre um conjunto de componentes ligados entre 
si”). O grafo de componentes é composto por um conjunto de componentes 
conectados através de local bindings, ligações entre as interfaces de componentes em 
um único espaço de endereçamento. Distribuição pode ser adicionada com a 
introdução de distributed bindings no grafo. O meta-modelo de arquitetura provê 
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adaptação deste grafo em tempo de execução, levando em consideração as restrições 
arquiteturais. Por exemplo, ao substituir um antigo componente que realiza 
compressão de dados por um novo, mais eficiente e que possui o mesmo conjunto de 
interfaces, é necessário também substituir o antigo componente de descompressão por 
um novo componente válido, um exemplo de restrição arquitetural. 

Nível Meta

Nível base

componente componente

Meta modelo 
de arquitetura

Meta modelo 
de interface

Meta modelo de 
interceptação

Meta modelo 
de recurso

 
Figura 3.5: Modelo de meta-espaço Open ORB. 

Os aspectos comportamentais do meta-nível são representados pelos 
meta-modelos de interceptação e de recursos, que provê, respectivamente, uma 
distinção entre as ações realizadas nos sistemas e os recursos necessários para 
suportar estas atividades. O meta-modelo de interceptação permite a inserção 
dinâmica de interceptores, que manipulam a chamada de métodos de interfaces 
inserindo pré-processamento e pós-processamento. Interceptores são úteis para 
introduzir comportamentos não-funcionais relacionados a aspectos como segurança e 
controle de concorrência, entre outros.  

O meta-modelo de recursos, por sua vez, provê acesso aos recursos do 
middleware, como memória, threads e buffers. Há um meta-modelo de recursos por 
espaço de endereçamento, que dá acesso a um conjunto de componentes responsáveis 
pelo gerenciamento de recursos, capazes de inspecionar e adaptar as características 
destes recursos. 

Protótipos do Open ORB foram inicialmente desenvolvidos utilizando a 
linguagem de programação Python, ideal para rápida prototipagem. Posteriormente, 
foi desenvolvido um protótipo em C++ com o objetivo de otimizar o desempenho do 
middleware. Este protótipo foi construído sobre a tecnologia de componentes 
reflexivos denominada Open COM. Baseado em um subconjunto de COM, Open 
COM fornece uma série de interfaces que provêem uma abstração para os 
meta-modelos de Open ORB.  

A interface IReceptacles mantém ponteiro e informação de tipos relativas à 
conexão entre componentes. Ela também contém elementos que impedem que 
invocações sejam realizadas quando uma configuração dinâmica de conexão estiver 
acontecendo. As interfaces IMetaInterface, IMetaArchitecture e IMetaInterceptor dão 
suporte aos meta-modelos de interface, arquitetura e interceptação, respectivamente. 



 33

O meta-modelo de ambiente foi implementado no Open ORB utilizando as interfaces 
de meta-modelos de interface, arquitetura, interceptação e recursos. 

A adaptação de Open ORB sobre componentes é global, de maneira que a 
configuração dinâmica de um componente afeta qualquer chamada subseqüente, visto 
que os modelos se referem à estruturação e ao comportamento dos componentes. 
Portanto, Open ORB não fornece suporte apropriado à adaptação de mensagens 
individuais. 

3.5 dynamicTAO 
dynamicTAO [Kon et al. 2000] é uma extensão do TAO ORB [Schmidt et al. 1999] 
que adiciona mecanismos próprios de reflexão com o objetivo de prover suporte à 
configuração dinâmica, possibilitando inspeção e adaptação do engenho interno do 
ORB. TAO é um ORB CORBA implementado em C++, flexível, extensível e 
configurável baseado em padrões de projeto orientado a objetos. 

dynamicTAO utiliza configuradores de componente, denominados 
ComponentConfigurator, para manter um grafo de dependências entre componentes 
do ORB, e também entre componentes do ORB e da aplicação. A Figura 3.6 mostra 
um conjunto de configuradores de componentes e seu grafo de dependências. Cada 
processo do ORB possui um DomainConfigurator, subclasse de 
ComponentConfigurator, associado. Além disso, cada instância de ORB contém um 
TAOConfigurator, que mantém informação sobre implementação de estratégias 
referentes à concorrência, segurança, monitoramento, entre outros. 

Quando uma requisição de troca de um componente C1 por um componente 
C2 é recebida, dynamicTAO verifica as dependências de C1, usando o objeto 
DomainConfigurator associado ao componente a ser substituído. O middleware então 
substitui qualquer referência a C1 por uma referência a C2 no grafo e realiza a 
operação unload sobre C1, destruindo o componente e liberando os recursos alocados. 
No entanto, antes de fazer isto, é preciso verificar se C1 não está sendo executado e, 
mais ainda, se nenhum processo deseja executar C1 no futuro. A razão deste cuidado 
é que uma chamada a um componente que já foi previamente destruído vai resultar 
em erro.  

Além disso, pode ser necessário manter informação de estado quando C1 foi 
trocado por C2. Por exemplo, se os componentes a serem trocados se referirem a 
estratégias de concorrência do ORB, e C1 possuir um pool de threads, será necessário 
gerenciar este pool para atender aos clientes que já estavam aguardando no pool e 
destruí-lo apenas quando todos os clientes tenham sido atendidos. 
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Figura 3.6: Configuradores dynamicTAO. 
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Figura 3.7: Arquitetura do dynamicTAO. 

dynamicTAO possui, como mostra a Figura 3.7, os seguintes elementos na sua 
arquitetura: 

• Network Broker, que tem o papel de receber requisições de 
configuração dinâmica, sejam elas de administradores a partir de 
uma interface gráfica (administration panel) ou de agentes de 
configuração dinâmica (reconfiguration agents). As requisições 
recebidas são re-direcionadas para o Dynamic Service 
Configurator. 

• Dynamic Service Configurator, que contém objetos do tipo 
DomainConfigurator e possui operações relacionadas à 
configuração dinâmica. 

• Persistent Repository, que possui o repositório para implementação 
de componentes do ORB. Os componentes são carregados a partir 
deste repositório. 
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• ACE_Service_Config e ACE_Service_Repository, que são usados 
para realizar tarefas básicas de configuração dinâmica, servem 
apenas para minimizar as mudanças em relação ao TAO ORB. 

dynamicTAO dá suporte a interceptores, de maneira que é possível a inserção de 
características não funcionais nos comportamentos dos métodos, através de 
pré-processamento e pós-processamento. 

As configurações dinâmicas de dynamicTAO sobre componentes são globais, 
visto que as instâncias de ComponentConfigurator atuam sobre os componentes e 
seus relacionamentos. Desta maneira, a configuração dinâmica de mensagens 
individuais não é apropriadamente suportada por dynamicTAO. 

3.6 Considerações Finais 
Neste capítulo, foram apresentados os modelos de middleware relacionados a esta 
dissertação. Estes modelos são plataformas de middleware adaptativos orientados a 
objetos que, na sua maioria, utilizam reflexão computacional para expor a estrutura do 
middleware e modificá-la. Foi observado que, apesar de bastante poderosas no que diz 
respeito à configuração dinâmica, estas plataformas não resolvem todos os problemas 
envolvidos na adaptação de middleware. 
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Capítulo 4 

4 Um Modelo de Middleware Adaptativo 

Neste capítulo, serão apresentadas as características gerais do modelo de middleware 
adaptativo proposto, seu escopo e sua arquitetura. Serão abordados os componentes 
que fazem parte do modelo, especificando o papel desempenhado por cada um. Além 
disso, será discutida a importância dos meta-dados no modelo, bem como sua 
estruturação. 

4.1 Visão Geral e Escopo 
Como mencionado anteriormente, a principal característica do modelo de middleware 
adaptativo proposto se refere à configuração dinâmica em nível de chamada. O 
middleware provê o suporte apropriado a invocações remotas de métodos, de acordo 
com as condições correntes do ambiente de execução (e.g., largura de banda, CPU 
workload). 

Sistema Operacional e Pilha de Protocolos

Policies
Context
Events
Services

Context Manager Policy Manager

Event Manager

Adaptive Manager

Service Factory

Stub

Cliente

Middleware Adaptativo Skeleton

Servidor

 
Figura 4.1: Um modelo de middleware adaptativo. 

Com o objetivo de possibilitar a configuração dinâmica, o middleware 
adaptativo proposto adota quatro conceitos básicos: eventos, contextos, políticas e 
serviços. Os eventos ocorrem no ambiente e são associados com características 
específicas do ambiente. O contexto representa o estado global do ambiente em um 
dado instante de tempo e é determinado por todos os eventos, caracterizando o estado 
geral do ambiente de execução. As políticas servem para descrever propriedades 
não-funcionais requeridas por uma determinada chamada remota, ou propriedades 
não-funcionais independentes de chamadas.  

As políticas utilizam serviços para descrever propriedades não-funcionais 
requeridas por chamadas remotas. Uma política é definida por um conjunto de 
serviços dentro de um determinado contexto. Um serviço, por sua vez, implementa 
uma propriedade não-funcional específica a ser aplicada pelo middleware. Estes 
quatro conceitos são representados no middleware adaptativo através de meta-dados. 

A Figura 4.1 mostra a estrutura geral do modelo de middleware adaptativo. Ela 
mostra uma aplicação cliente-servidor na qual o cliente (Cliente) utiliza um stub 
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(Stub) para se comunicar de maneira síncrona com um servidor remoto (Servidor). 
Quando o cliente invoca um método ao servidor, o stub pergunta ao gerente do 
middleware adaptativo (Adaptive Manager) pelos serviços (Services) a serem 
usados na chamada remota. O gerente adaptativo então retorna os serviços 
apropriados a serem utilizados baseado no contexto corrente (Context), determinado 
pelos eventos (Events), e nas políticas definidas (Policies). Em seguida, o stub 
adiciona à requisição o nome da política a ser aplicada no servidor e então envia a 
chamada ao skeleton (Skeleton).  

Para recuperar o contexto atual e as políticas a serem aplicadas, o gerente 
adaptativo delega responsabilidades a quatro componentes, são eles o gerente de 
contexto (Context Manager), o gerente de política (Police Manager), o gerente 
de evento (Event Manager) e a fábrica de serviço (Service Factory). 

No servidor, o skeleton recebe a requisição e pergunta ao gerente adaptativo 
como deve tratá-la. O gerente adaptativo atua no servidor de maneira similar à sua 
atuação no cliente, exceto que ele avalia a política que o cliente adicionou à chamada. 
É preciso observar que a política requisitada pelo cliente somente afeta a chamada 
corrente referente ao cliente no servidor. As políticas que têm efeito sobre todas as 
chamadas são definidas exclusivamente pelo servidor, sem influência de clientes. Por 
exemplo, uma política de controle de concorrência no servidor é determinada 
exclusivamente por ele. 

De acordo com contexto corrente, o gerente adaptativo do servidor decide se a 
política requisitada pode ser aplicada ou não. Em caso positivo, os serviços 
apropriados são retornados para serem utilizados pelo skeleton. Em caso negativo, um 
erro é gerado e o skeleton repassa este erro ao stub, que deve tratá-lo. Uma política 
não pode ser aplicada quando as condições do ambiente do servidor não estão boas, 
de maneira que os recursos de sistema disponíveis não são suficientes para a execução 
da requisição sem prejudicar o servidor. Alternativamente, o cliente pode realizar uma 
nova requisição adotando uma diferente política. 

4.2 Arquitetura 

A Figura 4.2 mostra os componentes do modelo de middleware adaptativo 
anteriormente citados e seus relacionamentos. 
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Figura 4.2: Componentes do modelo de middleware adaptativo. 



 38

Como já mencionado, o modelo de middleware adaptativo é ciente do 
contexto. Com o objetivo de fornecer esta capacidade, o gerente de evento tem a 
responsabilidade de ler e inicializar monitores. Um monitor (Monitor) tem a 
responsabilidade de observar uma característica específica do ambiente de execução 
(Environment), tal como largura de banda da rede ou carga da CPU. Quando uma 
mudança que afeta uma característica monitorada ocorre, o respectivo monitor gera 
um evento e o repassa para o gerente de contexto (Context Manager). Um evento 
contém informações relevantes sobre uma mudança ocorrida no ambiente de 
execução. 

Para realizar a missão de ler os monitores, o gerente de evento (Event 
Manager) utiliza os meta-dados de evento (Event Metadata). Ele contém a meta 
informação que especifica como gerar e quais as características dos monitores. O 
gerente de evento utiliza-se de reflexão para criar os monitores. O modelo de eventos 
segue o padrão Publish-Subscribe [Gamma et al. 1995], no qual um editor 
(publisher), possui uma lista de assinantes (subscribers), que são notificados toda vez 
que um evento ocorre. Quando um monitor é criado, o gerente de evento adiciona o 
gerente de contexto na lista de assinantes do monitor. Nos meta-dados de evento é 
possível inserir outros assinantes além do gerente de contexto. 

Assinantes adicionais são externos ao modelo adaptativo e podem ser usados 
para auxiliar aplicações cientes do contexto. Por exemplo, uma aplicação que envia 
texto e imagem como resposta de uma requisição, pode passar a enviar apenas texto, 
quando ciente de que a largura de banda foi degradada. 

O gerente de contexto é o elemento responsável por determinar o contexto 
atual do ambiente de execução. Para realizar esta tarefa, ele recebe os eventos que são 
gerados pelos monitores e adiciona estes eventos ao conjunto de condições correntes 
do ambiente. O contexto corrente é definido em termos das condições atuais do 
sistema e do meta-dado de contexto (Context Metadata).  

O meta-dado de contexto define expressões lógicas, onde cada expressão 
possui um nome e representa um determinado estado do ambiente de execução. O 
conjunto de condições de sistema de um contexto contém os valores que devem ser 
aplicados para checar cada expressão lógica. Por exemplo, um contexto denominado 
“nível normal de recursos com alta largura de banda” pode ser definido da seguinte 
forma: (network throughput > 9 Mps) and (CPU workload <= 90%). 

O contexto corrente é encontrado quando uma expressão lógica definida no 
meta-dado de contexto é avaliada como verdadeira utilizando os valores das 
condições correntes do ambiente. Se nenhuma expressão lógica definida no 
meta-dado de contexto é avaliada como verdadeira, um erro é gerado pelo gerente de 
contexto, informando que não foi possível determinar o contexto corrente. 

O gerente de política (Policy Manager) é o coração do modelo adaptativo. 
Ele possui a responsabilidade de determinar as propriedades não-funcionais a serem 
aplicadas nas chamadas remotas. Para cumprir tal tarefa, o gerente de política utiliza o 
meta-dado de política (Policy Metadata) que define cada política específica que 
pode ser aplicada em um determinado momento. As políticas precisam ser definidas 
no cliente e no servidor e são classificadas em políticas de métodos e políticas 
globais. Uma política de método define os serviços que implementam as propriedades 
não-funcionais requisitadas por uma invocação remota particular. Uma política global 
define os serviços que representam as propriedades não-funcionais a serem usadas em 
qualquer invocação remota (e.g., uma política de controle de concorrência de um 
servidor). 
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A fábrica de serviço (Service Factory) é baseada nos padrões de 
fabricação (factories patterns) de objetos de Gamma [Gamma et al. 1995] e tem a 
missão de recuperar ou criar serviços. Quando a fábrica de serviço recebe a 
requisição, ela verifica a descrição do serviço e recupera ou cria o serviço 
especificado. O meta-dado de serviço (Service Metadata) descreve as 
informações necessárias à criação de um serviço. Quando o serviço é requisitado, as 
informações oriundas do meta-dado de serviços são enviadas à fábrica de serviço que 
interpreta e toma a decisão apropriada. 

As próximas seções descreverão os componentes Service Factory, Event 
Manager, Context Manager, Policy Manager, bem como seus respectivos meta-dados 
de modo detalhado, citados de maneira geral aqui nesta descrição da arquitetura do 
modelo. Serão mostrados, inclusive, os elementos que compõem estes componentes 
utilizando a notação UML [Booch et al. 1998]. Para mais detalhes sobre esta notação, 
ver Anexo B. Além disso, a interação entre estes componentes será detalhada na 
descrição do componente Adaptive Manager. Finalmente, é exemplificado o 
relacionamento do modelo adaptativo proposto com os demais elementos de um 
middleware orientado a objetos, como stubs e skeletons. 

4.2.1 Gerente de Evento (Event Manager) 
Como já mencionado anteriormente, o modelo de eventos segue o padrão 
Publish-Subscribe. A Figura 4.3 apresenta o diagrama de classes referente aos 
eventos. Um evento (Event) é relativo a uma condição de sistema 
(SystemCondition). Cada condição do sistema possui um nome (name), um valor 
(value) e um tipo (type). O nome representa determinada característica relevante 
que possa afetar o comportamento do middleware, enquanto o valor representa o 
estado desta característica em um dado momento. O tipo representa o tipo do valor, 
que pode ser um dos seguintes: boolean, byte, integer, long, float, double, 
character, string. 

A condição de sistema possui o estereótipo <<Bean>>, que significa que o 
objeto possui métodos get e set para cada um de seus atributos.  Por exemplo, o 
atributo name possui um método denominado getName e outro denominado 
setName. O método getName retorna o valor do atributo name, enquanto o método 
setName altera o valor do atributo name para um dado valor informado. 
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Event
getSystemCondition() : SystemCondition

SystemCondition
name : String
value : Object
type : String

<<Bean>>

1

1

Monitor
init()
run()
attach(listener : Listener)
dettach(listener : Listener)
notify(event : Event)

<<Interface>>

Listener
update(event : Event)

<<Interface>>

* *

notify (Event event) {
    for all l in listeners  {
        l.update(event)
    }
}

update (Event event) {
    sc := event.getSystemCondition()
    do something with the sc...
}

listeners

**

1

1

 
Figura 4.3: Diagrama de classes do modelo de eventos. 

Considerando o padrão Publish-Subscribe, um monitor implementa a interface 
Monitor e desempenha o papel de subject, objeto que neste padrão é possuidor de 
um conjunto de ouvintes e tem a missão de notificá-los. Cada ouvinte implementa a 
interface Listener e desempenha o papel de observer no padrão, objeto que recebe 
notificações de eventos. 

O monitor possui métodos para adicionar (attach) e remover (dettach) 
ouvintes, além de uma operação para notificá-los dos eventos ocorridos (notify). O 
método init tem a função de iniciar um monitor, enquanto run é o método 
responsável por realizar o monitoramento referente a uma determinada característica 
do ambiente. Um ouvinte possui a operação update, que recebe um evento e é 
invocada pela operação notify do monitor. Esta operação deve ser invocada pelo 
monitor quando o método run verifica a ocorrência de um evento (Event) relevante. 

A Figura 4.4 mostra o diagrama de classes referente ao gerente de evento 
(EventManager). O gerente de evento é responsável pela criação dos monitores 
(createMonitors) e dos ouvintes externos ao modelo (createListeners) 
utilizando reflexão e as informações obtidas dos meta-dados de evento 
(EventMetadata). 

Além disso, o gerente de evento também é responsável por iniciar os processos 
correspondentes aos monitores (runMonitors). O gerente de evento possui uma 
referência para um leitor de meta-dado (EventMetadataReder), que é responsável 
pela leitura dos meta-dados de evento. Este leitor retorna, através da execução do 
método readMetadata, os meta-dados de evento encapsulados no objeto 
EventMetadata, que possui um conjunto de meta-dados de monitores 
(monitorsMetadata, um conjunto de objetos do tipo MonitorMetadata) e um 
conjunto de meta-dados de ouvintes (listenersMetadata, um conjunto de objetos 
do tipo ListenerMetadata). 
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MonitorMetadata
name : String
className : String

<<Bean>>
ListenerMetadata

className : String

<<Bean>>

EventMetadata
<<Bean>>

*

1

monitorsMetadata *

1

listenersMetadata

EventMetadataReader
readMetadata() : EventMetadata

Monitor
<<Interface>>

Listener
<<Interface>>

EventManager
<<static>> getInstance() : EventManager
createMonitors(eventMetadata : EventMetadata)
createListeners(eventMetadata : EventMetadata)
runMonitors()

<<Singleton>>

1

1

*1

monitors

*
1

listeners

*

*

1

1

1

*

1

*

1

1

 
Figura 4.4: Diagrama de classes do gerente de evento. 

A Figura 4.5 mostra o diagrama de seqüência da instanciação do gerente de 
evento, através da invocação do método getInstance. O gerente de evento é um 
Singleton [Gamma et al. 1995], de modo que existe uma única instância do objeto 
EventManager (EventManager) por espaço de endereçamento. Isto significa que 
haverá apenas um gerente de evento para um dado cliente ou para um dado servidor. 
Um singleton é recuperado através do método estático getInstance, que retorna a 
única instância do singleton, se esta instância já existir. Se a instância não existir, ela é 
criada por getInstance e então recuperada. 

No modelo proposto, o gerente de evento é instanciado pelo gerente adaptativo 
(AdaptiveManagerImpl). Após a leitura dos meta-dados (readMetadata), o 
gerente de evento cria os monitores (createMonitors) utilizando reflexão e a 
coleção monitorsMetadata contida em EventMetadata. O método 
createListeners recupera o gerente de contexto (ContextManager) e o adiciona 
a todos os monitores criados através da operação attach. Além disso, o método 
createListeners também cria cada ouvinte informado nos meta-dados de evento 
e os adiciona aos monitores. 

Finalmente, a operação runMonitors inicializa e executa cada monitor. 
Aqui, é necessário notar que o único ouvinte do modelo de middleware adaptativo 
proposto é o gerente de contexto, todos os outros ouvintes, presentes no meta-dado de 
evento, são externos ao modelo e podem ser utilizados por aplicações cientes do 
contexto. 
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 : AdaptiveManagerImpl  : EventManager  : EventMetadataReader  : EventMetadata

getInstance( )

readMetadata( )

createMonitors(eventMetadata)

eventMetadata

createListeners(eventMetadata)

runMonitors( )

create( )

reads XML file 
named event-metadata.xml

cm := ContextManager.getInstance()

for all m in monitors {
    m.attach(cm)
}

listenersMetadata :=
           eventMetadata.getListenersMetadata()

for all lm in listenersMetadata {
    l := createListener(lm)

    for all m in monitors {
        m.attach(l)
    }
}

for all m in monitors {
    m. init()
    m. run()
}

eventManager

 
Figura 4.5: Diagrama de seqüência da instanciação do EventManager. 

O Anexo A.1 contém a gramática XML [W3C XML] do meta-dado de evento 
(event-metadata), que contém um ou mais monitores e zero ou mais ouvintes. 
Cada monitor (monitor) possui um nome que o identifica (monitor-name), um 
nome de classe (class-name) que corresponde à sua implementação e uma 
descrição opcional (monitor-description). Cada ouvinte (listener) possui um 
nome de classe associado (class-name) e uma descrição opcional 
(listener-description). 

Existem algumas restrições na gramática referentes aos monitores. Cada 
monitor deve ter um nome único (monitor-unique-name). Cada monitor deve 
possuir um nome de classe único (monitor-unique-class), pois não há 
necessidade de dois monitores para monitorar uma mesma condição de sistema. 

Um ponto importante a considerar em relação aos monitores é que critérios 
devem ser adotados na implementação do método run, no que diz respeito à 
notificação dos eventos ocorridos. O método run não deve notificar os ouvintes de 
qualquer flutuação no ambiente de execução, pois isso poderia levar a uma 
interpretação errada do contexto por parte do gerente de contexto.  

Em vez disso, a notificação deve ocorrer apenas quando realmente for 
verificada uma mudança significativa em uma característica monitorada do ambiente. 
Por exemplo, um monitor que verifica a largura de banda rede deve realizar uma 
notificação quando a banda realmente for deteriorada e não quando ocorrer uma 
pequena flutuação na rede. Neste trabalho, considera-se que as informações sobre 
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estado do ambiente oriundas dos monitores são corretas. Fica, portanto, fora do 
escopo este problema da notificação dos eventos. 

Também é necessário observar que o ContextManager não deve ser incluído 
nos meta-dados de eventos como um listener. Ele é sempre associado às listas de 
ouvintes dos monitores pelo gerente de evento. 

4.2.2 Fábrica de Serviço (Service Factory) 
Como já mencionado, a fábrica de serviço possui a missão de recuperar e criar 
componentes que provêem serviços (que atendem a propriedades não-funcionais) ao 
middleware.  Componente  é definido como “uma parte modular, implantável e 
substituível de um sistema, que oculta sua implementação e expõe um conjunto de 
interfaces” [OMG UML]. 

Como exemplos de serviços providos por estes componentes podem ser 
citados compressão e controle de concorrência, entre outros.  

ActionMetadata
action :  String

<<Bean>>
ParameterMetadata

name : String
value : String
type : String
accessType : String

<<Bean>>

ServiceFactory
<<static>> getInstance() : ServiceFactory
getService(serviceName : String) : Service
createService(serviceMetadata : ServiceMetadata) : Service

<<Singleton>>

ServiceMetadataReader
getMetadata(serviceName : String) : ServiceMetadata
readMetadata()

1
11

1

ServiceMetadataCache
get(interfaceName : String) :  ServiceMetadata
put(serviceMetadata :  ServiceMetadata)

1

1

1

1

ServiceMetadata
name : String
className : String
cacheable : Boolean
type : String

<<Bean>>

*

1

actions *

1

*

1

*parameters

1

* 1* 1

ServiceCache
get(serviceName : String) : Service
put(service : Service)
remove(serviceName : String)

1
1

1
1

Service
<<Interface>>

*

11

*

 
Figura 4.6: Diagrama de classes da fábrica de serviço. 

A Figura 4.6 mostra o diagrama de classes da fábrica de serviço 
(ServiceFactory). A fábrica utiliza uma cache de serviços (ServiceCache) e 
também um leitor de meta-dados (ServiceMetadataReader) que servem para 
auxiliar nas tarefas de criação e recuperação de serviços. A interface Service deve 
ser implementada por qualquer serviço retornado pela fábrica. Esta interface não 
possui métodos, sua função é apenas identificar que um determinado objeto representa 
um serviço do modelo de middleware adaptativo. 

A cache de serviços possui métodos para a inserção (put), a remoção 
(remove) e a recuperação (get) de serviços. Opcionalmente, a cache pode registrar o 
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momento em que um serviço foi requerido pela última vez e verificar periodicamente 
quais serviços ultrapassaram um determinado tempo sem serem requisitados 
(timeout). Os serviços que ultrapassem este timeout seriam removidos da cache. 

O leitor de meta-dados de serviço possui uma cache 
(ServiceMetadataCache) para armazenar o conjunto de meta-dados de serviço 
(ServiceMetadata). ServiceMetadata possui um conjunto de parâmetros de 
inicialização do serviço (parameters) e um conjunto de ações (actions). Os 
parâmetros de inicialização se referem aos atributos do serviço, onde cada atributo é 
representado por uma instância de ParameterMetadata, que são compostos por um 
nome (name), um valor (value), um tipo (type) e uma forma de acesso 
(accessType). O conjunto de ações é composto por objetos do tipo 
ActionMetadata, onde uma ação (action) corresponde a um método a ser 
invocado após a criação e inicialização dos parâmetros de um serviço. 

 : 
AdaptiveManagerImpl

 : 
ServiceFactory

 : 
ServiceMetadataReader

 : 
ServiceMetadataCache

 : 
ServiceMetadata

getInstance( )
readMetadata( )

* put(serviceMetadata)

serviceFactory

* serviceMetadata:= create( )

reads the XML file named 
service-metadata.xml.
For each <service> defined
in xml, creates a new instance of 
ServiceMetadata

 
Figura 4.7: Instanciação da fábrica de serviço 

A fábrica de serviço (ServiceFactory) é um Singleton e é instanciada pelo 
gerente adaptativo (AdaptiveManagerImpl), conforme mostra o diagrama de 
seqüência da Figura 4.7. Inicialmente, a fábrica invoca o método readMetadata de 
ServiceMetadataReader. Este método cria instâncias da classe 
ServiceMetadata, que corresponde à meta informação sobre um dado serviço. 
Após a criação destes objetos, eles são colocados na cache 
ServiceMetadataCache através de chamadas ao método put, que realiza a 
inserção de objetos na cache. ServiceMetadataCache também possui um método 
a recuperação (get) de meta-dados.  

O diagrama de seqüência da Figura 4.8 mostra uma chamada de requisição de 
serviço (getService) realizado por uma política (Policy). A fábrica de serviço 
(ServiceFactory) procura pelo serviço de nome informado (serviceName) 
correspondente na cache de serviços (ServiceCache). Caso encontre, o serviço é 
retornado. Caso contrário, a fábrica requisita os meta-dados do serviço correspondente 
(ServiceMetadata) ao leitor de meta-dados de serviço 
(ServiceMetadataReader). 

O leitor de meta-dados, por sua vez, procura pelos meta-dados do serviço 
requisitado em sua cache (ServiceMetadataCache) e retorna o resultado à fábrica 
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de serviço. A fábrica de serviço, por sua vez, de posse dos meta-dados do serviço, cria 
o serviço utilizando o método createService. 

A criação do serviço utiliza reflexão para instanciar, inicializar atributos e 
invocar operações sobre o serviço criado. Após a inicialização do serviço, é realizada 
uma verificação de tipos: primeiro, a fábrica verifica se o serviço criado implementa a 
interface Service; em seguida, a fábrica verifica se o serviço criado implementa a 
interface especificada no atributo type presente no objeto ServiceMetadata 
correspondente. Após a criação do serviço, ele é adicionado à cache de serviços se o 
objeto ServiceMetadata correspondente tiver a propriedade cacheable com 
valor true. Para adicionar um serviço à cache, é invocado o método put da cache. 
Finalmente, o serviço requisitado é retornado pela fábrica. 

 : Policy  : ServiceFactory  : ServiceCache  : ServiceMetadataReader : ServiceMetadataCache

getService(serviceName)
get(serviceName)

getMetadata (serviceName)

serviceMetadata

service

get(serviceName)

serviceMetadata

service: = createService(serviceMetadata)

service

put(service)

service := serviceCache.get(serviceName)

if (service is null) {
    metadata := metadataReader.readMetadata(serviceName)
    service := createService(metadata)
    if (metadata.isCacheable()) {
        serviceCache.put(service)
    }
}

return service

 
Figura 4.8: Diagrama de seqüência de invocação do método getService. 

O Anexo A.2 contém a gramática XML dos meta-dados de serviço, que 
funciona como um repositório de descrição de serviços (através de descrições de 
serviço contidas em service). Um serviço (service) possui dois atributos: o 
primeiro informa se ele pode ou não ser colocado na cache de serviços (cacheable); 
e o segundo representa a interface que o serviço implementa (interface). Além 
disso, o serviço possui os seguintes elementos: um nome que o identifica (service-
name), uma descrição opcional (service-description), uma classe que 
corresponde à sua implementação (service-class), uma coleção opcional de 
parâmetros de inicialização (service-param) e uma coleção opcional de ações 
(service-action).  

Os parâmetros de inicialização correspondem aos atributos de um dado 
componente. Por exemplo, em um componente que realiza compressão, um possível 
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parâmetro é o grau de compressão, com valores mínimo, normal ou máximo. No grau 
mínimo, a compressão seria realizada rapidamente, porém com o nível de redução 
percentual de dados menor. No grau máximo, a compressão demoraria mais, porém o 
nível de redução máximo em relação aos dados originais aumentaria.  

Um parâmetro possui um nome (param-name), que corresponde a um 
atributo de um componente, uma descrição opcional (param-description) e um 
valor. Esse valor deve ser de um dos seguintes tipos permitidos: boolean 
(boolean-value), byte (byte-value), integer (integer-value), long 
(long-value), float (float-value), double (double-value), character 
(char-value), string (string-value). Estes tipos de dados são comuns à maioria 
das linguagens de programação. 

O tipo de acesso a um parâmetro (access-type) pode ser direto (direct) ou 
por via do método set (set). No acesso direto, a fábrica de serviço utiliza reflexão 
para modificar o campo. Já no acesso set, a fábrica de serviço utiliza reflexão para 
invocar um método denominado set concatenado com o nome do parâmetro, onde a 
primeira letra do nome do parâmetro fica maiúscula. Por exemplo, se o nome do 
parâmetro é compressionLevel, o método a ser chamado é setCompressionLevel, 
recebendo como parâmetro o valor especificado. Neste caso, o método deve existir e 
ser de acesso público, ou seja, objetos externos ao serviço em questão têm permissão 
para invocar o método. 

Uma ação (service-action) resulta na invocação de um método 
(method-name) do componente que representa o serviço. Este método é invocado 
utilizando reflexão, após a criação e inicialização dos parâmetros. Para ser invocado, 
o método deve ser de acesso público. 

4.2.3 Gerente de Contexto (Context Manager) 
O gerente de contexto possui a responsabilidade de administrar as informações 
providas pelos monitores, determinando o estado geral do ambiente de execução em 
um dado momento. 

A Figura 4.9 apresenta o diagrama de classes referente ao gerente de contexto 
(ContextManager), que implementa a interface Listener. Como explicado na 
seção anterior, esta interface é implementada por ouvintes de eventos gerados por 
monitores. Os valores recebidos através dos eventos são armazenados em um 
conjunto de condições de sistema (systemConditions). O gerente de contexto 
possui uma referência para um leitor de meta-dados de contexto 
(ContextMetadataReader), que tem a missão de ler o arquivo XML referente ao 
contexto, cujas informações são encapsuladas em objetos Context. 
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Listener

update(event : Event)
(from event)

<<Interface>>
Event

getSystemCondition()
(from event)

IllegalContextException
ContextMetadataReader
readMetadata() : Set

ContextEvaluator
match(contexts : Set, systemCondit ions  :  Set ) : Context

SystemCondition

name : String
value : Object
type : String

(from event)

<<Bean>>

1

1

*systemConditions

ContextManager
<<static>> getInstance() : ContextManager
getCurrentContext() : Context
add(systemCondition : SystemCondition)
setCurrentContext(context : Context)

<<Singleton>>

1

1

1

1

*

1

systemConditions

Expression

Context
name : String

evaluate()
getName()

1

1

currentContext
*

1

1

1

1

1

*

*

1

*

1 1

1

1

1

1

1

1

contexts

 
Figura 4.9: Diagrama de classes do gerente de contexto. 

Uma instância de Context representa um possível estado do ambiente de 
execução. O gerente de contexto possui o conjunto de contextos (contexts) 
definidos nos meta-dados de contexto. Além disso, possui também uma referência 
para o contexto atual (currentContext), que representa o estado corrente do 
ambiente de execução. Cada contexto possui uma expressão que o caracteriza 
(Expression). 

O gerente de contexto possui um avaliador de contexto 
(ContextEvaluator), que tem a responsabilidade de determinar o contexto 
corrente. Finalmente, a exceção de contexto ilegal (IllegalContextException) 
diz respeito à ausência de um contexto definido para o ambiente de execução. 
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 : Monitor  : Event  : ContextManager  : ContextEvaluator

update(event)

add(systemCondition)

getSystemCondition( )

systemCondition

setCurrentContext(context)

match(contexts, systemConditions)

context

currentContext := null

for all c in contexts {
    if (c.evaluate(systemConditions)) {
        currentContext := c
        break
    }
}

return currentContext

 
Figura 4.10: Recebimento de um evento por parte do ContextManager. 

A Figura 4.10 apresenta o diagrama de seqüência do gerente de contexto 
(ContextManager) ao receber notificação de um monitor (Monitor) através da 
invocação do método update. Ao receber esta chamada, o gerente de contexto 
recupera a condição de sistema (systemCondition) associada ao evento (Event) 
através do método getSystemCondition. A seguir, o gerente adiciona a nova 
condição de sistema ao conjunto de condições de sistema correntes 
(systemConditions) utilizando o método add. Este método, no caso de já haver no 
conjunto uma condição de sistema de mesmo nome, substitui a antiga condição pela 
nova. 

O próximo passo é utilizar o avaliador de contexto (ContextEvaluator) 
para determinar o contexto corrente do sistema através do método match, 
considerando o conjunto de condições de sistema correntes (systemConditions) e 
o conjunto de contextos (contexts). Para determinar o contexto corrente, o método 
avalia o conjunto contexts utilizando a operação evaluate do próprio objeto 
Context.  Quando o resultado da avaliação de evaluate for verdadeiro (true), o 
contexto avaliado correspondente é retornado como resultado de match. Mais 
detalhes sobre esta avaliação podem ser encontrados no final desta seção. Finalmente, 
o gerente invoca o método setCurrentContext, passando o contexto retornado por 
match como parâmetro.  

No momento da instanciação do gerente de contexto (ContextManager), 
realizada pelo gerente adaptativo (AdaptiveManager), conforme diagrama de 
seqüência da Figura 4.11, o leitor de meta-dados de contexto 
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(ContextMetadataReader) lê o arquivo XML onde estão definidos os meta-dados. 
Após realizar esta leitura, ele cria várias instâncias do objeto Context, onde cada 
instância representa um contexto informado no meta-dado. É importante observar que 
o ContextManager é um Singleton. 

reads the XML file named context-metadata.xml.
For each <context> defined in xml, creates a new 
instance of Context.

 : AdaptiveManagerImpl  : ContextManager  : ContextMetadataReader  : Context

getInstance( )

readMetadata( )
* create( )

contexts

contextManager

 
Figura 4.11: Instanciação do gerente de contexto. 

Sempre que necessário, o gerente adaptativo (AdaptiveManagerImpl) 
requisitará o contexto corrente via getCurrentContext (Figura 4.12) ao gerente de 
contexto (ContextManager). O contexto corrente é utilizado em políticas globais ou 
em políticas de métodos. É importante observar que a chamada pode resultar em erro 
caso o contexto corrente não esteja definido (currentContext is null). Neste 
caso, o erro ocorrido é reportado através da exceção IllegalContextException, 
que contém o conjunto de condições de sistema (systemConditions) que 
ocasionou o problema. 

 : 
AdaptiveManagerImpl

 : ContextManager

getCurrentContext( )

if (currentContext is null) {
    throw new IllegalContextException(systemConditions)
}

return currentContext

currentContext

 
Figura 4.12: Chamada ao gerente de contexto para recuperar o contexto corrente. 

Os contextos do ambiente de execução são definidos nos meta-dados de 
contexto, cuja gramática XML está contida no Anexo A.3, compostos por um 
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conjunto de contextos. Cada contexto (context) possui um nome que o identifica 
(context-name) e uma expressão (expression) que o caracteriza. A expressão 
pode ser de três tipos: folha (leaf), unária (unary-expression) ou binária 
(binary-expression).  

Folhas são as expressões básicas, compostas por uma condição do sistema 
(system-condition), um operador (operator) e um valor (byte-value, 
integer-value, long-value, float-value, double-value, string-value 
ou char-value). A condição de sistema deve ser o nome de uma condição 
informada por um determinado monitor. O operador da folha pode ser igual (equal), 
diferente (notEqual), maior (greater), maior ou igual (greaterOrEqual), menor 
(less), menor ou igual (lessOrEqual). 

Semanticamente, a folha representa uma comparação a ser realizada entre a 
condição de sistema e o valor. Por exemplo, sejam os valores 
system-condition=A, operator=greater e integer-value=20. Se o valor 
de A, informado por um determinado monitor for 25, significa que a expressão folha 
será avaliada como verdadeira. Por outro lado, caso o valor de A seja 15, por exemplo, 
a expressão folha será avaliada como falsa. 

Expressões unárias, por sua vez, são formadas por um operador (operator) e 
uma expressão (expression). O operador, neste caso, sempre tem o valor not, 
representando uma negação. Expressões binárias, por fim, são constituídas por um 
operador (operator) e duas expressões (expression). O operador de uma 
expressão binária pode ser o “e lógico” (and) ou o “ou lógico” (or).  É necessário 
ressaltar que expressões possuem definições recursivas, e que expressões unárias e 
binárias sempre terão folhas nos seus níveis mais baixos. 

A Figura 4.13 mostra o diagrama de classes da hierarquia Expression, que  
possui apenas o operador (operator) como atributo e o método evaluate, que 
deve ser reescrito pelas suas sub-classes. A classe Expression é super-classe de 
BinaryExpression, UnaryExpression e Leaf. Cada uma destas classes possui a 
responsabilidade de se avaliar (método evaluate). Expression  representa as 
expressões descritas nos meta-dados de contexto 

Observa-se que BinaryExpression possui duas expressões (left e right) 
e o método evaluate corresponde à avaliação destas duas operações utilizando os 
operadores AND (“e lógico”) ou OR (“ou lógico”). De maneira similar, 
UnaryExpression possui uma expressão (expression) e o método evaluate 
corresponde à negação da avaliação de expression. A classe Leaf, por sua vez, 
possui um valor (value) que deve ser comparado com uma condição de sistema de 
nome systemConditonName. 
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Leaf
value : Object
systemConditionName : String

boolean evaluate (systemConditions:Set) {
      return !expression.evaluate(systemConditions)
}

boolean evaluate(systemConditions: Set) {    
    s:= systemConditions.get(systemConditionName)
    
    switch (operator) {
         case EQUAL:
                 evaluation := (s.getValue() = value);
         case NOT_EQUAL: 
                 evaluation := (s.getValue() != value);
         case GREATER:
                 evaluation := (s.getValue() > value);
         ...
    }

    return evaluation;
}

boolean evaluate(systemConditions: Set) {
    s := systemConditions.get(systemConditionName) 

    switch (operator) {
        case AND:
           evaluation := (left.evaluate(systemConditions)
                               &&                              
                               right.evaluate(systemConditions))
        case OR:
           evaluation := (left.evaluate(systemConditions)
                               ||
                               right.evaluate(systemConditions)) 
   
    }

    return evaluation
}

UnaryExpression

Expression
operator : String

evaluate(systemConditions : Set) : boolean
1

1

expression

BinaryExpression

1

1

right

1

1

left

1

1

1

1

1

1

 
Figura 4.13: Diagrama de classes de Expression. 

Para evitar que, em um dado instante, as condições de sistema possam levar a 
um contexto indefinido, é preciso que a disjunção dos contextos presentes nos 
meta-dados de contexto tenha como resultado o valor true, independente dos valores 
das condições de sistema. Além disso, é preciso também que a conjunção de dois 
contextos tenha sempre como resultado false, também independente dos valores das 
condições de sistema, para evitar que mais de um contexto possa ser avaliado como 
true em um dado instante. A verificação destas duas propriedades citadas neste 
parágrafo está fora do escopo do presente modelo. 
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4.2.4 Gerente de Política (Policy Manager) 
As políticas definem o comportamento do middleware, especificando que serviços são 
aplicáveis em uma dada situação. O gerente de políticas, por sua vez, possui como 
principal responsabilidade determinar que políticas devem ser utilizadas em uma 
invocação remota, com base na informação de contexto. 

PolicyService
serviceName : String
serviceType : String

<<Bean>>Context

name : String

evaluate()
getName()

(from context) ServiceFactory
(from service)

<<Singleton>>

Policy
name : String

getName() :  String
hasContex t(contex t : Context ) : Boolean
isContextIndependent () :  Boolean
getService(serviceType :  String) : Service
getPolicyService(serviceType : String) :  PolicyService

<<Abstract>>

*

1

policyServices*

*
contexts 1

*

*

*

1

*

*

1

 
Figura 4.14: Diagrama de classes da política. 

A Figura 4.14 mostra o diagrama de classes referente às políticas. Uma 
política é representada pela classe abstrata Policy, que não pode ser instanciada. 
Cada política possui um nome que a identifica (name), um conjunto de referências a 
serviços que a compõem (policyServices) e um conjunto de contextos nos quais 
ela é aplicável (contexts). O conjunto de referências a serviços é composto por 
objetos do tipo PolicyService, que possui o nome da interface que representa o 
tipo do serviço (serviceType) e o nome do serviço aplicável (serviceName). 

Uma política pode ser independente de contexto, o que significa que ela é 
aplicável em qualquer situação. Neste caso, o conjunto de referências aos contextos é 
vazio. A operação isContextIndependet informa se uma política é ou não 
independente de contexto. Para políticas dependentes de contexto, a operação 
hasContext informa se uma política é aplicável em um contexto informado, 
verificando se o conjunto contexts contém o contexto em questão. 

A operação getService, detalhada na Figura 4.15, cuja invocação é 
realizada pelo gerente adaptativo (AdaptiveManagerImpl) retorna um serviço 
solicitado, dado o nome da interface que o serviço implementa (interfaceName). 
Para isso, a política primeiro varre a sua própria coleção de serviços da política 
(policyServices) com o objetivo de encontrar o nome do serviço aplicável 
correspondente à interface informada. Isto é feito através da chamada ao método 
getPolicyService, que retorna a instância de PolicyService que possui um 
nome de interface igual ao informado. Finalmente, de posse do nome do serviço 
(serviceName), o serviço é requisitado à fábrica de serviço, através de 
getService.  
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ps := getPolicyService(interfaceName)

 : AdaptiveManagerImpl  : Policy  : ServiceFactoryps : 
PolicyService

getService(interfaceName)

getService(serviceName)

getServiceName( )

serviceName

service

service

 
Figura 4.15: Invocação ao método de recuperação de serviço. 

A Figura 4.16 apresenta o diagrama de classes referente à hierarquia da 
política (Policy), composta por duas classes filhas: política global (GlobalPolicy) 
e política de método (MethodPolicy). Uma política global define o comportamento 
do middleware em um dado momento independentemente de qualquer chamada 
remota, sendo apropriada para determinar aspectos não-funcionais como controle de 
concorrência ou tolerância à falha. Uma política de método, por sua vez, também é 
uma classe abstrata e determina os serviços aplicáveis a uma chamada remota 
específica, sendo apropriada para aspectos não-funcionais como compressão de 
dados. Uma política de método possui o nome do método ao qual ela se refere 
(methodName). 

A política de método possui duas sub-classes: a política de método de cliente 
(ClientMethodPolicy); e a política de método de servidor 
(ServerMethodPolicy). A política de método de cliente possui uma prioridade 
(priority) e uma política requisitada (requestedPolicy). A prioridade diz 
respeito à ordem de preferência de aplicação da política para um dado método. Em 
particular, assumimos que a prioridade máxima é definida como 1. Para um dado 
método, em um mesmo contexto, pode haver mais de uma política aplicável com a 
mesma prioridade. A política requisitada, por sua vez, representa um pedido de 
aplicação de política feito por um cliente, enviado a um servidor. Finalmente, a 
política de método de servidor é utilizada para a definição de políticas no servidor. 
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GlobalPolicy
MethodPolicy

methodName : String

getMethodName()

<<Abstract>>

Policy
<<Abstract>>

ClientMethodPolicy
priority : Integer
requestedPolicy : String

getPriority()
getRequestedPolicy()

ServerMethodPolicy

 
Figura 4.16: Hierarquia de políticas. 

A Figura 4.17 apresenta o diagrama de classes do gerente de política 
(PolicyManager), que possui uma coleção de políticas globais 
(globalPolicies), uma coleção de políticas de método de cliente 
(clientMethodPolicies), uma coleção de políticas de método de servidor 
(serverMethodPolicies)  e uma referência ao leitor de meta-dados de política 
(PolicyMetadataReader). O gerente de política é um Singleton. O leitor de 
meta-dados de política possui a responsabilidade de criar políticas de métodos e 
políticas globais a partir dos meta-dados definidos pelo usuário do modelo adaptativo. 
A Figura 4.18, por sua vez, apresenta os métodos do gerente de política, que serão 
explicados a seguir. 

GlobalPolicy

PolicyMetadataReader
readMetadata()
getGlobalPolicies() : Set
getClientMethodPolicies() : Set
getServerMethodPolicies() : Set

ClientMethodPolicy ServerMethodPolicyPolicyManager
<<Singleton>>

*

1

globalPolicies

1

1
* 1

clientMethodPolicies

*1

serverMethodPolicies

*

* *1

1

1

 
Figura 4.17: Diagrama de classes do gerente de política. 
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Figura 4.18: Métodos do gerente de políticas. 

A Figura 4.19 mostra a seqüência de eventos ocorridos na criação do gerente 
de política através da invocação de getInstance (quando a instância do gerente de 
política ainda não existir, ela será criada), realizada pelo gerente adaptativo 
(AdaptiveManagerImpl). É importante observar que o leitor de meta-dados cria, 
após a invocação do método readMetadata, as coleções de políticas globais e de 
métodos. Em seguida, o gerente de política recupera as políticas globais e as políticas 
de métodos de cliente e de servidor através dos métodos getGlobalPolicies, 
getClientMethodPolicies e getServerMethodPolicies, respectivamente. 

 : AdaptiveManagerImpl  : PolicyManager  : PolicyMetadataReader

getInstance( )

Reads the xml file named 
policy-metadata.xml and creates the 
global policies and the method policies.

readMetadata( )

getGlobalPolicies( )

getClientMethodPolicies( )

getServerMethodPolicies( )

globalPolicies

clientMethodPolicies

serverMethodPolicies
policyManager

 
Figura 4.19: Instanciação do gerente de política. 

A Figura 4.20 apresenta uma chamada realizada pelo gerente adaptativo 
(AdaptiveManagerImpl) ao método getGlobalPolicy, que retorna uma política 
global apropriada ao contexto corrente informado (currentContext). O método 
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percorre o conjunto de políticas globais (globalPolicies) do gerente de política 
(PolicyManager) à procura de uma que seja apropriada ao contexto informado. Para 
cada política global do conjunto, é verificado: se a política possui um contexto 
informado (hasContext), levando em conta seu conjunto de contextos (contexts); 
ou se ela é independente de contexto (isContextIndependent), sendo aplicável 
em qualquer estado do ambiente de execução. Caso uma dessas respostas seja 
positiva, a busca cessa e a política global correspondente (globalPolicy) é 
retornada. 

 : PolicyManager : AdaptiveManagerImpl

getGlobalPolicy(currentContext)

globalPolicy

globalPolicy := null

for all gp in globalPolicies {
    if (gp.isContextIndependent() || gp.hasContext(currentContext)) { 
        globalPolicy := gp    
        break    
    }
}

return globalPolicy

 
Figura 4.20: Invocação do método que retorna a política global. 

A Figura 4.21 mostra uma invocação ao método setCallMethodPolicy, 
que possui como objetivo determinar que política de método deve ser utilizada 
durante toda uma chamada remota. Este método possui três versões (polimorfismo), 
sendo que cada uma destas versões possui uma particularidade.  

Na Figura 4.21, a versão de setMethodPolicy apresentada é utilizada no 
cliente para determinar que política de método deve ser utilizada em uma chamada 
remota e recebe os seguintes argumentos: o nome do método em questão 
(methodName) e o contexto atual do ambiente de execução (currentContext). Em 
seguida, o gerente de política invoca getClientMethodPolicies, que retorna as 
políticas do cliente (um conjunto de objetos do tipo ClientMethodPolicy) 
referentes ao método informado como argumento (methodName), ordenadas por 
ordem decrescente de prioridade. 

Assim, para cada política retornada por getClientMethodPolicies, é 
verificado se ela possui o contexto informado (hasContext) ou se é independente de 
contexto (isContextIndependent). Caso uma destas respostas seja positiva, a 
política é selecionada e a busca cessa. Finalmente, o método 
setCallMethodPolicy, que recebe como argumento a política de método 
selecionada (methodPolicy), é chamado com o objetivo de associar a política 
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encontrada à chamada corrente. Para realizar esta associação deve ser utilizada uma 
estrutura de pares chave e valor, onde a chave é a thread de execução corrente (na 
qual a chamada remota está sendo executada) e o valor é uma pilha de políticas de 
método. 

 : AdaptiveManagerImpl  : PolicyManager

setCallMethodPolicy (methodName, currentContext )

methodPolicy  := null

/**
 * The geClient tMethodPolicies method returns  the policies ordered by 
 * priority.
 */
methodPolicies := getClientMethodPolicies(methodName)

for al l mp in methodPolic ies {
     if (mp.hasContext(currentContext) || mp. isContext Independent()) {
         methodPolicy := mp
         break
     }
}

/**
 * Associates the methodPolicy found to the current  call.
 */
setCallMethodPolicy(methodPolicy)

setCallMethodPolicy (methodPolicy)

 
Figura 4.21: Invocação que determina política de método para uma chamada remota 

no cliente. 

No topo desta pilha será colocada a política de método selecionada. A razão da 
existência desta pilha é justificada pelo seguinte fato: considerando comunicações 
síncronas, é possível que em uma mesma thread (no decorrer de uma determinada 
chamada remota) outra chamada remota seja realizada. Se isto ocorrer, outra política 
de método deve ser empilhada no topo para ser utilizada, fazendo com que a política 
inicial vá para um nível abaixo. 

Esta situação pode ser exemplificada da seguinte maneira: um skeleton recebe 
uma requisição remota, seleciona a política de método apropriada através da versão de 
setCallMethodPolicy mostrada na Figura 4.22, utiliza alguns serviços desta 
política e repassa a chamada para o servidor. O servidor, por sua vez, realiza de forma 
síncrona uma outra chamada remota a um outro servidor utilizando o middleware 
adaptativo. Esta chamada é realizada através de um stub (no servidor, que estará 
assim agindo também como um cliente), que seleciona uma política de método 
apropriada utilizando a versão de setCallMethodPolicy mostrada na Figura 4.21, 
de maneira que a nova política a ser aplicada nesta chamada remota é colocada no 
topo da pilha de políticas de métodos referentes a esta linha de execução.  

É importante observar que o skeleton ainda terá que utilizar a sua política de 
método selecionada, no momento em que o servidor lhe enviar o resultado de seu 
processamento. Quando este stub (no servidor) tiver recebido a resposta de sua 
requisição e realizado todas as operações necessárias utilizando o middleware 
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adaptativo, a política de método que ele utilizou deverá ser retirada do topo da pilha, 
devolvendo a política selecionada pelo skeleton ao topo de pilha. Isto é feito através 
de uma chamada ao método removeCallMethodPolicy, cujo comportamento é 
retirar a política de método do topo da pilha identificada pela thread de execução da 
chamada. Caso esta pilha fique vazia, este método também remove a thread corrente e 
a pilha da estrutura de pares chave e valor. 

Quando a chamada voltar ao controle do skeleton, a política de método que 
estará no topo da pilha de execução será a política que ele tinha selecionado 
inicialmente para ser aplicada. Para recuperar a política de método a ser aplicada deve 
ser utilizado o método getCallMethodPolicy, que devolve como resultado a 
política de método que estiver no topo de pilha de políticas da thread da chamada em 
execução. 

 : AdaptiveManagerImpl  : PolicyManager

methodPolicy := null
methodPolicies := getServerMethodPolicies(methodName)

for all mp in methodPolicies {
     if (mp.getName() = requestedPolicy) {
         if (mp.hasContext(currentContext) || mp.isContextIndependent()) {
             methodPolicy := mp
             break
         } else {
             allowedPolicies := getAllowedMethodPolicies(currentContext, methodPolicies)
             throw new PolicyNotAllowedException(methodName, currentContext, requestedPolicy, allowedPolicies)
         }
     }
}

setCallMethodPolicy(methodPolicy)

setCallMethodPolicy (methodName, currentContext, requestedPolicy)

setCallMethodPolicy (methodPolicy)

 
Figura 4.22: Método que determina política de método para uma chamada remota no 

servidor. 

A segunda versão do método setCallMethodPolicy é apresentada na 
Figura 4.22, e é utilizada pelo servidor quando o cliente realiza uma invocação remota 
requisitando uma política a ser aplicada (requestedPolicy) para um determinado 
método (methodName), em um determinado contexto (currentContext). O 
método getServerMethodPolicy é invocado para retornar as políticas de método 
de servidor associados ao método methodName informado. O resultado da invocação 
deste método é um conjunto de objetos do tipo ServerMethodPolicy. Este 
conjunto é percorrido à procura de uma política que possua o mesmo nome da política 
requisitada. Ao ser encontrada, é verificado se ela possui o contexto informado 
(hasContext) ou é independente de contexto (isContextIndependent). 

Em caso de uma destas verificações ter resposta positiva, o método se 
comporta de maneira análoga à primeira versão do método setCallMethodPolicy 
mostrado na Figura 4.21, adicionando a política encontrada ao topo da pilha de 
políticas de método de uma determinada chamada remota. No entanto, caso todas as 
invocações de hasContext e isContextIndependent do conjunto percorrido 
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respondam negativamente, um erro é gerado. Este erro, representado pela exceção 
PolicyNotAllowedException, é detalhado na Figura 4.23. 

Esta exceção é inicializada com as seguintes informações: o nome do método a 
ser executado no servidor (methodName); o contexto corrente do servidor no 
momento do erro (currentContext); o nome da política requisitada não aplicável 
(requestedPolicy); e os nomes das políticas que poderiam ser aplicadas no 
contexto corrente do servidor (allowedPolicies), recuperadas através do método 
getAllowedMethodPolicies, que recebe o contexto corrente (currentContext) 
e as políticas aplicáveis ao método em questão (methodPolicies) como 
parâmetros. 

Quando esta exceção for gerada, o fluxo de execução do método será 
interrompido e a exceção será lançada para o gerente adaptativo 
(AdaptiveManagerImpl), que a repassará para o skeleton. O skeleton, por sua vez, 
deverá enviar a exceção representada por PolicyNotAllowedException ao stub 
do cliente. 

PolicyNotAllowedException
methodName :  String
currentContext  : Context
requestedPolicy : String
allowedPolicies : Set

getMethodName() : String
getCallContext() : Context
getRequestedPolicy() :  String
isAllowedPolicy(methodPolicy : String) :  Boolean

 
Figura 4.23: Classe PolicyNotAllowedException. 

Neste ponto, é preciso observar o seguinte: o servidor só poderá rejeitar um 
pedido de aplicação de uma política se nos seus meta-dados de política houver 
restrições de contextos em relação à política de método requisitada. Em outras 
palavras, a política de método requisitada é restrita a um ou mais contextos, não sendo 
aplicável no contexto corrente do servidor. Esse tipo de restrição é necessária apenas 
para servidores que possuam recursos escassos. Por outro lado, para servidores com 
mais recursos, que desejam sempre atender às requisições dos clientes, as políticas de 
métodos devem ser independentes de contexto. 

Assim, o servidor que adotar esta estratégia nunca retornará o erro de política 
não permitida ao cliente e poderá continuar adaptando seu comportamento ao 
ambiente de execução independentemente das chamadas de métodos realizadas pelos 
clientes (através de políticas globais). Existe uma estratégia assumida de que é o 
cliente que determina ou requisita a política de método a ser aplicada no servidor. 
Normalmente, o cliente possui menos recursos que os servidores (e.g., largura de 
banda, capacidade de processamento, memória). Assim, ajustar as requisições remotas 
“ao gosto” do cliente atende primeiramente a quem possui menos recursos e, 
conseqüentemente, maior necessidade de adaptação.  

Finalmente, poderia também ser argumentado o porquê de não haver uma fase 
de negociação no modelo adaptativo. O problema desta abordagem é o overhead de 
comunicação, visto que para cada chamada remota teria que haver uma chamada 
adicional relativa à fase de negociação. A opção pela exceção de política não 
permitida pode resultar em uma segunda chamada ao servidor, ou ainda outras mais 
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no pior caso, quando o estado do ambiente de execução do servidor estiver piorando 
progressivamente. 

No entanto, quando o servidor começa a rejeitar seguidas requisições de 
clientes, significa que suas condições de execução não estão boas. A diferença, neste 
caso, entre um servidor que não estivesse utilizando adaptação e um servidor 
utilizando o modelo adaptativo proposto é que o primeiro só passaria a rejeitar 
requisições remotas no caso de parada, enquanto o segundo se reserva ao direito de 
não atender a uma chamada remota na tentativa de se preservar, não comprometendo 
ainda mais suas já debilitadas condições de execução. Além disso, independentemente 
de adaptação ou fase de negociação, não há nada que garanta antecipadamente que um 
servidor irá atender a uma requisição remota. 

 : AdaptiveManagerImpl  : PolicyManager

setCallMethodPolicy (methodName, currentContext, policyNotAllowedException)

methodPolicy := null
methodPolicies := getClientMethodPolicies(methodName)

for all mp in methodPolicies {
     if (mp.hasContext(currentContext) || mp.isContextIndependent()) {
         if (policyNotAllowedException.isAllowedPolicy(mp.getRequestedPolicy())) {
             methodPolicy := mp
             break
         }  
     } 
}

setCallMethodPolicy(methodPolicy)

setCallMethodPolicy (methodPolicy)

 
Figura 4.24: Invocação que determina política de método para uma chamada remota 

no cliente. 

A última versão do método setCallMethodPolicy é mostrada na Figura 
4.24 e recebe o nome do método (methodName), o contexto corrente 
(currentContext) e a exceção referente à política não permitida no servidor 
(policyNotAllowedException) como parâmetros. Este método é utilizado no 
cliente quando este vai tentar realizar uma chamada remota ao servidor após ter tido 
uma primeira chamada não aceita.  

O funcionamento desta versão de setCallMethodPolicy é bastante 
semelhante ao funcionamento da versão de setCallMethodPolicy da Figura 4.21, 
já explicado. A única diferença é que ao encontrar uma política (mp) que satisfaça o 
contexto corrente, também é verificado se a nova política a ser requisitada 
(mp.getRequestedPolicy()) está no conjunto de políticas informadas como 
políticas aceitáveis pelo servidor. 

Isto é feito através da invocação do método isAllowedPolicy da exceção 
PolicyNotAllowedException, que verifica se a política que será requisitada está 
no conjunto allowedPolicies, como mostra o algoritmo contido na Figura 4.24. 
Se a política a ser requisitada estiver neste conjunto, a política de método (mp) será 
selecionada como política de método para o cliente. Caso não esteja, a busca continua 
até que seja encontrada uma política que satisfaça estas condições. 
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É importante observar que existe a possibilidade de que a política requisitada 
não seja aceita mais uma vez pelo servidor, caso o estado do ambiente de execução do 
servidor tenha piorado e a política requisitada não seja aplicável neste novo estado do 
ambiente de execução do servidor. 

Mesmo se o contexto do ambiente de execução for modificado no decorrer de 
uma invocação remota, a política que já foi determinada para o método permanecerá a 
mesma durante toda execução da chamada. Esta fixação da política é necessária pelo 
fato de cada política de método se caracterizar por um conjunto de serviços 
não-funcionais a serem aplicados durante a execução de uma chamada remota, dentro 
de um contexto de execução definido. No entanto, durante a execução da chamada 
remota, o contexto do ambiente de execução pode ser modificado. Se isto ocorresse e 
a política de método fosse alterada, os serviços não-funcionais que seriam aplicados a 
partir da mudança de política seriam diferentes daqueles determinados pela política de 
método originalmente escolhida. Isto levaria a uma composição imprevisível e 
indesejável de serviços não-funcionais para a chamada remota em questão, visto que 
um ou mais serviços da política original já teriam sido utilizados antes da política ser 
modificada e do novo grupo de serviços ser aplicado. Para evitar tal situação, as 
mudanças de estado do ambiente de execução são sentidas apenas pela chamadas que 
começaram após o contexto ter sido modificado. 

Os meta-dados de política são definido conforme a gramática presente no 
Anexo A.4. Os meta-dados de política (policy-metadata) são composto por 
definições de políticas, políticas de método do cliente, políticas de método do servidor 
e políticas globais.  

As definições de política são formadas por um conjunto de elementos 
policy-definition. Cada definição de política possui um tipo como atributo 
(type), que pode ter como valor global, para políticas globais, ou method, para 
políticas de método. Além disso, cada definição de política possui um nome que a 
identifica (policy-name), uma descrição opcional (policy-description) e é 
caracterizada por um conjunto de serviços. Cada serviço (service) possui dois 
atributos: um nome (name), que deve ser igual ao nome de um serviço definido nos 
meta-dados de serviço; e uma interface (interface), que corresponde à interface 
implementada pelo serviço. 

As políticas de método são, por sua vez, divididas em dois tipos: políticas de 
método de servidor (server-method-policy) e políticas de método de cliente 
(client-method-policy). Ambas possuem as seguintes características em 
comum: cada política de método diz respeito a um método (method-name); uma 
referência a uma política (policy-reference) que deve ser igual ao nome de uma 
política (policy-name) definida em policy-definition, cujo tipo deve ser igual 
a method; e um conjunto de contextos nos quais a política pode ser aplicada. Cada 
contexto (context) possui um nome (name) como atributo, que deve corresponder a 
um nome de contexto definido (context-name) no meta-dado de contexto. 

Cada política de método de cliente possui adicionalmente uma prioridade de 
aplicação (priority) e um nome de política a ser requisitada ao servidor 
(requested-policy), que deve se referenciar a um nome de política que exista para 
um método específico no servidor. 

Finalmente, as políticas globais são definidas da seguinte forma: cada política 
global (global-policy) possui uma referência a uma definição de política 
(policy-reference) que deve ser igual ao nome de uma política (policy-name) 
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definida em policy-definition, cujo tipo deve ser igual a global; e possui 
também um conjunto de contextos. 

Regras para definições de políticas 
Na definição dos meta-dados de política, é necessário seguir determinadas regras. 
Algumas destas regras são checadas pelo modelo através de restrições presentes no 
meta-dado de política, que validam um documento XML de política. Outras, devem 
ser checadas diretamente pelo leitor de meta-dado de política 
(PolicyMetadataReader).  
 
As regras são as seguintes para definições de políticas (policy-definition): 
 

Regra 1: O nome de cada política definida deve ser único 
(policy-unique-name), pois o nome é o identificador da definição de política. 
 
Regra 2: Para cada política definida, nomes de serviços não podem se repetir 
(regra service-unique-name), já que o nome identifica unicamente um 
serviço.  
 
Regra 3: Para uma mesma política, os nomes de interfaces não podem se repetir 
(regra service-unique-interface). Isto é necessário para evitar a definição 
de políticas ambíguas. Se fosse permitido repetir nomes de interfaces, seria 
possível a definição de uma política com dois serviços distintos que implementam 
uma mesma interface. Visto que o nome da interface é o parâmetro do método 
getService, haveria duas opções de serviços a serem retornados. 
 
Regra 4: O nome do serviço (service-name) e o nome da interface 
(interface) devem existir nos meta-dados de serviço, de maneira que o serviço 
implemente a interface especificada (verificado por PolicyMetadataReader). 
 
Regra 5: Para qualquer tipo de política, global ou de método, policy-
reference deve ter um valor definido em policy-definition (regra 
policy-unique-name). 

 
Para definições de políticas globais as regras são as seguintes: 
 

Regra 1: No caso de haver uma política global independente de contexto definida, 
ela deve ser a única, não podendo haver nenhuma outra política global definida 
nos meta-dados de política (verificado por PolicyMetadataReader). A seleção 
da política global é feita de acordo com o contexto do ambiente de execução. Se 
existir uma política global aplicável em qualquer contexto, não faz sentido haver 
outras políticas globais. Neste caso, pelo fato de sempre a mesma política ser 
aplicada, não haverá adaptação. 
 
Regra 2: Para cada par de políticas globais dependentes de contexto definidas, a 
intersecção de seus respectivos conjuntos de contextos deve ser vazia (regra 
global-policy-unique-context). Se duas políticas globais pudessem ser 
aplicadas em um determinado contexto, haveria uma situação de ambigüidade, 
visto que qualquer uma das duas políticas poderia ser utilizada. 
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Regra 3: Uma política global dependente de contexto não pode possuir todos os 
contextos definidos nos meta-dados de contexto (verificado por 
PolicyMetadataReader). Esta regra impede que se defina uma política 
independente de contexto a partir da definição de uma política dependente de 
contexto, visto que uma política dependente de contexto aplicável a todos 
contexto definidos é de fato independente de contexto. 
 
Regra 4: A união dos contextos presentes em todas as políticas dependentes de 
contexto deve resultar no conjunto de contextos definido no meta-dado de 
contexto (verificado por PolicyMetadataReader). Esta regra impede que 
exista algum contexto definido no meta-dado de contexto, para o qual não exista 
política global dependente de contexto. Isto faz com que sempre exista uma 
política global aplicada para um determinado contexto. 
 
Regra 5: Duas políticas globais não podem possuir o mesmo valor de 
policy-reference (regra global-policy-unique-policy). Isto evita a 
definição de políticas globais repetidas, visto que a definição de política é que 
determina quais os serviços não-funcionais que uma determinada política pode 
prover. 

 
Para políticas de método, temos as seguintes regras: 

 
Regra 1: Uma política de método dependente de contexto não pode possuir, em 
seu conjunto de contextos, todos os contextos definido no meta-dado de contexto 
(verificado no PolicyMetadataReader). A justificativa para esta regra é a 
mesma para a regra 3 de políticas globais. 
 
Regra 2: Para políticas de método de clientes, um valor de prioridade deve estar 
presente no máximo uma vez para um grupo de políticas que possuam um mesmo 
nome de método (regra client-method-policy-unique-method-
priority). Esta regra impede que duas políticas de método de cliente possuam, 
para um mesmo método, a mesma prioridade. 
 
Regra 3: Para políticas de método de clientes, pode existir uma única política 
independente de contexto, e ela deve possuir a menor prioridade (verificado no 
PolicyMetadataReader). Políticas independentes de contexto podem ser 
aplicadas  em qualquer situação: se elas possuíssem maior prioridade, a definição 
das políticas dependentes de contexto seria praticamente inútil, visto que as 
políticas de método de cliente são selecionadas, dentro de um mesmo contexto, 
por ordem de prioridade. Uma conseqüência da regra 3, é que também não pode 
haver mais de uma política independente de contexto para um mesmo método. 
 
Regra 4: Para políticas de método, a união dos seus contextos deve ser igual ao 
conjunto de contextos definido nos meta-dados de contexto. Se houver uma 
política independente de contexto definida para o método, este requisito é 
alcançado (verificado no PolicyMetadataReader). Isto faz com que sempre 
exista uma política aplicável para um determinado método dado qualquer contexto 
definido. 
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Regra 5: Duas políticas de método de cliente ou de servidor não podem ter o 
mesmo nome de método (method-name) e a mesma referência de política 
(policy-reference). Para políticas de cliente a regra que garante esta restrição 
é client-method-policy-unique-method-policy, para políticas de 
servidor, a regra é server-method-policy-unique-method-policy. Esta 
regra garante que as políticas para um determinado método de cliente ou servidor  
sejam únicas, impedindo que para um mesmo método, existam duas políticas com 
o mesmo policy-reference. 
 
Regra 6: Para políticas de método de cliente ou servidor, os nomes dos contextos 
definidos não podem se repetir dentro da mesma política. Para políticas de cliente 
a regra que garante esta restrição é 
context-unique-name-client-method-policy, para políticas de servidor, 
a regra é context-unique-name-server-method-policy. Esta regra 
impede que sejam definidos dois contextos repetidos para uma mesma política de 
método. 

 

4.2.5 Gerente Adaptativo (Adaptive Manager) 
O gerente adaptativo é o coordenador do modelo, com o qual os demais elementos do 
middleware, como stubs e skeletons, comunicam-se para obter adaptação. A 
Figura 4.25 mostra o diagrama de classes do gerente adaptativo 
(AdaptiveManagerImpl). É importante observar que o gerente adaptativo é visto 
externamente apenas através de sua interface (AdaptiveManager), e é recuperado 
(ou é criado, caso ainda não tenha sido instanciado) utilizando uma fábrica 
(AdaptiveManagerFactory), através do método getAdaptiveManager.  

O gerente adaptativo é a fachada do modelo, estando de acordo com padrão 
Facade [Gamma et al. 1995], pois realiza todas as operações referentes ao 
middleware adaptativo. É importante observar que o gerente é um Singleton. Vale 
ressaltar também que o gerente adaptativo possui referências para o gerente de 
contexto (ContextManager), para o gerente de evento (EventManager) e para o 
gerente de política (PolicyManager) e para a fábrica de serviço 
(ServiceFactory). 
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AdaptiveManager
getGlobalService(serviceType : String) : Service
getMethodService(serviceType : String) : Service
getRequestedPolicy() : String
setCallMethodPolicy(methodName : String)
setCallMethodPolicy(methodName : String, requestedPolicy : String)
setCallMethodPolicy(methodName : String, policyNotAllowedException : PolicyNotAllowedException)
removeCallMethodPolicy()

<<Interface>>

EventManager
(from event)

<<Singleton>>

ContextManager
(from context)

<<Singleton>>

PolicyManager
(f ro m po li cy)

<<Singleton>>

AdaptiveManagerFactory
<<static>> getAdaptiveManager() : AdaptiveManager

AdaptiveManagerImpl
<<static>> getInstance()

<<Singleton>>

1

1

1

1

1

1

1

1

ServiceFactory
(from se rvice)

<<Singleton>>

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 
Figura 4.25: Diagrama de classes do gerente adaptativo. 

A Figura 4.26 mostra o diagrama de seqüência relativo aos eventos que 
ocorrem quando uma chamada ao método getAdaptiveManager é realizada por um 
objeto arbitrário (caller). Este caller, sempre que aparecer em um diagrama desta 
seção, pode ser interpretado como um stub, um skeleton, ou ainda outro elemento do 
middleware. 

No caso do gerente adaptativo não ter sido ainda instanciado, o método 
getInstance recupera as instâncias do gerente de contexto (ContextManager), 
gerente de evento (EventManager), da fábrica de serviço (ServiceFactory) e do 
gerente de política (PolicyManager). Após isto, a única instância do gerente 
adaptativo é retornada ao AdaptiveManagerFactory e ao caller. A leitura dos 
arquivos XML de meta-dados é realizada na instanciação do gerente adaptativo. Isto é 
importante para que o overhead desta leitura não penalize a aplicação em outros 
momentos. 
 

 : AdaptiveManagerFactory  : AdaptiveManagerImpl  : ContextManager  : EventManager  : 
ServiceFactory

 : 
PolicyManager

caller

if (adaptiveManager is null) {
    adaptiveManager := new AdaptiveManagerImpl()
}

return adaptiveManager

getInstance( )
getInstance( )

getInstance( )

getInstance( )

getInstance( )

adaptiveManager

getAdaptiveManager( )

adaptiveManager

 
Figura 4.26: Instanciação do gerente adaptativo. 
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A Figura 4.27 mostra o diagrama de seqüência de uma chamada ao método 
getGlobalService, destinado à recuperação de serviços associados a políticas 
globais. Este método recebe o nome da interface do serviço (interfaceName) como 
argumento. O gerente adaptativo (AdaptiveManager) recupera o contexto corrente 
(currentContext) através da invocação de getCurrentContext. Em seguida, o 
gerente de política (PolicyManager) é utilizado para recuperar a política global 
(globalPolicy) apropriada através de uma chamada a getGlobalPolicy, que 
recebe o contexto corrente como argumento. Então, de posse da política global 
apropriada, o serviço correspondente é recuperado através de getService e 
finalmente é retornado ao objeto que realizou a chamada (caller). 

caller  : AdaptiveManager  : 
ContextManager

 : 
PolicyManager

globalPolicy : 
GlobalPolicy

getGlobalService(interfaceName)

service

getCurrentContext( )

currentContext

getGlobalPolicy(currentContext)

globalPolicy

getService(interfaceName)

service

 
Figura 4.27: Chamada ao método que recupera serviços relacionados a políticas 

globais. 

A Figura 4.28 é o diagrama de seqüência da chamada a um dos métodos 
setCallMethodPolicy. Estes métodos determinam a política que deve ser utilizada 
durante uma chamada remota e deve ser invocado antes da primeira chamada ao 
método getMethodService. Ao receber a chamada, o gerente adaptativo 
(AdaptiveManager) requisita o contexto corrente (currentContext) ao gerente 
de contexto, através da invocação de getCurrentContext. Em seguida, o método 
setCallMethodPolicy do gerente de política é invocado,  recebendo o nome do 
método (methodName) e o contexto corrente como parâmetros. A semântica do 
método setCallMethodPolicy do gerente de política já foi explicado [Gerente de 
Política, seção 4.2.4]. Os outros métodos do gerente adaptativo possuem 
comportamento análogo. É importante lembrar que, de acordo com a sua assinatura, 
estes métodos sobrecarregados devem ser usados no cliente ou servidor. 



 67

 : ContextManagercaller  : AdaptiveManager  : PolicyManager

setCallMethodPolicy (methodName)

getCurrentContex t( )

currentContext

setCallMethodPolicy (methodName, currentContext)

 
Figura 4.28: Método que determina a política de método a ser utilizada em uma 

chamada remota. 

A Figura 4.29 mostra o diagrama de seqüência de uma chamada ao método 
getMethodService, que recebe o nome da interface que o serviço implementa 
(serviceInterface) como argumento e retorna o serviço apropriado de acordo 
com a política de método da chamada. É necessário notar que o comportamento do 
gerente adaptativo ao receber esta chamada é recuperar a política de método através 
de uma chamada à operação getCallMethodPolicy do gerente de política 
(PolicyManager) e, em seguida, de posse da política apropriada (methodPolicy), 
o serviço requisitado é recuperado (service) a partir da invocação de getService. 

caller  : AdaptiveManager  : PolicyManager methodPolicy : 
MethodPolicy

getMethodService(interfaceName)
getCallMethodPolicy( )

methodPolicy

getService(interfaceName)

service
service

 
Figura 4.29: Chamada ao método que recupera serviços associados a políticas de 

método. 
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caller  : AdaptiveManager  : PolicyManager

removeCallMethodPolicy( )
removeCallMethodPolicy( )

 
Figura 4.30: Operação que remove a política de método associada à chamada 

corrente. 

A Figura 4.30 mostra o diagrama de seqüência do método 
removeCallMethodPolicy, que deve ser invocado após a última chamada ao 
método getMethodService. O objetivo desta operação é desassociar a política de 
método à chamada em questão, como já explicado [Gerente de Política, seção 4.2.4]. 
O comportamento do gerente adaptativo (AdaptiveManager) é simplesmente 
repassar a chamada para o gerente de política (PolicyManager). 

caller  : AdaptiveManager  : PolicyManager clientMethodPolicy : 
ClientMethodPolicy

getRequestedPolicy( )
getCallMethodPolicy( )

clientMethodPolicy

getRequestedPolicy( )

requestedPolicy

requestedPolicy

 
Figura 4.31: Recuperação da política a ser requisitada ao servidor. 

Para recuperar o nome da política a ser requisitada ao servidor, é utilizada uma 
chamada, no cliente, ao método getRequestedPolicy, como mostra a Figura 4.31. 
Ao receber uma chamada a este método, o gerente adaptativo (AdaptiveManager 
recupera inicialmente a política de método correspondente à chamada (através de 
getCallMethodPolicy) e, em seguida, invoca o método getRequestedPolicy 
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da política de método de cliente apropriada (clientMethodPolicy), recuperando a 
política requisitada e retornando-a ao cliente (caller), no caso, provavelmente um 
stub. Este método deve ser invocado após a chamada ao método 
setCallMethodPolicy e antes de removeCallMethodPolicy ser chamado. 

4.3 Interação do Modelo com Stubs e Skeletons 
O objetivo desta seção é detalhar a interação entre o modelo adaptativo e demais 
elementos que compõe o middleware, como stubs e skeletons. A Figura 4.32 mostra 
um cliente realizando uma chamada remota síncrona a um método arbitrário 
someMethod. 

O Stub intercepta esta chamada e utiliza o modelo adaptativo, recuperado 
através do método getAdaptiveManager da fábrica AdaptiveManagerFactory, 
para realizar a aplicação de serviços não funcionais. Para isto, inicialmente, o método 
setCallMethodPolicy é invocado, fixando a política de método a ser utilizada 
durante toda a chamada remota. Em seguida, diversas chamadas ao método 
getMethodService podem ser realizadas, cada uma destinada à recuperação de um 
determinado tipo de serviço cuja interface é conhecida (interfaceA, interfaceB), 
que será utilizado pelo Stub. 

Em seguida, o método getRequestedPolicy é invocado para a 
determinação da política global a ser requisitada ao servidor. A chamada é então 
enviada através da rede ao servidor (doRemoteCall) e o Stub é bloqueado. Ao 
receber a resposta do servidor, o Stub recupera mais uma vez os serviços não-
funcionais utilizando getMethodService. Após aplicação de todos os serviços não-
funcionais, o Stub invoca removeCallMethodPolicy e então finalmente devolve 
a resposta (result) ao cliente. É preciso notar que inicialmente a política de método 
para chamada remota deve ser determinada, e só então os serviços não funcionais 
devem ser recuperados. 



 70

 : Client  : Stub  : 
AdaptiveManager

 : 
AdaptiveManagerFactory

someMethod(args)
getAdaptiveManager( )

adaptiveManager

setCallMethodPolicy(someMethodName)

getMethodService(interfaceA)

service

getRequestedPolicy( )

requestedPolicy

doRemoteCall()

getMethodService(interfaceB)

service

removeCallMethodPolicy( )

result

The stub makes many
calls to the 
getMethodService,
getting the necessary
non-functional services
to this remote call.

 
Figura 4.32: Exemplo de uso do modelo adaptativo por um stub. 

A Figura 4.33 mostra um servidor atendendo a uma invocação remota 
interceptada por um Skeleton. Inicialmente, o Skeleton obtém a instância do  
gerente adaptativo (AdaptiveManager) através de uma chamada ao método 
getAdaptiveManager da fábrica AdaptiveManagerFactory. Em seguida, ele 
realiza uma chamada ao método getGlobalService, para recuperar um 
determinado serviço cuja interface é conhecida (interfaceC, uma interface 
arbitrária). 

Os serviços recuperados através do método getGlobalService estão 
associados a políticas globais, de maneira que a utilização destes serviços afeta todas 
as requisições remotas indistintamente. Uma invocação ao método 
getGlobalService pode ser realizada a qualquer momento (e não necessariamente 
no ponto exemplificado no diagrama). 



 71

 : Skeleton  : Server : 
AdaptiveManager

 : 
AdaptiveManagerFactory

getAdaptiveManager( )

adaptiveManager

getGlobalService(interfaceC)

setCallMethodPolicy(methodName, requestedPolicy)

getMethodService(interfaceD)

service

someMethod(args)

result

getMethodService(interfaceE)

service

removeCallMethodPolicy( )

doRemoteCall()

 
Figura 4.33: Exemplo de uso do modelo adaptativo por um skeleton. 

Após ter recuperado a política requisitada pelo cliente, enviada no cabeçalho 
da chamada, o servidor fixa a política a ser utilizada durante toda a chamada remota, 
através de setCallMethodPolicy. É necessário observar a assinatura deste 
método: no servidor, setCallMethodPolicy recebe como parâmetros o nome do 
método (methodName) e a política de método requisitada (requestedPolicy). 

Em seguida, os serviços relacionados aos métodos passam a ser recuperados 
através de getMethodService, de forma análoga ao que acontece no lado cliente. 
Por fim, após a última utilização do método getMethodService, o método 
removeCallMethodPolicy é invocado. 

4.4 Considerações Finais 
Neste capítulo, foram apresentadas em detalhes as características do modelo de 
middleware adaptativo proposto. Foram abordados os elementos que fazem parte da 
arquitetura do modelo, elucidando o papel de cada um destes elementos e sua 
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cooperação para a obtenção da configuração dinâmica. Também foram detalhados os 
meta-dados, que contêm informações essenciais para a determinação do 
comportamento adaptativo. Finalmente, a interação dos elementos do modelo com os 
demais elementos do middleware, como stubs e skeletons, foi explicada. 
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Capítulo 5 

5 Avaliação de Desempenho 

Neste capítulo, serão apresentados os dois protótipo implementados do modelo 
adaptativo, bem como uma avaliação de desempenho destes protótipos, 
comparando-os com os sistemas de middleware tradicionais RMI e CORBA. 

5.1 Protótipos do Modelo Adaptativo 
Foram implementados dois protótipos do modelo adaptativo utilizando a linguagem 
de programação Java. O primeiro dos protótipos utiliza-se de reflexão e leitura de 
dados em XML para realizar a adaptação. Para ler os dados em XML, foi utilizado o 
framework Castor XML [Exolab 2004], que possui como principal característica a 
conversão de documentos XML em objetos Java. A reflexão foi utilizada na fábrica 
de serviço [Fábrica de Serviço, seção 4.2.2] que, a partir dos meta-dados, utiliza-se 
das características reflexivas da linguagem Java para criar, alterar os valores de 
atributos e invocar métodos de um determinado serviço especificado nos meta-dados. 

Com o objetivo de otimizar o desempenho do protótipo original, foi 
desenvolvido um segundo protótipo, que não se utiliza de reflexão ou de leitura de 
dados XML. Em vez disso, os meta-dados são lidos por um gerador de código, que 
cria classes específicas para os meta-dados lidos. Estas classes geradas possuem um 
comportamento equivalente ao código genérico do protótipo original, que lê os 
arquivos de meta-dados. O overhead da eliminação da reflexão e leitura de XML é 
uma menor flexibilidade, que resulta em um maior trabalho no momento de se 
modificar os meta-dados: torna-se necessário, além da redefinição os meta-dados, 
uma nova geração das classes utilizadas. 

A Figura 5.1 mostra o gerador de código (CodeGenerator), suas entradas e 
saídas. É necessário observar que ele recebe como entrada os arquivos XML 
correspondentes aos meta-dados de política (policy), serviço (service), contexto 
(context) e evento (event). Como saída, classes Java específicas são geradas 
(SpecificEventManager, SpecificPolicyManager, SpecificContextManager, 
SpecificServiceFactory) de acordo com os meta-dados de entrada. 
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policy, service, context, event

Metadata

SpecificEventManager SpecificPolicyManager

SpecificContextManager

CodeGenerator

SpecificServiceFactory

 
Figura 5.1: Gerador de código. 

A Figura 5.2 mostra o diagrama de classes de SpecificServiceFactory, 
quando gerado a partir de um meta-dado de serviço arbitrário que contém os serviços 
de nome BestCompression e FastCompression. É importante notar o trecho de 
código referente à criação de serviços (método getService) no qual não existe 
chamada reflexiva. O trecho do método contém apenas a parte do método responsável 
pela criação e invocação de métodos de objetos GZipCompression (a 
implementação de um algoritmo de compressão) através da operação padrão de 
criação de objetos (new) e posteriormente a invocação do método setLevel, que 
determina o nível da compressão (best ou  fast). 

getService(serviceName) {
    ...
    if (serviceName = "BestCompression") {
        //specif code without reflection
        service1 := new  GZipCompressor();
        service1.setLevel("best");
        service := service1;
    } else if (serviceName = "FastCompression") {
        //specif code without reflection
        service2 := new  GZipCompressor();
        service2.setLevel("fast");
        service := service2;
    }

    ....

    return service
}

SpecificServiceFactory
getService(serviceName : St ring) :  Service

<<Singleton>>

 
Figura 5.2: Fragmento do método getService do SpecificServiceFactory. 

A Figura 5.3, por sua vez, mostra o diagrama de classes de ServiceFactory 
e possui um código genérico que cria componentes através de reflexão. O método 
createService recebe como argumento o meta-dado de serviço 
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(ServiceMetadata) e é responsável por criar e inicializar serviços utilizando 
reflexão. 

Contrastando os códigos da Figura 5.2 e da Figura 5.3, pode-se ver que o 
método com reflexão possui um código genérico (Figura 5.3), capaz de recuperar 
qualquer instância de serviço, dado o ServiceMetadata. Por outro lado, sem 
reflexão o código precisa instanciar cada serviço existente no meta-dado de serviço e 
alterar os valores destes atributos explicitamente (Figura 5.2). 

Existe uma única restrição em relação ao meta-dado de serviços  no momento 
da geração do código:  o tipo de acesso aos atributos dos serviços a serem criados 
precisa ser igual a “set” [Anexo A.2, access-type=”set”]. A justificativa para tal 
restrição é o fato de não ser possível alterar diretamente um valor de um atributo 
privado de um objeto por outro meio que não seja reflexão. 

Neste ponto, é necessário frisar que a reflexão não é um conceito chave do 
modelo proposto, é apenas uma ferramenta utilizada na criação de serviços. O código 
gerado automaticamente elimina a necessidade de reflexão. 

ServiceFactory
getService(serviceName : String) : Service

<<Singleton>>

getService(serviceName) {
    ...
    metadata := metadataReader.readMetadata(serviceName)
    service := createService(metadata)
    ...

    return service
}

 
Figura 5.3: Fragmento do método getService do ServiceFactory. 

5.2 Caracterização dos Experimentos 
Foi realizada uma avaliação de desempenho [Jain 1992] dos protótipos do modelo 
para determinar o custo da adaptação. A técnica escolhida para realizar a avaliação foi 
a medição e a métrica, ou variável, utilizada foi o round trip time, ou seja, o tempo 
que dura a invocação remota desde a requisição do cliente, passando pela resposta do 
servidor, até o recebimento da resposta pelo cliente (tempo cliente-servidor-cliente). 

Para avaliar o desempenho dos protótipos, foi construído primeiro um 
middleware baseado em stubs e skeletons, que utiliza-se de sockets sobre TCP para a 
realização da comunicação. A este middleware foi adicionado a adaptação, tanto do 
protótipo que utiliza-se de leitura de XML e reflexão, quanto do protótipo que 
utiliza-se apenas de código gerado automaticamente, sem reflexão ou leitura de XML.  

É preciso notar que, desta forma, têm-se três sistemas de middleware 
analisados: o middleware sem adaptação, a partir de agora denominado Custom, cujo 
custo servirá para determinar o overhead da estrutura sobre a qual os sistemas de 
middleware adaptativos executarão; e os sistemas de middleware com adaptação, que 
informarão os custos dos protótipos do modelo adaptativo proposto. O middleware 
adaptativo que utiliza XML e reflexão será chamado XAdaptive, enquanto o sistema 
que utiliza código gerado automaticamente será chamado Adaptive. 

Além disso, foram utilizadas nesta avaliação as implementações de RMI e 
CORBA contidas na biblioteca Java 2 SDK 1.4.1. Estas implementações darão a 
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noção do quão próximo ou distante, no que diz respeito ao desempenho, os protótipos 
do modelo proposto estão dos sistemas de middleware tradicionais. 

Para medir o desempenho das implementações de middleware, foi escolhido 
como benchmark um subconjunto do benchmark definido em [Juric et al. 2000], cujas 
operações estão definidas na interface Servant (Figura 5.4), que possui métodos 
que aceitam ou retornam tipos primitivos e, adicionalmente, um objeto, representado 
pelo tipo String. Os tipos primitivos de dados possuem comprimentos em bits 
específicos, quando transmitidos através de uma rede, conforme a Tabela 5.1. 

A utilização de um subconjunto do benchmark de Juric deve-se ao fato de não 
haver um padrão de facto para benchmarck de middleware. Autores como Juric 
(avaliação de desempenho de RMI e CORBA) e Elfwing [Elfwing et al. 2002] 
(avaliação de desempenho de CORBA e Web Services) utilizam benchmarcks 
completamente diferentes para medir o desempenho do  middleware. 

 
Tabela 5.1: Comprimento dos tipos de dados primitivos. 

Tipo PrimitivoComprimento em bits
boolean 8 

byte 8 
short 16 
int 32 

long 64 
float 32 

double 64 
 

Os métodos cujos nomes iniciam com accept recebem um determinado tipo 
primitivo ou String, e não retornam nenhum valor. Por exemplo, o método 
acceptBoolean, recebe um boolean (verdadeiro ou falso) como argumento. Os 
métodos cujos nome iniciam com return, por sua vez, não recebem nenhum valor 
como argumento, e retornam um determinado tipo primitivo ou String. Por exemplo, 
o método returnBoolean retorna um boolean como resultado. 

Servant
acceptBoolean(b :  boolean)
returnBoolean() : boolean
acceptByte(b : byte)
returnByte() : byte
acceptShort(s :  short)
returnShort() : short
acceptInt(i : int)
returnInt() : int
acceptLong(l :  long)
returnLong() : long
acceptFloat(f : float)
returnFloat() : float
acceptDouble(d :  double)
returnDouble() :  double
acceptString(s : String)
returnString() : String

<<Interface>>

 
Figura 5.4: Interface do servidor utilizado na avaliação de desempenho. 

É importante observar que todas as implementações da interface Servant 
possuem métodos que não realizam nenhum processamento. Assim, eles praticamente 
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não possuem influência na medição do round trip time, que deste modo representa o 
tempo da rede somado ao tempo de processamento da invocação no middleware. 
Além disso, os códigos de todos os servidores e clientes são idênticos, excetuando-se 
detalhes de implementação específicos de cada middleware. 

No experimento, para cada middleware, cada método da interface Servant 
foi invocado 10000 vezes [Elfwing et al. 2002]. O round trip time de cada invocação 
remota foi medido utilizando uma função implementada na linguagem de 
programação C, através de uma invocação JNI (Java Native Interface) [Sun JNI], que 
permite que aplicações Java comuniquem-se com aplicações C. Esta função em C 
retorna o número de ciclos de clocks da CPU desde a sua inicialização, possuindo um 
erro de medição abaixo de 10 microsegundos, contra aproximadamente 10 
milisegundos da forma habitual de se medir o tempo utilizando o método estático 
currentTimeMillis da classe java.lang.System. 

5.2.1 Ambiente de Execução 
Para realizar a avaliação de desempenho do modelo, foram utilizados dois 
computadores AMD Athlon™ XP 2000+ com 768 MB de RAM, ambos com o 
sistema operacional Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 instalado. Para conectar 
as duas máquinas foi utilizado um cross cable, de modo que o tráfego de rede entre as 
máquinas foi isolado de qualquer outro tráfego. Além disso, não havia outros 
processos nas máquinas executando em paralelo aos testes, excetuando-se aqueles 
necessários ao correto funcionamento do sistema operacional. 

Para a realização dos testes, todo o código fonte foi compilado e executado a 
partir do Borland JBuilder 8, ambiente de desenvolvimento para aplicações Java, 
utilizando a máquina virtual Java 2 SDK 1.4.1. 

5.2.2 Configuração dos Sistemas de Middleware Adaptativo 
Para medir o desempenho do modelo adaptativo o canal de comunicação foi definido 
como um serviço. Os dois sistemas de middleware, XAdaptive e Adaptive podem 
utilizar-se de um canal de comunicação plano ou um canal de comunicação com 
compressão de dados, dependendo das políticas para um determinado método e do 
contexto corrente. 

Pelo fato da avaliação de desempenho ter que ser realizada com os sistemas 
em iguais condições, o contexto corrente foi mantido fixo, de maneira que a política 
escolhida para cada invocação fosse sempre a que determina a utilização do canal de 
comunicação plano. Um ponto a ser observado é que, em cada uma das 10000 
invocações, a implementação do modelo adaptativo é acionada para decidir que canal 
de comunicação deve ser utilizado.  

Observa-se também que não são obtidos ganhos de desempenho ao se utilizar 
compressão em tipos de dados primitivos. Apenas no tipo de dado String, que 
representa uma cadeia de caracteres, a compressão pode trazer ganhos. Esses ganhos 
são obtidos em situações onde a vazão da rede estiver baixa para a transmissão dos 
dados (no caso, o string). Como a compressão reduz a quantidade de dados a serem 
transmitidos, eliminando as redundâncias presentes em arquivos textos (que 
normalmente possuem muitos caracteres repetidos), podem ser obtidos ganhos de 
desempenho comprimindo os dados e transmitindo-os através da rede. Estes ganhos 
ocorrem nestas situações porque o tempo gasto com compressão e descompressão 
mais o tempo de envio dos dados comprimidos é menor do que o tempo de envio dos 
dados sem compressão. 
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Mesmo para tipos de dados primitivos foram mantidas políticas de 
compressão, apenas para fins de utilização de diferentes políticas para todos os 
métodos nos testes. A definição completa dos meta-dados de serviços, políticas, 
contexto e eventos pode ser encontrada no Anexo C. O canal de comunicação plano 
também é utilizado nos sistemas de middleware definidos para RMI, CORBA e 
Custom.  

Finalmente, é importante ressaltar que inicialmente o desempenho foi medido 
sem os monitores [Gerente de Evento, seção 4.2.1] executando durante os 
experimentos, pois o custo da execução dos monitores pode influenciar o desempenho 
do middleware. Uma análise do custo dos monitores foi realizada posteriormente, 
comparando alternativas de utilização dos monitores. 

5.3 Resultados 
Para realização da avaliação de desempenho, cada middleware teve calculada as 
médias ( )X da variável round trip time para cada workload. Além das médias, foram 
calculados também os desvios padrões (s) e os intervalos de confiança de cada média. 
O Anexo D contém as fórmulas utilizadas para estes cálculos [Jain 1992].  

O desvio padrão s da média X indica a variação dos valores individuais da 
amostra, de maneira que, quanto maior o desvio padrão, maior a variação destes 
valores. O intervalo de confiança da média X informa, com uma determinada 
probabilidade, o conjunto de valores que a média calculada de uma outra amostra do 
mesmo experimento poderá ter. Esta probabilidade é denominada de coeficiente de 
confiança. O coeficiente de confiança, quando representado em forma de 
percentagem, tem o nome de nível de confiança. Em toda a avaliação de desempenho, 
o nível de confiança utilizado para determinação dos intervalos de confiança foi 95%. 
Um nível de confiança de 95% implica em um nível de significância de 5% (α=5%). 

Para comparar o desempenho dos sistemas de middleware, foi utilizada a 
técnica paired observation, descrita em [Jain 1992]. Esta técnica permite comparar 
dois sistemas e afirmar, de acordo com os dados das amostras, com um determinado 
nível de confiança, qual dos sistemas é o melhor no que diz respeito ao desempenho. 

Para isso, é necessário que tenham sido conduzidos experimentos que possuam 
correspondência um para um nos dois sistemas. Em outras palavras, se n 
experimentos são realizados em dois sistemas A e B, deve haver uma correspondência 
de um para um entre os n workloads utilizados em cada sistema. Por exemplo, existe 
uma correspondência de um para um entre o workload acceptBoolean de RMI e o 
workload acceptBoolean de Custom, e assim por diante. 

Uma vez obtidas as médias dos experimentos realizados em dois sistemas 
distintos, é calculada a diferença entre cada par de médias que possuam 
correspondência um para um. A seguir, é calculada a média destas diferenças e o 
intervalo de confiança. Caso este intervalo inclua zero, pode-se afirmar que os dois 
sistemas não são diferentes com um determinado nível de confiança. Caso o intervalo 
não inclua zero, um dos sistemas possui um desempenho superior. Mais uma vez, o 
nível de significância utilizado no cálculo dos intervalos de confiança foi 5% (α=5%). 
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Médias do Round trip time  relacionado a RMI
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Figura 5.5: Round trip time relacionado a RMI. 

Pelo fato dos sistemas de middleware utilizados, RMI, CORBA, Custom, 
Adaptive, XAdaptive serem orientados à conexão, a primeira das 10000 invocações 
inclui o tempo do estabelecimento da conexão TCP. Assim, esta primeira invocação é 
considerada um outlier, um valor atípico, podendo seu tempo ser descartado, pelo fato 
do sistema não estar estável. Logo, este primeiro valor foi excluído de todas as 
amostras. As outras 9999 invocações utilizam-se da mesma conexão estabelecida na 
primeira invocação. 

 
Tabela 5.2 Round trip time, em ms, relacionado a RMI. 

( Workload(  Média (X)  Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança (α = 5%)  
acceptBoolean 0.211 0.516 (0.201, 0.221) 

acceptByte 0.212 0.507 (0.202, 0.221) 
acceptShort 0.210 0.506 (0.200, 0.220) 

acceptInt 0.211 0.511 (0.200, 0.221) 
acceptLong 0.213 0.507 (0.203, 0.222) 
acceptFloat 0.213 0.514 (0.203, 0.223) 

acceptDouble 0.216 0.512 (0.206, 0.226) 
acceptString 0.226 0.532 (0.215, 0.236) 

returnBoolean 0.211 0.566 (0.200, 0.222) 
returnByte 0.215 0.565 (0.204, 0.226) 
returnShort 0.217 0.568 (0.206, 0.228) 

returnInt 0.214 0.567 (0.203, 0.225) 
returnLong 0.212 0.556 (0.201, 0.222) 
returnFloat 0.211 0.565 (0.200, 0.222) 

returnDouble 0.218 0.574 (0.206, 0.229) 
ReturnString 0.223 0.578 (0.212, 0.235) 
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Os tempos médios das invocações a cada método para RMI são mostrados na 
Figura 5.5. Adicionalmente, as médias, os desvios padrões e o intervalos de confiança 
são mostrados na Tabela 5.2. Observa-se que os valores das médias não se 
diferenciaram muito de um workload para outro, apesar da diferença do número de 
bits necessários para transportar cada tipo de dado através rede.  

Médias do Round trip time  relacionado a Custom
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Figura 5.6: Round trip time relacionado a Custom. 

As médias dos tempos para Custom são mostradas na Figura 5.6. Além disso, 
os desvios padrões e intervalos de confiança para as médias de Custom podem ser 
observados na Tabela 5.3. Observa-se que os tempos de Custom são menores que os 
tempos de RMI. O resultado é explicado pelo fato de Custom trabalhar com uma 
abstração de stubs e skeletons que interage diretamente com sockets TCP. 
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Tabela 5.3 Round trip time, em ms, relacionado a Custom. 

( Workload(  Média (X)  Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)  
acceptBoolean 0.087 0.152 (0.084, 0.089) 

acceptByte 0.087 0.153 (0.084, 0.089) 
acceptShort 0.087 0.153 (0.084, 0.089) 

acceptInt 0.087 0.149 (0.084, 0.089) 
acceptLong 0.090 0.159 (0.086, 0.093) 
acceptFloat 0.089 0.160 (0.086, 0.092) 

acceptDouble 0.088 0.157 (0.085, 0.091) 
acceptString 0.093 0.182 (0.090, 0.097) 

returnBoolean 0.087 0.154 (0.084, 0.090) 
returnByte 0.087 0.154 (0.084, 0.090) 
returnShort 0.088 0.154 (0.085, 0.091) 

returnInt 0.087 0.153 (0.084, 0.089) 
returnLong 0.090 0.166 (0.086, 0.093) 
returnFloat 0.089 0.159 (0.086, 0.092) 

returnDouble 0.091 0.165 (0.088, 0.094) 
returnString 0.092 0.173 (0.089, 0.095) 

 
Pode-se observar os tempos médios de Adaptive para as chamadas aos 

métodos na Figura 5.7. Na Tabela 5.4, estão também os desvios padrões e os 
intervalos de confiança para cada média calculada. É importante lembrar que Adaptive 
não utiliza reflexão ou leitura de XML, mas apenas código gerado automaticamente. 

Médias do Round trip time  relacionado a Adaptive
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Figura 5.7: Round trip time relacionado a Adaptive. 
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Tabela 5.4 Round trip time, em ms, relacionado a Adaptive. 

( Workload(  Média (X)  Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)  
acceptBoolean 0.101 0.256 (0.096, 0.106) 

acceptByte 0.101 0.273 (0.095, 0.106) 
acceptShort 0.101 0.277 (0.096, 0.107) 

acceptInt 0.100 0.262 (0.095, 0.105) 
acceptLong 0.103 0.274 (0.098, 0.109) 
acceptFloat 0.102 0.261 (0.097, 0.107) 

acceptDouble 0.105 0.292 (0.099, 0.110) 
acceptString 0.104 0.287 (0.099, 0.110) 

returnBoolean 0.100 0.295 (0.094, 0.106) 
returnByte 0.100 0.276 (0.095, 0.105) 
returnShort 0.102 0.280 (0.096, 0.107) 

returnInt 0.101 0.254 (0.096, 0.106) 
returnLong 0.103 0.310 (0.097, 0.109) 
returnFloat 0.103 0.286 (0.097, 0.108) 

returnDouble 0.103 0.294 (0.097, 0.109) 
returnString 0.105 0.299 (0.099, 0110) 

 
As médias dos tempos para XAdaptive encontram-se na Figura 5.8, enquanto 

os desvios padrões e os intervalos de confiança para estas médias são mostrados na 
Tabela 5.5. É importante notar também que, para cada invocação remota, foram 
criados dois objetos no lado cliente e dois no lado servidor: um objeto para  
representar o canal de entrada; um objeto para representar o canal de saída. Assim, 
pelo fato de serem criados quatro objetos via reflexão a cada invocação remota, o 
custo da criação de objetos via reflexão está bem representado por XAdaptive. 

Médias do Round trip time  relacionado a XAdaptive
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Figura 5.8: Round trip time relacionado a XAdaptive. 
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Tabela 5.5 Round trip time, em ms, relacionado a XAdaptive. 

( Workload(  Média (X)  Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)  
acceptBoolean 0.161 0.306 (0.155, 0.167) 

acceptByte 0.159 0.309 (0.153, 0.165) 
acceptShort 0.159 0.310 (0.153, 0.165) 

acceptInt 0.159 0.293 (0.153, 0.165) 
acceptLong 0.164 0.394 (0.156, 0.171) 
acceptFloat 0.161 0.314 (0.154, 0.167) 

acceptDouble 0.162 0.323 (0.156, 0.168) 
acceptString 0.162 0.313 (0.156, 0.168) 

returnBoolean 0.158 0.314 (0.151, 0.164) 
returnByte 0.157 0.301 (0.151, 0.163) 
returnShort 0.158 0.301 (0.152, 0.164) 

returnInt 0.158 0.293 (0.152, 0.163) 
returnLong 0.161 0.318 (0.154, 0.167) 
returnFloat 0.159 0.310 (0.152, 0.164) 

returnDouble 0.161 0.321 (0.154, 0.167) 
returnString 0.162 0.317 (0.155, 0.168) 

 
A Figura 5.9 e a Tabela 5.6 mostram as médias, os desvios padrões e os 

intervalos de confiança para CORBA. É importante observar que a escala de tempo da 
Figura 5.9 teve seu limite superior alterado para 0.6 ms. 

Médias do Round trip time relacionado a CORBA
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Figura 5.9: Round trip time relacionado a CORBA. 
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Tabela 5.6 Round trip time, em ms, relacionado a CORBA. 

( Workload( Média(X) Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)
acceptBoolean 0.536 1.568 (0.505, 0.567) 

acceptByte 0.526 1.565 (0.495, 0.557) 
acceptShort 0.538 1.538 (0.508, 0.569) 

acceptInt 0.525 1.559 (0.495, 0.556) 
acceptLong 0.534 1.540 (0.504, 0.564) 
acceptFloat 0.532 1.543 (0.502, 0.563) 

acceptDouble 0.523 1.575 (0.492, 0.554) 
acceptString 0.543 1.539 (0.513, 0.573) 

returnBoolean 0.534 1.538 (0.504, 0.564) 
returnByte 0.538 1.551 (0.507, 0.568) 
returnShort 0.533 1.568 (0.502, 0.564) 

returnInt 0.531 1.531 (0.501, 0.561) 
returnLong 0.547 1.575 (0.516, 0.578) 
returnFloat 0.539 1.551 (0.509, 0.570) 

returnDouble 0.547 1.556 (0.516, 0.577) 
returnString 0.560 1.581 (0.529, 0.591) 

 
A primeira comparação realizada foi entre Custom e Adaptive. A média 

calculada para as diferenças entre Custom e Adaptive foi -0.0134 (X=-0.0134)  e o 
intervalo de confiança (-0.0141, -0.0127) com α=5%  não incluiu zero. Desse modo, 
baseado nas amostras selecionadas, conclui-se com 95% de confiança que Custom 
possui um desempenho superior a Adaptive. No entanto, um ponto importante a se 
observar é que as diferenças de tempo foram da ordem de 0.01 milisegundos, 
diferença que, para grande parte dos sistemas distribuídos, pode ser considerada 
pequena. Desta maneira, pode-se concluir que o protótipo do modelo que se utiliza de 
código gerado automaticamente possui um ótimo desempenho. 

A segunda comparação foi realizada entre Adaptive e XAdaptive. A média 
calculada das diferenças entre Adaptive e XAdaptive é -0.0579 (X=-0.0579)  e o 
intervalo de confiança (-0.0586, -0.0572) com α=5%  não inclui zero. Portanto, com 
95% de confiança pode-se afirmar que o desempenho de Adaptive é melhor do que o 
desempenho de XAdaptive. Este resultado era esperado, pois a complexidade do uso 
de reflexão e leitura de dados XML, presente em XAdaptive, foi removida de 
Adaptive, que utiliza código gerado automaticamente.  

A terceira comparação realizada foi entre XAdaptive e RMI, de maneira que a 
média calculada da diferenças foi de -0.0545 (X=-0.0545)  e o intervalo de confiança 
com α=5% (-0.0567, -0.0522) não inclui zero. Assim, com 95% de confiança pode-se 
afirmar que XAdaptive possui um desempenho superior à RMI. No entanto, aqui é 
preciso fazer uma observação: XAdaptive está adaptando apenas uma única 
característica do middleware, o canal de comunicação. Isto significa que, se novas 
característica vierem a ser adaptadas, o round trip time de XAdaptive irá aumentar, 
tendendo a superar o round trip time de RMI. Considerando que RMI fornece apenas 
uma abstração para objetos distribuídos, sem serviços, é de se esperar que um 
middleware que forneça uma série de serviços utilizando o modelo adaptativo 
proposto, possua um desempenho inferior.  
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É importante lembrar que, em determinadas circunstâncias, a flexibilidade 
provida pela adaptação possibilita que o middleware possua um desempenho mais 
adequado. Um exemplo aplicável aqui seria a queda da largura de banda disponível 
para a transmissão de dados. Neste caso, um algoritmo de compressão de dados 
possibilitaria um ganho de desempenho, pois minimizaria a transmissão de dados 
através da rede. 

A quarta comparação envolve XAdaptive e CORBA. Nesta comparação, a 
média das diferenças entre XAdaptive e CORBA é -0.377 (X=-0.377)  e o intervalo de 
confiança com α=5% (-0.381, -0.371) não inclui zero. Assim, com 95% de confiança, 
baseado na amostra selecionada, pode-se afirmar que XAdaptive possui um 
desempenho melhor do que CORBA. No entanto, mais uma vez, com o aumento do 
número de características sujeitas à adaptação, a tendência é que XAdaptive se 
aproxime de CORBA no que diz respeito ao desempenho. 

5.3.1 Influência dos Monitores no Desempenho 
Os monitores constituem uma parte importante no modelo. Eles têm a missão de 
notificar o gerente de contexto de eventos que ocorrem no ambiente de execução. No 
entanto, por serem processos que executam em paralelo ao middleware, é preciso 
considerar que a forma como este monitoramento é realizado pode degradar o 
desempenho. 

 

Médias do Round trip time relacionado a LowPriorityMonitor
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Figura 5.10: Round trip time relacionado a LowPriorityMonitor. 

Para testar a influência dos monitores no desempenho, foram escolhidas três 
situações ora variando a prioridade dos processos dos monitores no sistema 
operacional, ora selecionando o monitor para executar em loop infinito ou em estado 
de espera (executando e “dormindo” por um determinado período de tempo). 

A intenção foi testar o impacto do monitor no desempenho executando 
concorrentemente ao middleware. Sabe-se que quanto maior a prioridade de um 
processo, mais ele deve ser colocado para executar pelo sistema operacional. Além 
disso, ao “dormir” um processo deixa de executar por um determinado período de 
tempo. Assim, a prioridade e o processo em loop infinito ou dormindo por um 
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determinado tempo são fatores que podem afetar o desempenho, principalmente pelo 
fato da concorrência entre processos no sistema operacional. 

A Figura 5.10 contém os tempos médios de XAdaptive com dois monitores, 
um no lado cliente, e outro no lado servidor, executando em loop eterno, com baixa 
prioridade (a prioridade de execução abaixo do padrão para um processo em um 
sistema operacional). A Tabela 5.7, por sua vez, contém os desvios padrões e os 
intervalos de confiança para as médias. É preciso notar que o middleware executa 
sempre em prioridade normal (a prioridade de execução padrão para um processo em 
um sistema operacional). 

 
Tabela 5.7 Round trip time, em ms, relacionado a LowPriorityMonitor. 

( Workload(  Média (X)  Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)  
acceptBoolean 0.158 0.342 (0.152, 0.165) 

acceptByte 0.159 0.334 (0.152, 0.165) 
acceptShort 0.159 0.324 (0.152, 0.165) 

acceptInt 0.158 0.316 (0.152, 0.164) 
acceptLong 0.162 0.327 (0.155, 0.168) 
acceptFloat 0.162 0.322 (0.155, 0.168) 

acceptDouble 0.163 0.338 (0.157, 0.170) 
acceptString 0.163 0.335 (0.157, 0.170) 

returnBoolean 0.159 0.316 (0.153, 0.165) 
returnByte 0.158 0.350 (0.151, 0.165) 
returnShort 0.156 0.298 (0.150, 0.162) 

returnInt 0.158 0.343 (0.152, 0.165) 
returnLong 0.160 0.349 (0.153, 0.167) 
returnFloat 0.158 0.322 (0.152, 0.164) 

returnDouble 0.164 0.341 (0.157, 0.170) 
returnString 0.164 0.343 (0.157, 0.171) 

 
Os dois monitores utilizam um número aleatório (limitado a valores que não 

alteram o contexto de execução do sistema) para gerar eventos, que são informados ao 
EventManager. Este middleware será chamado daqui em diante de 
LowPriorityMonitor. 
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Médias do Round trip time  relacionado a SleepingMonitor
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Figura 5.11: Round trip time relacionado a SleepingMonitor. 

A Figura 5.11 apresenta os tempos médios para XAdaptive executando com os 
mesmos monitores de LowPriorityMonitor, com duas diferenças: os monitores aqui 
executam com prioridade normal, mas toda vez que geram um evento dormem 
durante um tempo arbitrário de 100 milisegundos. Este tempo foi escolhido porque 
cada experimento com 10000 invocações em XAdaptive durou um tempo na ordem de 
segundos. Assim, a cada segundo, o monitor executa concorrentemente ao 
middleware aproximadamente 10 vezes. 

A Tabela 5.8 possui os desvios padrões e os intervalos de confiança para estas 
médias. A partir deste momento, este middleware será chamado SleepingMonitor. O 
monitor é colocado para dormir pois esta é uma estratégia para evitar que ele afete o 
desempenho do middleware. 
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Tabela 5.8 Round trip time, em ms, relacionado a  SleepingMonitor. 

( Workload( Média(X) Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)
acceptBoolean 0.158 0.304 (0.153, 0.164) 

acceptByte 0.159 0.304 (0.153, 0.164) 
acceptShort 0.160 0.298 (0.154,  0.166) 

acceptInt 0.162 0.339 (0.155, 0.168) 
acceptLong 0.164 0.315 (0.157, 0.170) 
acceptFloat 0.162 0.327 (0.155, 0.168) 

acceptDouble 0.163 0.314 (0.157, 0.169) 
acceptString 0.165 0.318 (0.158, 0.171) 

returnBoolean 0.158 0.299 (0.152, 0.163) 
returnByte 0.158 0.306 (0.152, 0.164) 
returnShort 0.158 0.293 (0.152, 0.164) 

returnInt 0.157 0.294 (0.152, 0.163) 
returnLong 0.160 0.320 (0.154, 0.166) 
returnFloat 0.159 0.311 (0.153, 0.165) 

returnDouble 0.161 0.333 (0.154, 0.167) 
returnString 0.161 0.319 (0.154, 0.167) 

 
A Figura 5.12 mostra as médias dos tempos para XAdaptive com dois 

monitores rodando, com as mesma características de LowPriorityMonitor, com uma 
única diferença: a prioridade dos dois monitores foi alterada para normal. A este 
middleware dar-se-á o nome de NormalPriorityMonitor. 
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Figura 5.12: Round trip time relacionado a NormalPriorityMonitor. 
 
Observa-se neste caso, através da Tabela 5.9, que o desvio padrão aumentou 

significativamente. A justificativa para o fato do desvio padrão ter aumentado tanto é 
que nas duas máquinas há um processo executando com a mesma prioridade do 
middleware: o monitor. 
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Isto faz com que algumas invocações remotas demorem mais a serem 
completas, pois o monitor está executando em loop com prioridade igual à do 
middleware e compartilhando com ele o processamento da CPU. Desse modo, em 
determinados momentos, o middleware tem que esperar que os monitores executem, 
deixando a CPU. Além disso, como o monitor é um processo com a mesma prioridade 
do middleware, a preempção que o sistema operacional fará dará o mesmo tempo de 
processamento (ao menos teoricamente) para o middleware e para o monitor. 

Desse modo, não é aconselhável, principalmente no cliente, que normalmente 
possui uma máquina com menos recursos, que os monitores rodem em loop infinito 
com a mesma prioridade do middleware adaptativo. 

 

Tabela 5.9 Round trip time, em ms, relacionado a NormalPriorityMonitor. 

( Workload( Média(X) Desvio Padrão( )s Intervalo de Confiança(α = 5%)
acceptBoolean 0.425 8.42 (0.260, 0.591) 

acceptByte 0.433 7.05 (0.295, 0.571) 
acceptShort 0.444 5.98 (0.326, 0.561) 

acceptInt 0.415 7.92 (0.259, 0.570) 
acceptLong 0.422 6.89 (0.287, 0.557) 
acceptFloat 0.454 7.64 (0.304, 0.604) 

acceptDouble 0.419 7.22 (0.278, 0.561) 
acceptString 0.511 8.41 (0.346, 0.675) 

returnBoolean 0.444 6.33 (0.320, 0.568) 
returnByte 0.441 7.20 (0.300, 0.582) 
returnShort 0.438 6.29 (0.315, 0.561) 

returnInt 0.430 7.38 (0.285, 0.574) 
returnLong 0.453 7.27 (0.310, 0.596) 
returnFloat 0.488 8.81 (0.316, 0.661) 

returnDouble 0.479 8.20 (0.318, 0.639) 
returnString 0.489 6.32 (0.365, 0.613) 

 
A comparação entre XAdaptive e LowPriorityMonitor resultou em uma média 

das diferenças igual a 0 (X=0)  e em um intervalo de confiança de (-0.0008, 0.0008) 
com α=5% . Portanto, baseado nos dados amostrais, pode-se afirmar com 95% de 
confiança que os desempenhos de XAdaptive e LowPriorityMonitor não são 
diferentes. 

A média das diferenças foi -0.00025 (X=-0.00025)  e o intervalo de confiança 
com α=5%  foi (-0.0001, 0.0005) ao comparar XAdaptive e SleepingMonitor. Assim, 
como o intervalo de confiança inclui zero, pode-se dizer com 95% de confiança que 
os desempenhos de XAdaptive e SleepingMonitor não são diferentes. 

Finalmente, ao realizar a comparação entre XAdaptive e 
NormalPriorityMonitor resultou em uma média das diferenças de -0.3469 
(X=-0.3469)  e em um intervalo de confiança (-0.3116, -0.3322) com α=5% . Como 
esperado, pode-se afirmar com 95% de confiança que o desempenho de XAdaptive é 
superior ao desempenho de NormalPriorityMonitor. 

Assim, baseado nos resultados das comparações dos três parágrafos anteriores, 
pode-se concluir que a utilização de monitores pode afetar de maneira significativa ao 
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desempenho do middleware. Para evitar que isto aconteça é preciso adotar uma 
estratégia que minimize possíveis perdas de desempenho: manter o monitor ora 
executando, ora em estado de espera; ou executar o monitor com prioridade baixa. 

5.4 Considerações Finais 
Este capítulo abordou a avaliação de desempenho do modelo proposto. Esta avaliação 
comparou, através da medição, o desempenho de dois protótipos do modelo 
desenvolvidos na linguagem de programação Java com o desempenho de plataformas 
de middleware tradicionais (CORBA e RMI). O primeiro dos protótipos utilizou 
reflexão e leitura de dados em XML para obter adaptação, enquanto o segundo 
protótipo utilizou código gerado automaticamente. A partir dos resultado obtidos das 
medições e com a utilização de técnicas estatísticas, pôde-se concluir que o custo do 
modelo proposto é aceitável, visto que o overhead da adaptação dos protótipos não 
comprometeu o desempenho do middleware. 
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Capítulo 6 

6 Conclusão 

Nesta dissertação foi desenvolvido um modelo de middleware adaptativo orientado a 
objetos. O modelo apresentado possui propriedades como independência de 
plataforma de middleware, de sistema operacional e de linguagem de programação. 

Um importante predicado do modelo de middleware adaptativo proposto é a sua 
arquitetura, baseada em componentes e padrões de projeto. Estes são dois conceitos 
poderosos para se desenvolver software com qualidade, maximizando o reuso. Assim, 
um componente criado para realizar criptografia de dados poderia ser utilizado em um 
sistema distribuído e posteriormente, reutilizado em outro sistema. O único requisito 
neste caso é que a interface referente ao serviço não-funcional seja a mesma. 

O modelo define quatro conceitos básicos: eventos, contextos, políticas e 
serviços. Além disto, o modelo estabelece quatro elementos para gerenciar a 
computação relacionada a estes conceitos: o gerente de evento (eventos), o gerente de 
contexto (contextos), o gerente de política (políticas) e a fábrica de serviço (serviços). 

Os eventos são gerenciados pelo gerente de evento, estão associados às 
características do ambiente de execução do middleware e são gerados por monitores. 
Cada evento possui um valor para uma determinada condição de sistema, que 
representa um estado para uma característica do ambiente de execução. O monitores 
informam os eventos ao gerente de contexto, que é responsável por determinar o atual 
estado do ambiente de execução (contexto corrente). 

De posse do contexto corrente, é possível decidir que serviços não-funcionais 
podem ser aplicados para uma determinada invocação remota (adaptação em nível de 
chamada) ou mesmo para todas as invocações remotas (adaptação ao nível global). As 
políticas são os elementos do modelo responsáveis por tomar esta decisão, pois elas 
sabem relacionar um conjunto de serviços não-funcionais aos contextos do ambiente. 
As políticas são gerenciadas pelo gerente de política, que seleciona a política 
apropriada em um determinado momento. 

Os serviços não-funcionais são implementados como componentes, que são 
criados e gerenciados pela fábrica de serviço. Cada componente criado pela fábrica 
possui uma interface conhecida pelos demais elementos do middleware. 
Especificamente, a política é o elemento que requisita um serviço à fábrica. 

O gerente adaptativo é o elemento responsável por coordenar a ação dos demais 
gerentes e é a interface do modelo adaptativo. Em outras palavras, é ao gerente 
adaptativo que os demais elementos que compõem um middleware requisitam por 
serviços não-funcionais para obter adaptação. 

Foram implementados dois protótipos para o modelo na linguagem Java. O 
desempenho destes protótipos foi avaliado e o resultado desta avaliação foi bastante 
positivo, visto que o overhead da adaptação não comprometeu o desempenho do 
middleware.  

O custo da utilização de uma estrutura que provém adaptação de maneira 
declarativa através de meta-dados é a complexidade do gerenciamento destas 
informações que definem as regras da adaptação, adicionado ao custo da própria 
adaptação. No modelo, este gerenciamento foi delegado ao gerente adaptativo. Era de 
se esperar que o custo deste gerenciamento fosse elevado, podendo degradar o 



 92

desempenho do middleware. Porém, a avaliação de desempenho mostrou que este 
custo pode ser bastante otimizado, de maneira que não há degradação no desempenho 
do middleware. 

6.1 Contribuições 
Uma contribuição importante do modelo é que ele separa explicitamente a adaptação 
em duas classes, adaptação ao nível global e adaptação em nível de chamada, 
colocando a definição do comportamento do middleware em poder dos clientes 
através de meta-dados definidos em XML. 

Apesar de ser parecer inicialmente uma questão apenas conceitual, a separação 
da adaptação em duas classes torna a definição dos meta-dados mais clara para o 
desenvolvedor da aplicação distribuída: ele toma conhecimento de quais adaptações 
afetam todo as invocações remotas realizadas e também de quais adaptações afetam 
apenas uma determinada invocação remota. 

Uma outra contribuição importante deste trabalho é o fato do modelo proposto  
ter sido desde a sua concepção projetado para ser independente de plataforma de 
middleware ou linguagem de programação. A maioria das propostas de middleware 
adaptativo são voltadas para  a plataforma CORBA (e.g., OpenCorba, Open ORB, 
DynamicTAO) ou restritas a uma determinada linguagem de programação (e.g., 
Flexinet com Java e OpenCorba com NeoClasstalk). 

A independência de plataforma permite que o modelo proposto possa ser 
utilizado com naturalidade em plataformas de middleware orientados a objetos. Para 
isso, basta apenas a utilização dos serviços apropriados para uma determinada 
plataforma de middleware, bem como fazer com que os elementos que compõem o 
middleware passem a requisitar os serviços ao gerente adaptativo. 

O não acoplamento a linguagens de programação é conseguido pelo fato do 
modelo proposto não utilizar recursos específicos de uma determinada linguagem. 
Apesar dos dois protótipos terem sido implementados em Java, não haveria grandes 
dificuldades em escrevê-los em outra linguagem de programação orientada a objetos.  

Até mesmo a necessidade da linguagem escolhida possuir o recurso de reflexão, 
indispensável para a grande maioria das propostas de midleware adaptativo (e.g., 
OpenCorba, Open ORB, DynamicTAO, Flexinet, Middleware da Próxima Geração), 
não existe. O desprendimento do modelo à reflexão foi demonstrado por uma dos 
protótipos implementados. Assim, o único requisito do modelo quanto à linguagem de 
programação escolhida para a implementação é que esta linguagem seja orientada a 
objetos, visto que o modelo é voltado para middleware orientado a objetos. 

Um exemplo da utilidade da não dependência do modelo à reflexão é a 
plataforma Java J2ME (Java 2 Micro Edition) [White 2001]. J2ME foi projetada para 
atender às necessidades de dispositivos com uma série de limitações, como memória, 
bateria ou largura de banda e por isso possui bibliotecas bastante limitadas em 
comparação à biblioteca da plataforma padrão Java (Java 2 Standard Edition). 

Em particular, a biblioteca CLDC (Connected Limited Device Configuration) de 
J2ME foi projetada para ser utilizada em celulares, pagers, palms, entre outros 
dispositivos móveis e não inclui reflexão computacional em seus recursos. Esta 
biblioteca vem ganhando popularidade em dispositivos móveis por ser eficiente, além 
de possuir a vantagem de possibilitar o uso do mesmo código em vários dispositivos 
móveis distintos. 

Portanto, neste cenário, sistemas de middleware reflexivos não têm como prover 
adaptação para um dos tipos de dispositivos que mais necessitam dela devido à 
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escassez de recursos: dispositivos móveis. O protótipo do modelo que não se utiliza 
de reflexão, apesar de não ter sido projetado para J2ME, pode ser utilizado como base 
para possibilitar adaptação em dispositivos móveis no futuro. 

Finalmente, uma outra contribuição deste trabalho foi a definição da adaptação 
utilizando unicamente meta-dados escritos em XML. A escolha da linguagem neste 
caso é importante, pois meta-dados que devem ser escritos em linguagens com sintaxe 
próprias criadas por um determinado middleware adaptativo são de difícil 
aprendizagem para o desenvolvedor. Isto porque ele terá que aprender 
simultaneamente as semânticas da adaptação e também a sintaxe da linguagem de 
meta-dados. Se XML, uma linguagem amplamente conhecida, é utilizada como 
instrumento para definição dos meta-dados, o desenvolvedor da aplicação distribuída 
terá que se ocupar apenas em compreender as semânticas da adaptação, sem se 
preocupar com a sintaxe de uma linguagem desconhecida. 

6.2 Trabalhos Futuros 
O modelo de middleware proposto pode ser refinado para no futuro suportar as 
seguintes características: 

• Interface gráfica para definição dos meta-dados. Uma interface intuitiva 
facilita bastante o entendimento do usuário sobre um determinado software, 
principalmente no momento da utilização de uma nova ferramenta. No modelo 
adaptativo proposto, a utilização de uma interface amigável otimizaria a 
definição dos meta-dados. Esta interface receberia os dados relativos à 
adaptação informadas pelo usuário e os transformaria nos arquivos XML de 
meta-dados definidos pelo modelo. É necessário observar que, apesar de XML 
ser uma linguagem bastante conhecida e difundida na Internet, o uso de 
interfaces gráficas que realizam geração automática de arquivos XML é 
sempre bem vinda para o usuário, pois o deixa livre de preocupações como 
seguir regras de definições de documentos XML. A própria interface se 
preocuparia com estas regras. 

• Criação de API’s de serviços e monitores do ambiente de execução. Isto 
desoneraria o desenvolvedor da aplicação distribuída de ter que implementar 
uma grande parte dos serviços não-funcionais de que necessita. Também o 
deixaria livre de ter que implementar monitores de ambiente. Utilizando uma 
API, tudo que o desenvolvedor teria que fazer seria escolher que serviços e 
monitores ele iria utilizar, pondo estas informações nos meta-dados. 

• Versão do modelo para ambientes móveis. Ambientes móveis são uma 
importante área na qual adaptação é primordial. O protótipo do modelo que 
não se utiliza de reflexão é o mais indicado para servir como base para este 
trabalho, por ter apresentado um melhor desempenho. É necessário notar que 
ambientes móveis possuem uma série de restrições, como poder de 
processamento e largura de banda. Assim, um middleware para estes 
ambientes deve ser extremamente leve, economizando ao máximo os recursos 
do dispositivo no qual estiver executando. 

• Versão do modelo para aplicações distribuídas multimídia. Aplicações 
multimídia possuem uma série de requisitos específicos, como sincronização 
de dados de mídias diferentes (e.g., áudio e vídeo). Para atender aos requisitos 
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de sincronização de dados multimídia, o modelo precisará trabalhar com a 
adaptação de grupos de mensagens, característica que ficou fora do escopo do 
presente trabalho. A adaptação de grupos de mensagens é necessária no caso 
de multimídia pois uma única invocação de um cliente a um servidor resulta 
no envio de vários dados em canais diferentes, onde enquanto um determinado 
canal transmite o áudio, o outro estará transmitindo o vídeo.  
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Anexo A - Gramáticas dos Meta-dados 

A.1 Gramática XML do Meta-dado de Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <xs:element name="event-metadata"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="monitor" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element ref="listener" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="monitor-unique-class"> 
   <xs:selector xpath="monitor"/> 
   <xs:field xpath="monitor-class"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="monitor-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="monitor"/> 
   <xs:field xpath="monitor-name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="monitor"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="monitor-name"/> 
    <xs:element ref="monitor-description" minOccurs="0"/> 
    <xs:element ref="monitor-class"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="monitor-class" type="string"/> 
 <xs:element name="monitor-description" type="string"/> 
 <xs:element name="monitor-name" type="string"/> 
 <xs:element name="listener"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="listener-class"/> 
    <xs:element ref="listener-description" minOccurs="0"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="listener-class" type="string"/> 
 <xs:element name="listener-description" type="string"/> 
 <xs:simpleType name="string"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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A.2 Gramática XML do Meta-dado de Serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <xs:element name="service-metadata"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="service" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="service-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="service"/> 
   <xs:field xpath="service-name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="service"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="service-name" type="string"/> 
    <xs:element name="service-description" type="string" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="service-class" type="string"/> 
    <xs:element ref="service-param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element ref="service-action" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="cacheable" type="xs:boolean" use="required"/> 
   <xs:attribute name="interface" type="string" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="param-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="service-param"/> 
   <xs:field xpath="param-name"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="action-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="service-action"/> 
   <xs:field xpath="method-name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="service-param"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="param-name" type="string"/> 
    <xs:element name="param-description" type="string" minOccurs="0"/> 
    <xs:choice> 
     <xs:element name="boolean-value" type="xs:boolean"/> 
     <xs:element name="byte-value" type="xs:byte"/> 
     <xs:element name="integer-value" type="xs:int"/> 
     <xs:element name="long-value" type="xs:long"/> 
     <xs:element name="float-value" type="xs:float"/> 
     <xs:element name="double-value" type="xs:double"/> 
     <xs:element name="string-value" type="string"/> 
     <xs:element name="char-value" type="char"/> 
    </xs:choice> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="access-type" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="set"/> 
      <xs:enumeration value="direct"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
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 <xs:element name="service-action"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="method-name" type="string"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="string"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="char"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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A.3 Gramática XML do Meta-dado de Contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <xs:element name="context-metadata"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="context" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="context-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="context"/> 
   <xs:field xpath="context-name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="context"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="context-name" type="string"/> 
    <xs:element ref="expression"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="expression"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:choice> 
    <xs:element ref="binary-expression"/> 
    <xs:element ref="unary-expression"/> 
    <xs:element ref="leaf"/> 
   </xs:choice> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="binary-expression"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="expression" minOccurs="2" maxOccurs="2"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="operator" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="and"/> 
      <xs:enumeration value="or"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="unary-expression"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="expression"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="operator" use="required" fixed="not"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
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 <xs:element name="leaf"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="byte-value" type="xs:byte"/> 
    <xs:element name="integer-value" type="xs:int"/> 
    <xs:element name="long-value" type="xs:long"/> 
    <xs:element name="float-value" type="xs:float"/> 
    <xs:element name="double-value" type="xs:double"/> 
    <xs:element name="string-value" type="string"/> 
    <xs:element name="char-value" type="char"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:attribute name="system-condition" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z]+"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="operator" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="equal"/> 
      <xs:enumeration value="notEqual"/> 
      <xs:enumeration value="greater"/> 
      <xs:enumeration value="greaterOrEqual"/> 
      <xs:enumeration value="less"/> 
      <xs:enumeration value="lessOrEqual"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="string"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="char"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
   <xs:maxLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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A.4 Gramática XML do Meta-dado de Política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <xs:element name="policy-metadata"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="policy-definition" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element ref="server-method-policy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element ref="client-method-policy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:element ref="global-policy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="policy-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="policy-definition"/> 
   <xs:field xpath="policy-name"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:keyref name="policy-reference" refer="policy-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="*"/> 
   <xs:field xpath="policy-reference"/> 
  </xs:keyref> 
  <xs:unique name="server-method-policy-unique-method-policy"> 
   <xs:selector xpath="server-method-policy"/> 
   <xs:field xpath="policy-reference"/> 
   <xs:field xpath="@method-name"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="client-method-policy-unique-method-policy"> 
   <xs:selector xpath="client-method-policy"/> 
   <xs:field xpath="policy-reference"/> 
   <xs:field xpath="@method-name"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="client-method-policy-unique-method-priority"> 
   <xs:selector xpath="client-method-policy"/> 
   <xs:field xpath="@priority"/> 
   <xs:field xpath="@method-name"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="global-policy-unique-policy"> 
   <xs:selector xpath="global-policy"/> 
   <xs:field xpath="policy-reference"/> 
  </xs:unique> 
  <xs:unique name="global-policy-unique-context"> 
   <xs:selector xpath="global-policy/context"/> 
   <xs:field xpath="@name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="policy-definition"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="policy-name" type="string"/> 
    <xs:element name="policy-description" type="string" minOccurs="0"/> 
    <xs:element ref="service" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="type" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="global"/> 
      <xs:enumeration value="method"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
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  <xs:unique name="service-unique-name"> 
   <xs:selector xpath="service"/> 
   <xs:field xpath="@name"/> 
  </xs:unique>  
  <xs:unique name="service-unique-interface"> 
   <xs:selector xpath="service"/> 
   <xs:field xpath="@interface"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="service"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="name" type="string" use="required"/> 
   <xs:attribute name="interface" type="string" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="server-method-policy"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="policy-reference"/> 
    <xs:element ref="context" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="method-name" type="string" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="context-unique-name-server-method-policy"> 
   <xs:selector xpath="context"/> 
   <xs:field xpath="@name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="client-method-policy"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="policy-reference"/> 
    <xs:element name="requested-policy" type="string"/> 
    <xs:element ref="context" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="method-name" type="string" use="required"/> 
   <xs:attribute name="priority" type="xs:positiveInteger" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="context-unique-name-client-method-policy"> 
   <xs:selector xpath="context"/> 
   <xs:field xpath="@name"/> 
  </xs:unique> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="global-policy"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="policy-reference"/> 
    <xs:element ref="context" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="policy-reference" type="string"/> 
 <xs:element name="context"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:simpleType name="string"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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Anexo B - Notação UML 

O objetivo deste anexo é dar uma visão geral sobre a notação UML utilizada nesta 
dissertação. Informações completas sobre UML podem ser obtidas em [OMG UML] 
ou [Booch et al. 1998]. 

B.1 Diagramas de Classes 

A
a1 : String
a2 : int
a3 : boolean
<<static>> A4 : String

m1(arg1 : float , arg2 : int)
m2() : float
m3(arg : String) :  int
<<static>> m4()

 
Figura B.1: Notação UML para classes. 

A Figura B.1 mostra uma classe (A), o elemento básico do diagrama de classe UML. 
Um objeto (instância de uma classe) pode possuir atributos e métodos. Atributos 
possuem um nome que os identifica e um tipo (eg. a1 do tipo String). 

Além disso, os atributos de um objeto podem ser privados (a1, A4), protegidos 
(a2) ou públicos (a3). Atributos privados só podem ser acessados e modificados por 
objetos que da própria classe. Atributos protegidos podem ser acessados e 
modificados por objetos da própria classe, por objetos de outras classes do mesmo 
pacote ou por objetos de sub-classes. Atributos públicos podem ser acessados e 
modificados por qualquer objeto. Atributos também podem ser estáticos 
(<<static>> A4), o que significa que eles são atributos da própria classe, cujo valor 
é compartilhado entre todos os objetos instanciados de uma determinada classe. 

Na mesma Figura, observa-se que um objeto de uma determinada classe pode 
possuir métodos privados (m1), protegidos (m2) ou públicos (m3). Métodos privados 
são acessíveis apenas para objetos da própria classe. Métodos protegidos são 
acessíveis apenas para objetos que pertençam ao mesmo pacote e para objetos que são 
sub-classes da classe em questão. Métodos públicos são acessíveis a qualquer objeto. 
Métodos também podem ser estáticos (<<static>> m4), o que significa que eles são 
métodos da própria classe, de maneira que sua execução não depende da instância de 
um determinado objeto da classe em questão. 

BA
1* 1*
b

 
Figura B.2: Associação entre duas classes. 

A Figura B.2 apresenta um diagrama de classe que contém uma associação 
entre as classes A e B. A associação representa um relacionamento de dependência, 
onde uma das classes (neste caso, devido à seta, a classe A) possui um atributo do tipo 
da outra classe (B) cujo nome é b, devido ao sentido da seta que liga as duas classes.  
É importante perceber a multiplicidade do relacionamento: no exemplo, A está 
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associado a exatamente uma instância de B (1) e B pode estar associado a várias 
instâncias de A (*). 

BA
 

Figura B.3: Agregação entre duas classes. 

A Figura B.3 mostra um diagram de classe que contém uma agregação entre 
duas classes (A e B). A agregação representa um relacionamento todo-parte. No 
exemplo da Figura B.3, B é parte de A. 

A
m1() : B
m2(b :  B)

B

 
Figura B.4: Dependência entre duas classes. 

A Figura B.4 mostra um diagrama de classe que contém uma dependência 
entre duas classes (A e B). A dependência é bastante semelhante à associação, a 
diferença reside no fato de que na dependência o objeto A não possui uma instância de 
B, mas apenas recebe B como parâmetro de método (m2) ou retorna B como resultado 
de um método (m1). 

A
a1 : String
a2 : String
a3 : String

m1()
m2()
m3()

B

 
Figura B.5: Herança. 

A Figura B.5 apresenta um diagrama de classe que representa uma herança. Na 
herança, a sub-classe (B) herda da super-classe (A) atributos e métodos protegidos ou 
públicos. No exemplo da Figura, B herdou de A, os atributos a2 e a3, bem como os 
métodos m2 e m3. 

B

A
m1()

 
Figura B.6: Realização. 
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A Figura B.6 expõe um diagrama de classe que representa uma realização de 
interface. B implementa todos os métodos que estão na assinatura de A (neste caso, 
apenas m1). 

B.2 Diagrama de Seqüência 
Diagramas de seqüência informam sobre a colaboração entre objetos, modelando 
aspectos dinâmicos do sistema. Diagramas de seqüência dão ênfase a ordem 
temporária das mensagens trocadas entre objetos. Os três principais elementos de um 
diagrama de seqüência (Figura B.7) são objetos (:A, :B, c:C), links (setas do 
diagrama) e mensagens (m1, m2, result). 

Objetos podem ser anômimos (:A e :B) ou possuírem um nome, como a 
instância c da classe C (c:C). Os links informam o sentido das mensagens entre os 
objetos. As mensagens podem ser a invocação de um método (m1, m2) ou o resultado 
de uma invocação de método (result, o retorno da invocação do método  m2). O 
tempo no diagrama de seqüência transcorre de cima para baixo. Assim, a ordem de 
ocorrência das mensagens do diagrama de Figura B.7 é m1, m2, result. 

 : A  : B c : C

m1(arg)

m2( )

result

 
Figura B.7 Diagrama de seqüência. 

 



 109

Anexo C - Meta-dados Utilizados na Avaliação de Desempenho 

C.1 Meta-dados de Serviço (Cliente e Servidor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<service-metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                              xsi:noNamespaceSchemaLocation="service-metadata.xsd"> 

 <service cacheable="false" interface="servant.InputChannel"> 
  <service-name>P_ICH</service-name> 
  <service-class>servant.PlainInputChannel</service-class> 
 </service> 
 <service cacheable="false" interface="servant.InputChannel"> 
  <service-name>D_ICH</service-name> 
  <service-class>servant.GZIPInputChannel</service-class> 
 </service> 
 <service cacheable="false" interface="servant.OutputChannel"> 
  <service-name>P_OCH</service-name> 
  <service-class>servant.PlainOutputChannel</service-class> 
 </service> 
 <service cacheable="false" interface="servant.OutputChannel"> 
  <service-name>BSC_OCH</service-name> 
  <service-class>servant.GZIPOutputChannel</service-class> 
  <service-param access-type="set"> 
   <param-name>level</param-name> 
   <string-value>BEST_SPEED</string-value> 
  </service-param> 
 </service> 
 <service cacheable="false" interface="servant.OutputChannel"> 
  <service-name>BC_OCH</service-name> 
  <service-class>servant.GZIPOutputChannel</service-class> 
  <service-param access-type="set"> 
   <param-name>level</param-name> 
   <string-value>BEST_COMPRESSION</string-value> 
  </service-param> 
 </service> 
</service-metadata> 
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C.2 Meta-dado de Contexto (Cliente e Servidor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<context-metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
                               xsi:noNamespaceSchemaLocation="context-metadata.xsd"> 
 <context> 
  <context-name>high level of resources</context-name> 
  <expression> 
   <leaf system-condition="networkThroughput" operator="greaterOrEqual"> 
    <double-value>60.0</double-value> 
   </leaf> 
  </expression> 
 </context> 
 <context> 
  <context-name>medium level of resources</context-name> 
  <expression> 
   <binary-expression operator="and"> 
    <expression> 
     <leaf system-condition="networkThroughput" operator="less"> 
      <double-value>60.0</double-value> 
     </leaf> 
    </expression> 
    <expression> 
     <leaf system-condition="networkThroughput" operator="greaterOrEqual"> 
       <double-value>30.0</double-value> 
     </leaf> 
    </expression> 
   </binary-expression> 
  </expression> 
 </context> 
 <context> 
  <context-name>low level of resources</context-name> 
  <expression> 
   <leaf system-condition="networkThroughput" operator="less"> 
    <double-value>30.0</double-value> 
   </leaf> 
  </expression> 
 </context>  
</context-metadata> 
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C.3 Meta-dado de Eventos (Cliente e Servidor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<event-metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                            xsi:noNamespaceSchemaLocation="event-metadata.xsd"> 
 <monitor> 
  <monitor-name>NETWORK_THROUGHPUT_MONITOR</monitor-name> 
  <monitor-description>Network monitor</monitor-description> 
  <monitor-class>monitor.NetworkThroughputMonitor</monitor-class> 
 </monitor> 
</event-metadata> 
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C.4 Meta-dados de Políticas (Cliente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<policy-metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                            xsi:noNamespaceSchemaLocation="policy-metadata.xsd"> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Not Compression Policy</policy-name> 
  <service name="P_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="P_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Decompression Policy</policy-name> 
  <service name="D_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="P_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Best Compression Policy</policy-name> 
  <service name="P_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="BC_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Best Speed Compression Policy</policy-name> 
  <service name="P_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="BSC_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <client-method-policy method-name="acceptBoolean" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptBoolean" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptBoolean" priority="3"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnBoolean" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnBoolean" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnBoolean" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptByte" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
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 <client-method-policy method-name="acceptByte" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
   <client-method-policy method-name="acceptByte" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
   <client-method-policy method-name="returnByte" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnByte" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnByte" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptShort" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptShort" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptShort" priority="3"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnShort" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnShort" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnShort" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptInt" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
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 <client-method-policy method-name="acceptInt" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptInt" priority="3"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy>  
 <client-method-policy method-name="returnInt" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnInt" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnInt" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptLong" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptLong" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptLong" priority="3"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnLong" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnLong" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnLong" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptFloat" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
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 <client-method-policy method-name="acceptFloat" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptFloat" priority="3"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnFloat" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnFloat" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnFloat" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptDouble" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptDouble" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptDouble" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnDouble" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnDouble" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnDouble" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptString" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
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 <client-method-policy method-name="acceptString" priority="2"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="acceptString" priority="3"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Decompression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnString" priority="1"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Not Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnString" priority="2"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Speed Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="medium level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
 <client-method-policy method-name="returnString" priority="3"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
  <requested-policy>Best Compression Policy</requested-policy> 
  <context name="low level of resources"/> 
 </client-method-policy> 
</policy-metadata> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<policy-metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                            xsi:noNamespaceSchemaLocation="policy-metadata.xsd"> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Not Compression Policy</policy-name> 
  <service name="P_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="P_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Decompression Policy</policy-name> 
  <service name="D_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="P_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Best Compression Policy</policy-name> 
  <service name="P_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="BC_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition> 
 <policy-definition type="method"> 
  <policy-name>Best Speed Compression Policy</policy-name> 
  <service name="P_ICH" interface="servant.InputChannel"/> 
  <service name="BSC_OCH" interface="servant.OutputChannel"/> 
 </policy-definition>  
 <server-method-policy method-name="acceptBoolean" > 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptBoolean" > 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnBoolean" > 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnBoolean" > 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnBoolean" > 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy>   
 <server-method-policy method-name="acceptByte" > 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptByte" > 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnByte" > 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnByte" > 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnByte" > 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy> 
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 <server-method-policy method-name="acceptShort"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference> 
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptShort"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy>  
 <server-method-policy method-name="returnShort"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnShort"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnShort"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptInt"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptInt"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnInt"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnInt"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy>  
 <server-method-policy method-name="returnInt"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy>    
 <server-method-policy method-name="acceptLong"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptLong"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy>  
 <server-method-policy method-name="returnLong"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnLong"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnLong"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
 </server-method-policy>  
 <server-method-policy method-name="acceptFloat"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptFloat"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy> 
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 <server-method-policy method-name="returnFloat"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnFloat"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnFloat"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
 </server-method-policy>   
 <server-method-policy method-name="acceptDouble"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptDouble"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnDouble"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnDouble"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>   
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnDouble"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference> 
 </server-method-policy>   
 <server-method-policy method-name="acceptString"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="acceptString"> 
  <policy-reference>Decompression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy>  
 <server-method-policy method-name="returnString"> 
  <policy-reference>Not Compression Policy</policy-reference>   
  <context name="high level of resources"/> 
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnString"> 
  <policy-reference>Best Compression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy> 
 <server-method-policy method-name="returnString"> 
  <policy-reference>Best Speed Compression Policy</policy-reference>  
 </server-method-policy>  
</policy-metadata> 
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Anexo D - Fórmulas Utilizadas na Avaliação de desempenho 
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