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Resumo

A TV Digital Interativa traz consigo uma série de mudanças que vai muito além da
melhoria de qualidade em áudio e vídeo. Ela trará o aumento da diversidade e dis-
ponibilidade de conteúdo multimídia e fará com que as pessoas deixem de ser meros
espectadores para se tornarem também usuários de aplicativos multimídia interativos.
Estes aplicativos virão com o conteúdo multimídia e irão permitir que o usuário possa
interagir ativamente com o conteúdo exibido ou até mesmo com as emissoras, pois
os padrões de TV digital prevêem a existência de um canal de interação através do
qual o aparelho de TV possa se comunicar numa rede de computadores, como a Inter-
net, por exemplo. Desta forma, as aplicações de TV digital poderão acessar serviços
como e-mail, Internet-banking e comércio eletrônico. No entanto, estes são serviços
centralizados e não exploram a interatividade entre as pessoas.

É fácil prever que, num futuro próximo, existirá demanda por aplicações que ex-
plorem a interatividade entre as pessoas. Porém, fazer com que estas aplicações se
comuniquem é um verdadeiro desafio, pois o uso de servidores para intermediar men-
sagens está sujeito a problemas de escalabilidade, e a troca direta de mensagens é pre-
judicada pela heterogeneidade da rede em que o canal de interação é disponibilizado.
Este trabalho propõe um Middleware para este tipo de aplicação distribuída.

O Middleware proposto foi baseado no modelo de comunicação peer-to-peer, pois,
após a análise dos requisitos deste tipo de software distribuído, verificou-se que este
modelo é o que melhor se adequa. O mesmo foi construído sobre a plataforma JXTA,
que resolve os problemas de infra-estrutura da rede, compreendendo um serviço avan-
çado de busca e um mecanismo de invocação remota de método, semelhante à tecno-
logia Java RMI.

Palavras-chave: TVDI (Televisão Digital Interativa), MHP (Multimedia Home Plat-
form), Xlet, IXC (Inter-Xlet Communication), Middleware, P2P (peer-to-peer), JXTA
(Juxtapose), Convergência Digital
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Abstract

Interactive Digital Television comes with a lot of changes which are much more than
video and audio quality enhancements. It increases diversity and improves availa-
bility of multimedia content and turns spectators into multimedia application users.
These applications will come with multimedia content and will give to the users the
opportunity to actively interact with it or even with the broadcaster through the in-
teraction channel which plugs the Set-Top Box to a computer network, such as the
Internet. Hence, people will be able to use services such as e-mail, Internet-banking
and e-commerce. However, these are centralized services and do not explore interac-
tivity between people.

It is quite easy to see that, in the near future, the demand for applications that ex-
plore the interactivity among people will increase. However, it is still a challenge to
make these applications communicate, since the use of servers to intermediate mes-
sages is infeasible due to network size, and the direct message exchange does not
work in most cases because of the heterogeneity of the network where the intertac-
tion channel is placed on. This research work proposes a Middleware for this kind of
distributed application.

The proposed Middleware is based on a peer-to-peer communication model, which
we found to be the best model, fitting in the requirements of this kind of distribu-
ted software. It was built on the top of the JXTA platform, which solves many infra-
structure problems, and is composed of an advanced search service and a remote me-
thod invocation engine similar to Java RMI.

Keywords: IDTV (Interactive Digital Television), MHP (Multimedia Home Platform),
Xlet, IXC (Inter-Xlet Communication), Middleware, P2P (peer-to-peer), JXTA (Juxta-
pose), Digital Convergency

viii



Sumário

1 Introdução 1
1.1 Motivação 1
1.2 Objetivos 3
1.3 Estrutura da Dissertação 3

2 TV Digital 4
2.1 O que é TV Digital 4

2.1.1 Interatividade 5
2.2 Contexto da TV Digital 9

2.2.1 Padrões 11
2.2.2 Harmonização quanto ao middleware: GEM 12
2.2.3 Middleware de TVD 13

2.3 Aplicações de TVD 14
2.3.1 Xlets 15

2.4 Considerações Finais 19

3 TV Digital e Peer-to-Peer 20
3.1 Xlets como Aplicações Distribuídas 20

3.1.1 Xlets UCSI 20
3.1.2 Xlets UUI 21

3.2 Modelo Peer-to-Peer 24
3.2.1 Projeto JXTA 25

3.3 Trabalhos Relacionados 29
3.3.1 TV-supported Collaborative Learning 29
3.3.2 Share-It! 30
3.3.3 Outros trabalhos 31

3.4 Considerações Finais 31

ix



SUMÁRIO x

4 Middleware P2P para TVD 33
4.1 Análise do Cenário 33

4.1.1 Requisitos 34
4.2 Arquitetura 36
4.3 Camada de Infra-Estrutura 37
4.4 Camada de Distribuição 39

4.4.1 Modelo de Programação 39
4.4.2 Gerenciamento de Conexões 41
4.4.3 JIXP – JXTA Inter-Xlet Protocol 43

4.5 Serviços Comuns 48
4.5.1 Serviço de Registro Distribuído (Distributed Registry) 49
4.5.2 Serviço de Notificação de Eventos (Event Notification) 53
4.5.3 Serviço de Permissão (Permission Service) 57

4.6 Serviços Específicos 57
4.7 Implementação 58

4.7.1 Dependências 61
4.7.2 Estrutura da Rede 63

4.8 Considerações Finais 64

5 Testes 66
5.1 Ambiente de testes 66
5.2 Aplicações 67

5.2.1 Jogo da Velha 67
5.2.2 Collaborative t-learning – Versão TvORB 69

5.3 Considerações Finais 70

6 Conclusões 73
6.1 Principais Contribuições 74
6.2 Trabalhos Futuros 75

A Elementos do GEM 80

B Formato das mensagens do JIXP 82



Lista de Figuras

2.1 Aplicação numa partida de futebol. 6
2.2 Aplicação da pizzaria. 6
2.3 Aplicação de Chat. 7
2.4 Canal de Interação. 7
2.5 Interação local. 8
2.6 Interação com serviços remotos. 8
2.7 Interação entre usuários remotos. 9
2.8 GEM e demais middleware compatíveis. 13
2.9 Pilha de APIs do MHP. 14
2.10 Diagrama de estados do Xlet. 16
2.11 Exemplo de Xlet num jogo de hockey. 17

3.1 Rede Virtual do JXTA. 26
3.2 Travessia de NAT e firewall. 28

4.1 Pilha de protocolos. 34
4.2 Modelo estrutural de um DOC Middleware. 36
4.3 Arquitetura do TvORB. 37
4.4 Terminais sobre rede JXTA. 38
4.5 Ambiente de Objetos Distribuídos. 42
4.6 Formato das mensagens do JIXP. 45
4.7 Diagrama de seqüência: conexão, uso e desconexão. 47
4.8 Registry Distribuído. 51
4.9 Diagrama de Classes do RIXC. 59
4.10 Stubs e Skeletons. 60

5.1 MHPbox Emulator. 66
5.2 Xlet do Jogo da Velha. 67
5.3 Aplicação de t-learning. 69

xi



Lista de Tabelas

2.1 Comparação entre os padrões de TVD. 10

4.1 Exemplo de uma troca de mensagens em JIXP. 46
4.2 Semântica dos Stubs e dos Skeletons no TvORB. 61

A.1 Elementos do MHP requeridos pelo GEM. 81

xii



Listagens

2.1 Interface do javax.tv.xlet.Xlet. 16
4.1 Interface do org.dvb.io.ixc.IxcRegistry. 40
4.2 Interface do cin.idtv.rixc.RemoteIxcRegistry. 41
4.3 Código da interface HelloRemote e da classe HelloRemoteImpl. 46
4.4 Xlet que usa o objeto remoto HelloRemote. 46
4.5 Interface virtual do TvORB. 47
4.6 Interface da classe Properties. 51
4.7 Assinatura do método search() da classe RemoteIxcRegistry. 52
4.8 Interface da classe SearchCriteria. 52
4.9 Interface SearchListener. 53
4.10 Exemplo de uma procura com critérios. 54
4.11 Interface da classe EventRegistry. 55
4.12 Exemplo de Xlet dispara eventos. 56
4.13 Exemplo de Xlet escuta eventos. 57
5.1 Interface remota do TicTacToe. 68
5.2 Código de inicialização do TicTacToe. 68
5.3 Código da busca por aulas. 70
5.4 Código do tratamento da busca e do jogo em si. 71

xiii



CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

A TVD (TV Digital)1 é fruto dos avanços na eletrônica e das técnicas de codificação e
de transmissão de dados, principalmente em relação a áudio e vídeo. Através destes
avanços, o conteúdo multimídia pode ser compactado e transmitido de forma mais
segura, proporcionando maior qualidade e variedade de cenas e sons.

Além disso, a TVD promove maior interatividade através de aplicativos multimí-
dia que vêm com a programação. Para tanto, além dos componentes responsáveis pela
decodificação do fluxo multimídia, os terminais de TVD contam com uma plataforma
de software, denominada middleware2, que é responsável por controlar tais aplica-
ções e promover acesso aos recursos do terminal às mesmas. Dentre estes recursos,
destaca-se o canal de interação, que permite que estas aplicações interajam com outros
sistemas.

A interatividade pode ocorrer de três formas: entre o usuário e o conteúdo exi-
bido (tendo acesso a informações adicionais); entre o usuário e serviços remotos (tais
como: e-mail, Internet-banking, etc); ou entre os próprios usuários (através de jogos,
aplicações de chat, etc). Destas, as duas últimas são proporcionadas pelas aplicações
distribuídas, ou seja, aquelas em que parte do seu processamento é feito em sistema
remoto. A interação entre usuários é particularmente interessante por promover cená-
rios mais ricos, uma vez que coloca os usuários em contato direto e permite que estes
se divirtam em conjunto, troquem informações ou material multimídia, ou até prati-
quem aprendizado à distância. Embora, hoje, a construção destas aplicações seja uma
tarefa relativamente simples, o mesmo não ocorre no contexto da TVD.

No que diz respeito à interação com serviços remotos, não há suporte a protocolos

1Sempre que usarmos a expressão TV Digital estamos nos rererindo à TV Digital Interativa.
2Para evitar ambiguidade, escreveremos sempre middlerware (todas minúsculas) para designar a pla-

taforma de software que esconde os detalhes do terminal da aplicação de TVD e Middlerware (primeira
maiúscula) para fazer menção a camada de software que fica entre o Sistema Operacional e a aplicação
distribuída, e é responsável por tratar e esconder os detalhes de comunicação e de distribuição.

1



1.1 MOTIVAÇÃO 2

de alto nível por parte do middleware e, mesmo se houvesse, o atendimento fica-
ria ameaçado pelos problemas de escalabilidade oriundos da natureza centralizadora
destes serviços e das proporções da rede formada pelos terminais.

Em relação à interação entre usuários, a mesma pode ser promovida de duas for-
mas: por intermédio de um servidor ou através da comunicação direta entre termi-
nais. A primeira sofre com os mesmos problemas da interação com serviços remotos.
A segunda tem o seu funcionamento prejudicado pelos transtornos provocados pela
heterogeneidade da rede pela qual o canal de interação é disponibilizado, tais como:
incertezas quanto à identificação dos terminais na rede e barreiras criadas por NATs3

(tradutor de endereços em redes IP) e firewalls (filtro de rede que protege uma rede
do acesso não autorizado). Além disso, a rede necessita de um mecanismo de busca
descentralizado para permitir que as aplicações se encontrem.

Considerando este último cenário, decidimos por utilizar a tecnologia P2P (Peer-
to-Peer) a fim de apontar soluções para as questões levantadas, já que as aplicações
que utilizam esse tipo de tecnologia se deparam com problemas semelhantes. Esta
rede fornece a infra-estrutura necessária para comunicação direta entre os terminais
bem como um mecanismo de publicação e de localização de recursos da rede.

O presente trabalho propõem um Middleware para computação distribuída de ob-
jetos que foi montado sobre a rede P2P da plataforma JXTA. Ele fornece um mecanismo
de troca de mensagens e um serviço descentralizado de busca por objetos baseado no
sistema de pesquisa da mesma rede. Sua construção teve como base a API de comuni-
cação entre aplicações de TVD de um mesmo terminal, a IXC (Inter-Xlet Communica-
tion), e levou em consideração as particularidades inerentes às aplicações de TVD (uso
de padrões abertos, portabilidade, recursos limitados, etc). Ele facilita o desenvolvi-
mento destas aplicações à medida que permite que elas troquem informacões como
se estivessem invocando métodos de objetos locais e se valham de um serviço de lo-
calização de objetos exportados o qual fornece resultados de forma eficiente a fim de
minimizar o tempo e o esforço necessários para que o usuário encontre o que deseja.

Na literatura pode-se encontrar alguns poucos trabalhos envolvendo a TVD e as
redes colaborativas [NEF+04, WMM03]. No entanto, eles empregaram soluções bas-
tante específicas e pouco flexíveis as quais pouco ajudam na criação de aplicações de
TVD distribuídas.

3O NAT mapeia os endereços de uma rede privada em um ou mais endereços de uma rede externa,
tratando questões de administração e segurança.
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1.2 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é criar um mecanismo para facilitar o desenvolvi-
mento de aplicações distribuídas que promovam a interatividade entre os usuários da
TV digital. Este mecanismo deve ser projetado como uma extensão do GEM4 (Glo-
bally Executable MHP) sob a forma de um Middleware para computação distribuída
de objetos. Outros objetivos são:

• Estudar os obstáculos encontrados na construção de aplicações distribuídas no
contexto da TVD;

• Elaborar um mecanismo de comunicação que facilite a troca de mensagens entre
as aplicações de TVD;

• Desenvolver um mecanismo de pesquisa descentralizado alinhado às necessi-
dades destas mesmas aplicações.

1.3 Estrutura da Dissertação

No capítulo 2, é apresentado o contexto da TV Digital: onde ela está inserida, os tipos
de interatividade proporcionados e os modelos de aplicação definidos.

No capítulo 3, são listados os principais problemas encontrados na construção das
aplicações que promovem interatividade remota. Em seguida, descreve-se o modelo
de comunicação peer-to-peer e como ele resolve boa parte dos problemas citados. Ao
final, são expostos alguns trabalhos que utilizam esse modelo de comunicação na cria-
ção de aplicações para TVD.

No capítulo 4, é feita uma breve reflexão sobre os trabalhos apresentados no capí-
tulo anterior, a qual aponta faltas que podem ser supridas pelo Middleware proposto:
o TvORB. São exibidos os principais requisitos que governaram a sua construção do
TvORB, bem como sua arquitetura e funcionamento. Por fim, são expostos alguns
detalhes da sua implementação.

No capítulo 5, é introduzida a plataforma de testes: o MHPbox. São descritas duas
aplicações e é dado destaque a alguns detalhes de implementação das mesmas.

Ao final, no capítulo 6, são discutidas as principais contribuições deste trabalho.

4O GEM é uma especificação globalmente aceita para a plataforma de middleware de TVD.



CAPÍTULO 2

TV Digital

2.1 O que é TV Digital

O cenário de TV se divide em três ambientes principais: produção, transmissão e re-
cepção.

A produção consiste na captura, armazenamento e edição das cenas e sons. Ela
pode ser feita pela própria emissora ou por produtoras independentes que, posterior-
mente, vendem o conteúdo produzido para as emissoras.

Hoje em dia, a maior parte da produção já é feita em formato digital e nos casos em
que isto não acontece há uma etapa de conversão antes da edição. Uma vez pronto, o
conteúdo é disponibilizado sob duas formas:

• Pela TV Aberta, ou seja, ao público em geral, através dos canais abertos e sem
vínculo direto entre a emissora e o espectador.

• Pela TV por Assinatura, isto é, a um público específico via um circuito fechado
(cabeamento ou satélite), sendo que, normalmente, o espectador paga por este
serviço.

Na transmissão, o áudio e o vídeo são multiplexados1 e o fluxo formado é trans-
formado em sinal e segue para os equipamentos de repetição, como satélites e antenas
terrestres.

A transmissão em formato digital possui várias vantagens, tais como: compressão,
detecção e correção de erros e menor propensão à interferência. Ela permite ainda
que as emissoras enviem informações sobre o serviço2: são os meta-dados (horários
de exibição, sinopse, elenco, preço e idiomas disponíveis, etc.). Além disso, podem
ser enviados sinais de controle, arquivos, aplicativos e pacotes de dados. Atualmente,
este tipo de transmissão é feito pela maioria das emissoras de TV por assinatura e
pelas emissoras de TV aberta de países que já adotaram a TVD.

1Técnica que mistura fluxos multimídia para formar um único fluxo.
2No contexto da TVD, os canais são chamados de serviços.

4



2.1 O QUE É TV DIGITAL 5

A recepção é realizada pelo terminal de TVD, que pode ser um aparelho de TV
Digital ou um dispositivo conversor, o Set-Top Box3. Quando o sinal é recebido pelo
terminal de TVD, este é demultiplexado e cada um dos fluxos é destinado a um com-
ponente especializado do receptor. Os fluxos de áudio e vídeo são direcionados ao
player. O fluxo de dados é destinado aos subsistemas responsáveis pela disponibi-
lização dos meta-dados, tratamento dos eventos (sinais), montagem do sistema de
arquivos e execução dos aplicativos.

2.1.1 Interatividade

Na TVD, além do conteúdo multimídia, dos metadados e dos sinais de controle, são
transmitidos arquivos e aplicações, através de uma técnica conhecida como carrossel
de dados [ISO98], que consiste em enviar de forma cíclica e contínua um sistema de
arquivos. Desta forma, o usuário tem acesso às aplicações contidas no serviço4 de
TVD. Estas aplicações são semelhantes aos atuais programas de computador e são
apresentadas de diversas formas, como banners, formulários, jogos, etc. Ou ainda,
elas podem ficar escondidas esperando por algum evento de sincronização. O que há
de especial nestas aplicações é o fato delas permitirem que o usuário interaja com a
TV. Vejamos alguns exemplos:

Situação 1: Imagine que um torcedor está assistindo a uma partida de futebol, e,
em um determinado momento, deseja saber as estatísticas do jogo. Então, ele usa o
controle remoto para acionar a aplicação da partida (figura 2.1), onde se verifica o nú-
mero de faltas, de chutes a gol, tempo de posse de bola e muitas outras informações.
Embora algumas emissoras apresentem este tipo de informação durante a partida,
isto é feito de forma controlada pela emissora. Da forma acima, onde usuário usa o
controle remoto para ativar a aplicação, há uma maior flexibilidade quanto à vontade
do usuário. Assim sendo, a principal diferença entre estas situações é o acesso à infor-
mação de acordo com a vontade do usuário.

Situação 2: Imagine que a partida entrou em intervalo e uma propaganda de
uma pizzaria acaba de entrar em cena. O torcedor fica interessado na pizza e decide
comprá-la. Ele usa mais uma vez o controle remoto e aciona a aplicação da propa-
ganda (figura 2.2). Na tela de pedido, ele escolhe o sabor e o tamanho da pizza, em

3Na realidade, o Set-Top Box é muito mais que um simples conversor.
4Serviço, na terminologia da TV digital, é o nome dado uma coleção de fluxos de áudio, vídeo e

dados apresentados coerentemente. Em outras palavras, um serviço de TVD é um canal de TV.
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Figura 2.1 À direita, estatísticas sobre o jogo (faltas, escanteios, chutes a gol, tempo de posse
de bola). À esquerda, informações sobre o time (escalação, posicionamento, etc).

seguida preenche seu endereço e o número do seu cartão de crédito. Por fim, confirma
a compra. Uma tela de confirmação é exibida informando que sua pizza deverá chegar
em torno de 30 minutos. Desta vez, o usuário não só interagiu com a TV como efetuou
uma transação com a operadora do seu cartão de crédito e com a pizzaria.

Figura 2.2 O banner (à esquerda) é uma aplicação. O usuário utiliza o controle remoto para
fazer o pedido (à direita).

Situação 3: A partida foi retomada. O torcedor vivencia a ansiedade do seu time
que está perdendo a poucos minutos do fim do jogo. De repente, o seu time retoma o
controle da partida e consegue fazer um gol. Pouco tempo depois, outro gol virando
o jogo. O torcedor fica extremamente feliz e não se contém: precisa falar com seus
amigos torcedores do time adversário. Então, aciona, mais uma vez, a aplicação da
partida e desta vez navega até a opção de Chat. Na tela do Chat, o torcedor faz uma
procura por torcedores do time adversário que estão na sua lista de amigos. Ele es-
colhe alguns e envia mensagens de deboche e vitória (figura 2.3). Diferentemente da
situação anterior, o usuário não interagiu com um sistema e sim com outro usuário
que também assistia a partida.

O leitor pode estar se perguntando como é possível que as aplicações da TV se
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Figura 2.3 À esquerda, o torcedor debocha do seu amigo em virtude da derrota do seu time.
À direita, o usuário usa a aplicação de Chat para paquerar.

comuniquem com o mundo exterior (Situações 2 e 3). A resposta está na existência
do Canal de Interação (figura 2.4), através do qual o terminal tem acesso a uma rede
de computadores, tipicamente a Internet. Entraremos em mais detalhes sobre ele no
decorrer deste documento.

Figura 2.4 Canal de Interação.

A semelhança em termos de interatividade encontrada nas Situações 1, 2 e 3 es-
conde detalhes técnicos bastante relevantes. Para ajudar na análise destas aplicações,
introduziremos agora uma classificação dos tipos de interatividade por elas propor-
cionadas.
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2.1.1.1 Interatividade Local

Na interatividade local (UAI – User-Application Interactivity), o usuário tem contato
apenas com a aplicação em questão (figura 2.5). Todas as informações a que ele tem
acesso estão no próprio terminal, tipicamente provenientes do canal de broadcast,
através do carrossel de dados, ou seja, não há tráfego de dados pelo canal de inte-
ração.

Figura 2.5 Interação local.

Alguns exemplos de aplicações que proporcionam este tipo de interatividade são
guias de programação, jogos e aplicações com informações complementares ao conteúdo
exibido, como a aplicação descrita no cenário da situação 1 (figura 2.1).

2.1.1.2 Interatividade com Serviços Remotos

Neste tipo de interatividade, a aplicação utiliza o canal de interação para acessar ser-
viços remotos, através das APIs de rede disponíveis no middleware.

Figura 2.6 Interação com serviços remotos.

Elas podem funcionar meramente como interfaces para outros sistemas, por exem-
plo, funcionando como um browser ou um cliente de e-mail. Ou elas podem compor
serviços de forma inteligente, como no exemplo da figura 2.2.
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Fazendo alusão ao paradigma Cliente/Servidor, denominamos este tipo de intera-
tividade de UCSI (User-Client/Server Interactivity).

2.1.1.3 Interatividade com Usuários Remotos

Na interatividade com usuários remotos (UUI – User-to-User Interactivity), as aplica-
ções fazem uso das APIs de rede, assim como na UCSI. Porém, ao invés de sistemas,
o usuário destas aplicações interage diretamente com outros usuários que também
assistem à TV.

Figura 2.7 Interação entre usuários remotos.

O Chat (figura 2.3) é um exemplo de aplicação que promove este tipo de interati-
vidade. Outros exemplos: jogos multiusuários, compartilhamento de conteúdo ou de
processamento.

Apesar de parecerem muito semelhantes, a UCSI e a UUI possuem diferenças téc-
nicas suficientes para sua distinção.

2.2 Contexto da TV Digital

À primeira vista, o cenário da TV digital parece simples e até o seria se os ambientes
envolvidos (principalmente o de transmissão e o de recepção) fossem controlados por
um único orgão regulador ou fabricante, como acontece na TV por assinatura, onde a
empresa prestadora do serviço detém o controle sobre a escolha dos equipamentos de
transmissão e recepção. Na TV aberta, faz-se necessária a criação de um comitê, for-
mado por centros de pesquisa e principais representantes da indústria, com o intuito
de estabelecer uma especificação em termos de tecnologias, formatos e parâmetros, de
forma que estes equipamentos possam ser fabricados por empresas diferentes. A esta
especificação dá-se o nome de Padrão de TVD.
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Um padrão de TVD especifica em detalhes os aspectos pertinentes à codificação, à
transmissão, à decodificação e à apresentação, tanto do conteúdo multimídia quanto
dos meta-dados, arquivos e aplicativos. Ele define, por exemplo, o tamanho dos pa-
cotes de transmissão, a resolução do vídeo (número de linhas e colunas), formato do
carrossel de dados5, e o modelo e o ciclo de vida das aplicações que vêem junto com o
conteúdo multimídia, etc. O padrão define ainda uma plataforma de software deno-
minada middleware que define uma interface entre as aplicações e o terminal. Adiante,
entraremos em detalhes sobre o middleware.

Nos últimos anos, os principais blocos de países desenvolvidos formaram seus
comitês para criação dos seus padrões para a TVD aberta. Cada comitê teve um foco
diferente e isto resultou na criação de padrões semelhantes, com várias interseções, po-
rém incompatíveis (verifique na tabela 2.1). Não demorou muito para que a indústria
percebesse as vantagens e a viabilidade da criação de uma especificação que reunisse
os pontos em comum destes padrões. Esta especificação veio a ser chamar GEM (Glo-
bally Executable MHP) [DVB04] e permitiria, por exemplo, que aplicações pudessem
ser executadas em plataformas de middleware de padrões diferentes continentes, com
pouca ou nenhuma modificação. Esta abordagem evitaria a fragmentação ocorrida no
passado com os padõres NTSC, PAL e SECAM da TV analógica.

Padrão ATSC DVB ISDB
Plat. de SW DASE e ACAP MHP ARIB
Apl. Procedurais Xlet Xlet Xlet
Apl. Declarativas XHTML XHTML BML
Canal de Inter. IP, UDP, TCP IP, UDP, TCP IP, UDP, TCP
Sis. Vídeo MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2
Sis. Áudio Dolby AC3 MPEG-2 Dig. Sound MPEG-2 AAC
Modulação 8-VSB COFDM COFDM
Freqüencia 6 MHz 7 e 8 MHz 6 MHz
Tipos ATSC-C, ATSC-T DVB-C, DVB-T, ISDB-C, ISDB-T,

DVB-S, DVB-H ISDB-S
Adoção EUA, México, Europa, Austrália, Japão

Canadá, Taiwan, Cingapura, Rússia,
Coréia do Sul Nova Zelândia

Tabela 2.1 Comparação entre os padrões de TVD.

5Técnica para envio cíclico de um sistema de arquivos em forma de stream
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2.2.1 Padrões

Vejamos agora um pequeno resumo sobre os principais comitês e seus padrões.

2.2.1.1 Padrão ATSC

O padrão de TV digital dos Estados Unidos foi estabelecido em 1996, com a aprovação
concedida pela FCC (Federal Communications Comission) ao padrão A/53 [ATS04b],
criado pelo ATSC (Advanced Television Systems Committee). Desde então, o padrão
ganhou o nome do comitê, e passou a ser identificado apenas por ATSC. O objetivo
inicial do ATSC era definir um serviço de TV digital voltado principalmente para a
transmissão de alta qualidade de vídeo (HDTV - High Definition Television) e de áu-
dio (Surround 5.1). Com a evolução do ATSC e a adoção por países como o Canadá
e a Coréia do Sul (e mais recentemente o México), o padrão foi estendido para com-
portar serviços de dados e interatividade. O documento A/100 [ATS03] especifica o
middleware que vem sendo adotado como padrão atualmente, chamado DASE (DTV
Application Software Environment). No entanto, frente ao movimento de convergên-
cia dos padrões de middleware, o ATSC vem desenvolvendo um candidato a padrão
denominado ACAP (Advanced Common Application Platform [ATS04a]), compatível
com a especificação GEM. O GEM tende a ser a especificação comum adotada por vá-
rios padrões internacionais de TV digital, permitindo que aplicações sejam executadas
em terminais de acesso de vários países.

2.2.1.2 Padrão DVB

Na Europa, foi criado o consórcio DVB (Digital Video Broadcast), formado por em-
presas de áreas que vão desde a produção de equipamentos até as emissoras de TV.
As resoluções do DVB são encaminhadas para aprovação ao ETSI (European Telecom-
munications Standards Institute). O padrão de TV digital recebe o nome do consórcio,
adicionada de um sufixo, conforme a forma de transmissão. Por exemplo, DVB-S
padroniza a TV digital via satélite, normalmente utilizado para TV por assinatura;
DVB-T regula a TV digital terrestre, por difusão; e DVB-H é a especificação para a TV
digital móvel, incluindo dispositivos como celulares e computadores de bolso. O DVB
não foi criado com o objetivo de transmissão em HDTV, mas recebeu várias extensões
que possibilitam tal uso. Por ser um padrão muito difundido em toda Europa e outros
países, o DVB possui um desenvolvimento avançado em termos de middleware, cujo
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nome é MHP (Multimedia Home Platform) [DVB03a]. A especificação GEM, mencio-
nada no parágrafo anterior, na realidade, é derivada do padrão MHP 1.0.2, subtraído
das partes específicas do padrão DVB.

2.2.1.3 Padrão ISDB

O Japão optou por criar seu próprio padrão de TV digital, chamado ISDB (Integra-
ted Services Digital Broadcasting). Em parte, o ISDB é derivado do padrão europeu
DVB, mas possui diferenças principalmente na codificação de áudio e no middleware.
Um ponto de grande avanço na tecnologia ISDB é a recepção móvel de TV digital. O
órgão responsável por desenvolver os padrões do ISDB é chamado ARIB (Association
of Radio Industries and Business). Existe também o apoio do grupo DiBEG (Digital
Broadcasting Experts Group), responsável por promover o padrão ISDB internacional-
mente, principalmente traduzindo os documentos ARIB para outras línguas. O ISDB
é utilizado apenas no Japão e sua documentação não é completamente aberta, nem
gratuita. O middleware é comumente chamado de ARIB (ARIB STD-B23 [ISD04]), e
atualmente possui compatibilidade com a especificação GEM.

2.2.2 Harmonização quanto ao middleware: GEM

O GEM (Globally Executable MHP) [DVB04] surgiu a partir da iniciativa da CableLabs
na criação de um middleware compatível com o MHP para TV a cabo, o OCAP (Open
Cable Applications Platform). A CableLabs pediu ao DVB para que investigasse e
removesse as partes do MHP que eram específicas do padrão DVB e o resultado foi o
GEM.

Por si só, o GEM não é uma especificação de middleware que possa ser implemen-
tada diretamente. Ele define um conjunto de regras e APIs a serem seguidas e dispo-
nibilizadas pelo middleware para que este dê suporte ao subconjunto das aplicações
MHP as quais não dependam de componentes específicos do DVB.

Nos últimos anos, os comitês direcionaram suas atenções para o GEM. O ATSC
vem desenvolvendo um candidato a middleware denominado ACAP (Advanced Com-
mon Application Platform) que é baseado no DASE e no OCAP. O ISDB, que teve parte
da especificação derivada do DVB, já possui versão do ARIB compatível com o GEM.
A figura 2.8 ilustra este cenário.

Visando maior aplicabilidade, este trabalho foi baseado na especificação do GEM.
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Figura 2.8 GEM e demais middleware compatíveis.

Porém, de forma a ilustrar alguns dos conceitos do mesmo, foram tirados exemplos
da própria especificação do MHP. E, para que o leitor tenha noção da aderência destes
exemplos em relação ao GEM, foi incluído um resumo sobre os principais elementos
do GEM (verifique o apêndice A).

2.2.3 Middleware de TVD

Em TV digital, middleware é uma camada de software que fica entre o Sistema Ope-
racional do terminal e as aplicações, permitindo que estas sejam executadas em ter-
minais de vários fabricantes, desde que sejam compatíveis com o padrão de middle-
ware. Ele é responsável por monitorar e controlar os recursos do terminal, bem como
disponibilizá-los às aplicações.

2.2.3.1 Arquitetura

Do ponto de vista das aplicações, o middleware é formado por vários módulos, tais
como: Gerenciador de Eventos do Usuário, Apresentação de Mídia, Armazenamento
Persistente, Acesso Condicional e Gerenciador de Aplicações. Este último merece des-
taque pois é responsável por controlar as aplicações.

O acesso a estes módulos é feito através de APIs que garantem às aplicações o
poder de monitoramento e de controle dos recursos disponíveis no terminal, como
por exemplo: manipulação do áudio e vídeo, seleção de serviço, acesso ao sistema
de arquivos, criação de interface gráfica e acesso ao canal de interação. A figura 2.9
mostra o conjunto de APIs disponíveis no MHP.



2.3 APLICAÇÕES DE TVD 14

Figura 2.9 Pilha de APIs do MHP.

Gerenciador de Aplicações

O Gerenciador de Aplicações é responsável por monitorar um fluxo de dados es-
pecial, a AIT (Application Information Table), que informa ao middleware sobre a
existência de aplicações no serviço de TVD corrente. O gerenciador possui uma API
que pode ser utilizada pelas aplicações que o mesmo controla, permitindo que estas
monitorem e controlem o ciclo de vida de outras aplicações.

2.3 Aplicações de TVD

O middleware dá suporte a dois tipos de aplicacões: as declarativas e as procedu-
rais, ambas controladas pelo Gerenciador de Aplicações de acordo com o ciclo de vida
definido no padrão.

Aplicações Declarativas

Uma aplicação declarativa é um documento hipermídia, normalmente composto
por documentos declarativos, folhas de estilos, scripts, gráficos, vídeos e áudios. Estas
aplicações são semelhantes às páginas HTML encontradas na Web.

O documento declarativo descreve os elementos que compõem a aplicação, e é
escrito em uma linguagem de marcação normalmente baseada em XML. A folha de
estilo dita a formatação dos elementos contidos no documento declarativo, e os scripts
dão características procedurais (normalmente limitadas) ao mesmo. Tipicamente, os
scripts servem para validação de formulários e controle personalizado dos elementos
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do documento.
Quando a AIT informa ao Gerenciador de Aplicações sobre a existência de uma

aplicação declarativa, este executa um user agent, o qual é, na verdade, um ambiente de
software que decodifica e apresenta esta aplicação ao usuário final, como um browser.

Aplicações Procedurais

São aquelas escritas em linguagens com características procedurais, como C, C++,
Java, etc. Ao utilizar este tipo de linguagem de programação, o desenvolvedor tem
maior liberdade para definir o comportamento dos seus componentes.

Tipicamente, as aplicações procedurais devem ser escritas em linguagens de pro-
gramação independentes de plataformas, como as linguagens interpretáveis. Isto per-
mite que estas aplicações sejam executadas da mesma forma nos diversos terminais,
mesmo que estes possuam arquiteturas e hardware diferentes. Devido a uma série
de fatores, já se utiliza Java para este propósito desde as primeiras versões de midd-
lewares de TVD. Dentre as vantagens, destaca-se o fato de que um aplicativo Java é
executado de forma ‘semi-interpretada’6, e assim, com desempenho superior aos apli-
cativos escritos em linguagens puramente interpretadas.

Considerando este fato, a Sun decidiu criar uma biblioteca para TV digital, a JavaTV.
Na especificação desta biblioteca, ela introduziu um modelo de aplicação similar ao
Applet (aplicativo embutível em páginas Web), o Xlet.

2.3.1 Xlets

Um Xlet é uma aplicação Java executável por um engine (outro programa Java) que
roda sobre uma JVM presente no terminal. Normalmente, o próprio Gerenciador de
Aplicações faz o papel do engine.

O Xlet é descrito por uma interface cujo código pode ser visto a listagem 2.1. Atra-
vés dela, o Gerenciador de Aplicações avisa ao Xlet sobre as mudanças de estado que
o mesmo sofrerá. Isto permite que ele realize operações de inicialização ou liberação
de recursos.

A figura 2.10 exibe o diagrama de estados referente ao ciclo de vida do Xlet. Note
que há uma transição direta do estado de LOADED para DESTROYED. Isto acontece

6O compilador de Java gera código executável (byte-code) para uma CPU virtual, a JVM (Java Virtual
Machine), que normalmente é implementada por um programa de código nativo.
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package javax.tv.xlet;

public interface Xlet {

public void initXlet(XletContext ctx) throws XletStateChangeException;

public void startXlet() throws XletStateChangeException;

public void pauseXlet();

public void destroyXlet(boolean unconditional)
throws XletStateChangeException;

}

Listagem 2.1 Interface do javax.tv.xlet.Xlet.

devido às políticas de execução do Xlet. As emissoras podem definir, por exemplo, o
Xlet como service-bounded, indicando que ele só pode ser executado no serviço corrente
(sendo destruído em caso de mudança de serviço).

Figura 2.10 Diagrama de estados do Xlet.

O Xlet pode vir pelo canal de broadcast, junto com o conteúdo multimédia, ou pode
ser baixado pelo canal de interação7. Quando o Xlet chega pelo canal de broadcast, a
AIT é modificada com a inserção de uma nova entrada referente ao Xlet que se encon-
tra disponível. Ao perceber esta mudança, o Gerenciador de Aplicações instancia o
Xlet e invoca o método initXlet(), passando o contexto do Xlet como parâmetro.
Neste momento, a aplicação está instanciada, inicializada e prestes a ser executada. O
Xlet pode ser executado basicamente de três formas:

7Como o GEM só prevê o carregamento de Xlets via canal de broadcast, foge do escopo deste traba-
lho a descrição do mecanismo de carregamento pelo canal de interação.
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• De forma automática, ou seja, assim que ele esteja disponível para execução. Para
que isto aconteça, o mesmo deve ter sido informado na AIT com a flag de auto-
start ativa. A figura 2.11 exemplifica esta situação. No momento em que o jogo
começa, o Xlet é iniciado. A partir daí, o usuário pode obter mais informações
sobre o jogo, ver notícias ou comprar artigos esportivos, ou simplemente mini-
mizar o Xlet.

• A partir de outro Xlet. Isto pode acontecer quando um Xlet controla outros Xlets.
Neste caso, o Xlet usa a API do Gerenciador de Aplicações para realizar tal ope-
ração.

• Manualmente. A implementação do middleware pode disponibilizar uma inter-
face que dê acesso direto ao Gerenciador de Aplicações, permitindo que os Xlets
sejam iniciados pelo usuário.

Figura 2.11 Exemplo de Xlet num jogo de hockey.

Como já foi dito anteriormente, através das APIs, o Xlet tem acesso aos vários re-
cursos do terminal. Isto permite a criação de Xlets capazes de manipular tamanho e
posição do vídeo (JMF API), criar interfaces gráficas (HAVi API), extrair informações
sobre o serviço de TVD (JavaTV e DVB SI APIs), cooperar entre si (IXC API), acessar
serviços remotos (Network API através do canal de interação), etc.
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2.3.1.1 Comunicação entre Xlets

Existem várias situações em que a cooperação entre Xlets é interessante. Porém, a
comunicação entre eles não é feita de forma simples. O Xlets precisam ser carregados
em espaços de nomes independentes a fim de evitar erros provenientes da utilização
de classes com nomes iguais. Isto impede que o Xlet tenha acesso direto aos objetos de
outros Xlets. Para contornar este problema, o MHP criou um mecanismo baseado em
conceitos de Java RMI, a API de IXC (Inter-Xlet Communication).

Vejamos um exemplo. Digamos que o Xlet A deseja acessar o Xlet B. Para tanto, o
Xlet B deve disponibilizar uma interface que estenda da classe java.rmi.Remote.
O Xlet B deve instanciar o objeto que implementa esta interface e deve registrá-lo
no registry do middleware, através da classe org.dvb.io.ixc.IxcRegistry (no
capítulo 4, entraremos em mais detalhes sobre esta classe). A partir daí, o Xlet A deve
consultar o registry do middleware para adquirir a referência ao objeto do Xlet B e por
fim utilizá-lo.

Apesar deste mecanismo de comunicação utilizar classes e conceitos da tecnologia
Java RMI, sua implementação se restringe ao domínio do terminal em questão, ou
seja, todas as mensagens são trocadas dentro do mesmo terminal – não há controle
de distribuição. Desta forma, os Xlets não podem utilizar este mecanismo nem para
acessar serviços remotos e nem para acessar outros Xlets em outros terminais.

2.3.1.2 Acesso ao Canal de Interação

O canal de interação pode ser disponibilizado de várias maneiras (via rede de telefo-
nia, cable-modem, LAN, rede de telefonia celular ou até mesmo via satélite). Porém,
para as aplicações, a escolha entre uma ou outra maneira não tem grande importân-
cia8, já que o middleware fornece suporte à pilha IP em todos os casos. Isto permite
que as aplicações utilizem a API de rede (mais especificamente as classes do pacote
java.net) para criar sockets. No entanto, não há suporte a protocolos de níveis mais
altos, como HTTP, FTP ou STMP.

Assim sendo, os Xlets que fazem uso do canal de interação para se comunicar com
outros sistemas precisam incluir o código que implementa o protocolo utilizado. Ou
seja, para que uma aplicação possa acessar um WebService, por exemplo, a mesma
deve incluir a implementação do protocolo HTTP, além do parser XML e do meca-
nismo SOAP. O mesmo acontece se a aplicação utilizar Java RMI ou CORBA – além

8Salvo os casos em que largura de banda é fator crítico.
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da inclusão dos proxies, ela deve incluir toda a implementação do protocolo JRMP ou
IIOP, e do mecanismo de marshaling e unmarshaling.

2.4 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos a TV Digital com ênfase na interatividade por ela pro-
porcionada. Na seção 2.1.1, mencionamos a existência do canal de interação, que per-
mite que o terminal entre em contato com sistemas remotos, e introduzimos uma clas-
sificação dos tipos interatividade: UAI (User-Application Interactivity, seção 2.1.1.1),
UCSI (User-Client/Server Interactivity, seção 2.1.1.2) e UUI (User-to-User Interactivity,
seção 2.1.1.3). Em seguida, conhecemos os principais padrões de TVD criados ao redor
do mundo, destacando a especificação GEM (Globally Executable MHP) que tende a
ser a plataforma de middleware universal, e, desta forma, sendo utilizada como base
para este trabalho. A plataforma de middleware define, dentre outras coisas, um mo-
delo de aplicação que, no GEM, recebe o nome de Xlet. O Xlet é um aplicativo Java
que possui uma interface e um ciclo de vida gerenciável.

Considerando as interatividades UCSI e UUI, temos que os Xlets devem utilizar o
canal de interação para trocar mensagens. Uma vez que a plataforma de middleware
disponibiliza apenas uma API de baixo nível (baseada em sockets), tornando difícil a
construção de tais Xlets, a criação de mecanismos para facilitação destes mesmos Xlets
é o principal objetivo deste trabalho. Com base na API de comunicação entre Xlets de
um mesmo terminal, a IXC (Inter-Xlet Communication), decidimos criar uma versão
distribuída.

No próximo capítulo, veremos quais os principais obstáculos encontrados nesta
tarefa e introduziremos uma abordagem para contorná-los. Por fim, apresentaremos
alguns trabalhos relacionados.



CAPÍTULO 3

TV Digital e Peer-to-Peer

3.1 Xlets como Aplicações Distribuídas

Nas seções 2.1.1.2 e 2.1.1.3, fomos introduzidos ao conceito de Interatividade Remota,
que é conseguida através das chamadas aplicações distribuídas.

Nesta seção, iremos analisar as principais implicações da concepção de Xlets como
aplicações distribuídas.

3.1.1 Xlets UCSI

Os Xlets que promovem interatividade UCSI são aqueles que fazem uso do canal de
interação para colocar o usuário em contato com outros sistemas. Embora o desenvol-
vimento deste tipo de aplicação seja relativamente simples, no contexto da TVD, isto
permanece uma tarefa árdua ou potencialmente inviável devido a basicamente dois
problemas, conforme descrito a seguir.

3.1.1.1 Protocolos

O primeiro obstáculo observado é a falta de suporte a protocolos de alto nível por
parte do middleware. Desta forma, o único meio de construir estas aplicações seria
incluindo a implementação destes protocolos nas mesmas, o que é inviável tendo em
vista as limitações de transporte pelo carrossel de dados. Porém, a solução para este
problema não está muito longe, pois há uma forte tendência de que o middleware
venha a incluir o suporte aos protocolos HTTP, HTTPS, SMTP e até ao SOAP (Simple
Object Access Protocol). De fato, o suporte a HTTP já existe nos perfis mais avançados
do MHP e o mesmo acontece com as demais plataformas de middleware, sendo uma
questão de tempo para que o próprio GEM venha a incluí-lo como requisito. Uma vez
que o HTTP e SOAP estejam disponíveis no middleware, os Xlets podem acessar Web-
Services, que por sua vez podem ser construídos a partir de tecnologias, ferramentas

20
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e práticas bem conhecidas do mercado.

3.1.1.2 Escalabilidade

O segundo problema está relacionado com o caráter centralizador inerente a este tipo
de interatividade. Trata-se da escalabilidade destes serviços. Ao transmitir estas apli-
cações, as emissoras estarão disponibilizando-as para milhares de usuários num curto
período de tempo, o que pode gerar uma demanda muito superior à capacidade do
sistema responsável por prover o serviço.

Os demais problemas são conseqüências diretas ou indiretas da questão de esca-
labilidade. Por exemplo: tolerância a falhas, congestionamento da rede, tempo de
resposta, logística de atendimento, etc.

3.1.2 Xlets UUI

Conforme ocorre na interatividade UCSI, os Xlets que promovem interatividade UUI
fazem uso do canal de interação. Contudo, ao invés de sistemas, o usuário é posto
em contato com outros usuários. Isto pode ser feito de duas formas: através de um
servidor ou por meio de comunicação direta entre os Xlets.

No primeiro caso, deve existir um serviço centralizado com endereço bem conhe-
cido. Este serviço funciona como ponto de encontro para estas aplicações e fornece
funcionalidades como autenticação e busca baseada em critérios. Além disso, o mesmo
serviço pode intermediar as mensagens entre os Xlets. Porém, devido ao caráter cen-
tralizador, esta abordagem sofre com os mesmos problemas da interatividade UCSI.

No segundo caso, pelo fato da comunicação direta ser naturalmente descentrali-
zada, a escalabilidade não é um problema, e como o suporte a protocolos de alto nível
deve ser uma questão de tempo, esta parece ser a escolha mais adequada. Todavia esta
questão não é tão simples.

Na especificação do middleware, não há restrições quanto ao modelo ou arquite-
tura da rede em que o canal de interação deve ser disponibilizado, dando liberdade
de escolha do meio a ser utilizado. O que torna a rede potencialmente heterogênea e
gera novos problemas. Iremos, agora, detalhar quais são eles.



3.1 XLETS COMO APLICAÇÕES DISTRIBUÍDAS 22

3.1.2.1 Endereçamento

Já que a rede do canal de interação não possui restrições, os terminais de TVD não têm
garantias quanto ao modelo de endereçamento do terminal na rede. Tomemos o mo-
delo mais comum (e mais problemático) atualmente usado nas conexões domésticas:
concessão temporária de endereço (IP dinâmico).

Neste modelo, ao conectar-se à rede, o terminal ganha um endereço temporário. Se,
por algum motivo, o endereço tiver de ser renovado (seja por interrupção na conexão
ou expiração da concessão), não haverá garantias de que o terminal venha a ter o
mesmo endereço. Isto torna o desenvolvimento do Xlet distribuído uma tarefa difícil,
pois o endereço do terminal cria uma conexão lógica entre estes Xlets e, no caso de
uma mudança de endereço, ocorre a quebra desta conexão lógica e os Xlets deixam de
se comunicar (já que não há como a contra-parte saber o novo endereço). A conexão
só pode ser reestabelecida através de uma nova busca pelos pares. Contudo, isto pode
consumir tempo e está vunerável a resultados redundantes ou até inválidos.

Num futuro próximo, uma parte deste problema poderá ser solucionada. A nova
versão do IP, o IPv6, garante, dentre outras coisas, o aumento do espaço de endere-
çamento. Isso permitiria que cada dispositivo conectável contasse com um endereço
único, descartando a necessidade de políticas de concessão de endereços. Porém, a
implantação do IPv6 sofre de muitas incertezas. Embora, do ponto de vista tecnoló-
gico, esta nova versão trás uma série vantagens, porém, do ponto de vista econômico,
há um impacto bastante negativo, visto que seria necessária a substituição dos equi-
pamentos de rede de modo a dar suporte a nova versão.

3.1.2.2 Comunicação

Além da questão do endereçamento, a comunicação direta entre Xlets apresenta outros
transtornos. Um deles é a falta de suporte a protocolos de nível mais alto por parte do
middleware, como acontece na interatividade UCSI. Outro obstáculo está relacionado
à arquitetura da rede. O terminal pode fazer parte de uma rede interna que possui
acesso a Internet por meio de NAT (Network Address Translation [EF94, SE01]). O
NAT é uma técnica que consiste em mapear um conjunto de endereços IP de uma
rede interna em um conjunto de endereços IP de uma rede externa, e, normalmente,
é realizada por um computador (comumente chamado de NAT) que faz o papel de
tradutor de endereços entre as redes. O NAT é utilizado por diversas razões, dentre
elas, está a melhoria da segurança da rede (por exemplo: permite apenas que conexões
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iniciadas de dentro da rede interna possam atravessá-lo). Isto impede que um Xlet
estabeleça conexão com outro Xlet, que está atrás de um NAT, dentro de uma rede
interna.

Embora o IPv6 também resolva parte deste problema, uma vez que elimina a ne-
cessidade de mapeamento de endereços, o NAT permite o acesso gerenciado à rede
interna, sendo esta uma característica desejável por parte dos administradores de rede.

Além do NAT, a rede pode estar protegida por um firewall, que além de proibir
conexões externas, bloqueia a comunicação em todas as portas que não tenham sido
liberadas previamente. E alguns destes firewalls realizam a análise do conteúdo trans-
mitido, bloqueando protocolos não permitidos.

3.1.2.3 Busca

Os Xlets devem ser capazes de realizar buscas por outros Xlets1. Dependendo do tipo
de aplicação, esta pode ser bastante restritiva, como na procura por um determinado
usuário com base em um atributo de identificação como nome ou e-mail. Ou pode ser
pouco restritiva, como na procura por outros usuários com uma determinada carac-
terística: idioma, idade ou time para qual torce (ver 2.1). Como não existe um serviço
centralizado onde o Xlet possa realizar esta busca, ele precisa implementar seu próprio
mecanismo de pesquisa descentralizado.

Devido às limitações de interface gráfica, este mecanismo de busca deve ser efi-
ciente, de tal forma que os resultados das pesquisas devem conter poucos itens para
simplificar a exibição e navegação sobre os mesmos. Além disso, levando-se em consi-
deração a natureza efêmra dos Xlets (visto que uma simples mudança de serviço de
TVD possa vir a destruí-lo), este mecanismo deve ser capaz de filtrar resultados po-
tencialmente caducos.

Note que demos preferência ao termo busca ao invés de descoberta. Isso se reflete
na semântica do mecanismo. Nos mecanismos de descoberta tradicionais, há uma
relação direta e rígida sobre o que se procura. No caso do naming, os objetos e serviços
disponíveis devem se registrar com nomes únicos junto ao repositório de nomes, e
a aplicação deve saber previamente aquele que deseja localizar. No caso do trading, a
rigidez é causada pelo sistema hieráquico em que os objetos e serviços são catalogados
– há pouco suporte a inferência de propriedades (avalição de atributos).

1Na verdade, veremos que a busca é feita por objetos exportados pelo Xlet e não pelo Xlet em si.
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3.2 Modelo Peer-to-Peer

Os problemas apresentados na seção anterior são tipicamente encontrados em uma
classe de aplicações distribuídas: as aplicações Peer-to-Peer (P2P) [MKL+03, RDC+].

As redes P2P são redes virtuais criadas sobre a Internet, onde cada nó é uma ins-
tância de uma aplicação P2P sendo executada, e recebe o nome de Peer. Estas redes
possuem sistema de endereçamento próprio, que normalmente independe da infra-
estrutura sobre a qual estão montadas. Além disso, elas implementam mecanismos
para atravessar NATs e firewalls (veremos adiante como isto é feito). Estas estratégias
aliadas criam um ambiente livre dos problemas descritos em 3.1.2.1, 3.1.2.2 e 3.1.2.3,
permitindo que os Xlets (peers) possuam identificação única, sejam visíveis de qual-
quer ponto da rede e ainda possam trocar mensagens livremente entre si.

Quanto à topologia e organização das informações, as redes P2P podem ser classi-
ficadas em três tipos:

• Centralizada: rede que possui um nó central, o qual mantém um índice atua-
lizado das informações da rede, sendo que todas as buscas são direcionadas a
ele.

• Descentralizada e Estruturada: rede que não possui um nó central, mas apre-
senta uma estruturação significativa entre os nós (leafs e hubs). Os recursos
são informados através de anúncios espalhados estrategicamente pelos super-
nós (hubs). A busca pode ser feita a qualquer super-nó o qual irá repassar a
procura para os super-nós que mantêm um índice com aquela informação (DHT
– Distributed Hashtable) [RD01, SMK+01].

• Descentralizada e não Estruturada: rede que não possui um servidor centrali-
zado e nem controle preciso sobre a topologia. A busca de informações é nor-
malmente feita por inundação (mensagens espalhadas pelos vizinhos).

Tipicamente, as aplicações peer-to-peer estão associadas a uma necessidade direta
do usuário. Vejamos alguns exemplos:

• Troca de Mensagens: promove a troca de mensagens entre os usuários. Dife-
rentemente do serviço de e-mail. As mensagens são enviadas para os usuários
on-line, ou seja, que estão usando a aplicação naquele instante. Exemplos: AIM
(AOL Instante Messenger), MSN, ICQ, etc.
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• Compartilhamento de Arquivos: fornece um serviço de busca e troca de arqui-
vos. As pesquisas são feitas baseadas nos metadados destes arquivos (título e
autor de uma música, por exemplo). Exemplos: Napster, Gnutella, KaZaA, Free-
net, etc.

• Computação Distribuída: permite a execução de tarefas em outros nós. Neste
tipo de aplicação, uma tarefa grande é divida em tarefas menores e distribuídas
pelos peers. A execução em paralelo permite a obtenção do resultado em me-
nos tempo. O exemplo (do ponto de vista conceitual) mais conhecido é projeto
SETI@home que usa o tempo ocioso dos computadores dos seus usuários para
analisar sinais de rádio oriundos do espaço a fim de tentar achar sinais de vida
extraterrestre inteligente.

• Trabalho Colaborativo: reúne um conjunto de ferramentas de colaboração, co-
municação e coordenação, de forma que grupos de trabalho possam atuar mais
eficientemente. Exemplos: Microsoft NetMeeting e Groove.

Apesar de muitas destas aplicações realizarem tarefas bastante comuns, tais como:
busca por nós e recursos da rede e autenticação em grupos, elas utilizam protoco-
los de comunicação próprios, e, em alguns casos, proprietários. Além disso, alguns
destes protocolos não possuem qualquer compromisso de compatibilidade entre pla-
taformas. A seguir, apresentaremos o projeto JXTA que tenta resolver estas questões.

3.2.1 Projeto JXTA

Este projeto [JXTb, JXTc, Wil02] foi iniciado pela Sun e, posteriormente, doado à co-
munidade P2P através da adoção de uma licença open source. Seu principal objetivo
é prover uma plataforma de colaboração inovadora para dar suporte a uma gama de
aplicações distribuídas e permitir que elas sejam executadas por uma grande varie-
dade de dispositivos (computadores pessoais, servidores, PDAs, telefones celulares,
etc). O projeto define um conjunto de protocolos para criação de redes P2P interoperá-
veis. As principais características da rede JXTA são:

• Interoperabilidade entre sistemas e redes P2P.

• Independência de plataforma (Linux ou Windows), de linguagem (Java, C, C#,
ou SmallTalk) e de rede de base (TCP/IP ou Bluetooth).
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• Provimento de serviços e de infra-estrutura para as aplicações P2P.

• Segurança (em termos autorização e confidencialidade).

Para atingir estas metas, JXTA é baseado em tecnologias abertas aprovadas e pa-
dronizadas como HTTP, TCP/IP e XML [JXTa].

3.2.1.1 Rede Virtual

JXTA cria uma rede virtual, a Super Rede Virtual [JXTc] (figura 3.1), sobre as redes
de infra-estrutura (redes IP, Bluetooth e outras), mascarando a complexidade inerente
às camadas inferiores. Nesta rede, os peers podem se comunicar diretamente, inde-
pendente da sua localização, do tipo de serviço ou do ambiente operacional – mesmo
quando alguns peers e recursos estão posicionados atrás de firewalls, NATs ou usam
diferentes tecnologias de transporte.

Figura 3.1 Rede Virtual do JXTA.

Tipicamente, a implementação do JXTA fica entre o sistema operacional e as apli-
cações, funcionando como infra-estrutura de comunicação para aplicações P2P.

Na rede JXTA, a instância de uma aplicação P2P é chamada de Peer e é identifi-
cada unicamente pelo PeerID que é uma chave de 128 bits gerada randomicamente. A
maioria dos peers são do tipo Edge Peer (EDGP), ou seja, meramente usuários da rede
P2P. Alguns peers são ricos em recursos, tais como: largura de banda, poder de proces-
samento, capacidade de armazenamento, etc. Peers com este perfil são potenciais can-
didatos a Rendezvous Peers (RDVP), que funcionam como pontos de encontro para
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os edge peers e mantêm índices dos recursos da rede, além de outras funcionalidades.
Outros peers podem estar estrategicamente posicionados (visíveis tanto de uma rede
pública quanto de uma rede privada). Neste caso, o peer é um potencial candidato a
Relay Peer (RLP). Existe ainda o Proxy Peer (PRXP), que funciona como representante
de peers com recursos limitados (presentes em PDAs, celulares, etc). Os peers dos ti-
pos RDVP, RLP e PRXP são peça chave na travessia de NATs e firewalls, pois eles são
responsáveis por resolver questões de roteamento e retransmissão de mensagens. Esta
diversificação entre peers faz da rede JXTA uma rede Descentralizada e Estruturada.

Para que a aplicação P2P faça sentido, ela precisa estar associada a uma função,
como troca de mensagens de texto, compartilhamento de conteúdo ou computação
distribuída. Em JXTA, a funcionalidade das aplicações está associada a um Peer-
Group. Um peergroup cria um domínio de segurança (permitindo a troca segura de
informações entre os peers do grupo) e determina um escopo para reunir peers com
interesses comuns e restringir a propagação de requisições de busca, otimizando ope-
rações de infra-estrutura (roteamento, broadcast de mensagens, etc.). Um peergroup
pode ser criado a partir de outro peergroup, e um peer pode participar de vários peer-
groups ao mesmo tempo. Por default, todos os peers fazem parte do NetPeerGroup que
define os serviços básicos de uma rede P2P, como busca e roteamento.

A comunicação entre dois peers é feita através de Pipes. Pipe é a abstração de
um canal de comunicação assíncrono, não confiável e unidirecional. Há também o
BiDiPipe que é a versão síncrona, confiável e bidirecional do pipe. Porém, apenas
o pipe é exigido pela especificação do JXTA. Ao criar um InputPipe, o peer informa
a rede sobre um ponto de entrada. Esta informação é posteriormente utilizada por
outros peers no estabelecimento de rotas de acesso.

A divulgação de um recurso é feita através de um Advertisement, que é um do-
cumento estruturado, o qual contém informações sobre o recurso que o originou.
Quando falamos em recurso, estamos falando de um objeto de interesse da rede, como
uma música ou um vídeo numa aplicação de compartilhamento de conteúdo. Na rede
JXTA, entidades como peers, rendezvous peers, peergroups e pipes são todos obje-
tos de interesse e também são divulgados sob a forma de advertisements. Para clarear
melhor o conceito de advertisement, vejamos um exemplo.

Imagine uma aplicação de compartilhamento de arquivos. Um típico advertisi-
ment é um documento que contém: o nome do arquivo, sua extensão, data de criação,
localização (PeerID e caminho), assinatura digital, etc. Quando um peer procurar por
arquivos que contenham, digamos, ‘nirvana’ no seu nome, será retornada uma lista de
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advertisements, cada um contendo as propriedades do arquivo encontrado (tipo, data
de criação, localização, etc.), sendo que o nome do arquivo deve conter obrigatoria-
mente a palavra ‘nirvana’ (‘All nirvana songs.zip’, ‘nirvana - come as you are.mp3’, etc).
Imagine agora que o peer deseja encontrar peers os quais estão on-line por mais de
24 horas. A resposta da busca será uma lista de advertisements, cada um contendo as
propriedades do peer encontrado (nome, PeerID, etc), sendo que o número de horas
on-line deve ser maior que 24 horas.

3.2.1.2 Atravessando NATs e Firewalls

Na seção 3.1.2.2, verificamos que a existência de firewalls e NATs cria barreiras para co-
nexões originadas fora da rede interna. O único meio que o peer dispõe para transpor
o NAT é estabelecendo conexões com um peer externo, forçando o NAT a criar um ca-
nal (um mapeamento de endereço entre as redes interna e externa) que pode ser usado
para receber dados do peer externo. Os peers podem usar os protocolos permitidos
pelo firewall para encapsular a comunicação e assim atravessá-lo. No entanto, se até as
conexões para fora da rede forem proibidas, a comunicação torna-se impossível.

A maioria dos firewalls permite o HTTP, que é um protocolo do tipo requisição/res-
posta (cada conexão HTTP envia uma requisição e espera por uma resposta). Embora
isto permita conexões para fora da rede interna, não oferece meios para que peers
externos espontaneamente atravessem o firewall para estabelecer conexões com peers
internos.

Figura 3.2 Travessia de NAT e firewall.

Para resolver estes problemas, os peers em JXTA usam roteadores fora da rede
interna (figura 3.2). Um peer (A) de uma rede interna se associa a um peer (B) que
está fora da rede. O peer B cria uma espécie de caixa de mensagens para o peer A.
Quando outro peer (C) externo envia uma mensagem para o peer A, esta será roteada
para o peer B (1). De tempos em tempos, o peer A se conecta ao peer B (2) de forma



3.3 TRABALHOS RELACIONADOS 29

a receber as mensagens armazenadas (3). Esta técnica possui o nome de pulling, e, no
JXTA, está associada à outra técnica, o tunelamento de mensagens através do protocolo
HTTP. Nesta última, as mensagens trocadas são encapsuladas no corpo das mensagens
HTTP, permitindo que as mesmas atrassem firewalls sem maiores problemas.

3.3 Trabalhos Relacionados

Recentemente, alguns trabalhos foram realizados relacionando a TV digital e o modelo
de comunicação peer-to-peer. Nesta seção, veremos o que foi feito em cada um deles.

3.3.1 TV-supported Collaborative Learning

Neste trabalho [NEF+04], os autores propõem uma extensão do MHP para dar su-
porte a serviços educacionais colaborativos para TV. Segundo ele, as aplicações atuais
de t-learning (aprendizado pela TV) promovem apenas interatividade UAI. Através
do framework proposto, estas aplicações passariam a promover também interatividade
UCSI e UUI.

Os autores definem uma arquitura para os serviços educacionais (também chama-
dos de cursos). Um curso é formado por um conjunto de unidades pedagógicas (PU –
Pedagogical Units) que por sua vez são formadas por cenários e cenas. Cada terminal
exibe um cenário que depende do papel do usuário2 (professor, assistente ou aluno).
As cenas permitem a organização temporal do curso (cada cena pode ser um slide ou
uma atividade, por exemplo). Em cada terminal, há um Gerenciador de Curso, que
controla a ordem dos cursos, respeitando as dependências entre eles, e um Gerencia-
dor de Cenário, o qual é responsável pela apresentação coordenada do conteúdo a ser
lecionado. Os terminais participam de uma rede P2P (JXTA), onde o Gerenciador de
Cenário é responsável por tratar as mensagens. Quando um usuário (tipicamente o
professor) executa uma ação que modifica o cenário, o Gerenciador de Cenário envia
mensagens para os demais terminais, onde cada Gerenciador de Cenário recebe a men-
sagem e realiza as modificações no cenário em questão. Através desta arquitetura, os
alunos dos cursos participam de apresentações multimídia sincronizadas e assistidas.

O foco é em terminais de TVD possuem poucos recursos computacionais sendo

2O framework permite a criação de quanto papéis forem necessários e permite a limitação do número
de usuários com cada papel
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limitados ao papel de peers. A entidade provedora do serviço de t-learning deve
disponibilizar um ou mais RDVPs que promovem um serviço de busca (tipicamente
distribuído) a ser utilizado pelos terminais na busca pelos cursos. Para atender aos
propósitos do sistema, alguns advertisements foram estendidos, passando a incluir in-
formações extras, tais como papel do usuário (peer advertisement) e curso corrente
(peergroup advertisement). Além desses dois tipos de peers, a rede deve contar com
um broadcast relay, que é responsável por receber mensagens pelo canal de interação
e devolvê-las à rede pelo canal de broadcast, ou seja, quando um peer precisa enviar
uma mensagem em broadcast (para promover uma sincronização, por exemplo), ele a
envia para o broadcast relay que, por sua vez, a repassa para os outros peers através
do canal de broadcast, em UDP via MPE (Multiprococol Encapsulation).

3.3.2 Share-It!

O Share-It! [SI, WMM03] é um projeto europeu que tem como objetivo desenvolver
conceitos e soluções para facilitiar o compartilhamento de conteúdo multimídia entre
os usuários de TV.

Neste projeto, os terminais possuem capacidade de armazenamento, permitindo
que os usuários salvem o conteúdo do canal de broadcast ou insiram material próprio
(através de dispositivos de captura), e contam com um canal de interação com lar-
gura de banda suficiente para realização de streaming de vídeo. O sistema proposto
pelo Share-It! estabelece uma rede peer-to-peer entre estes terminais, formando uma
cadeia alternativa de distribuição de conteúdo a ser integrada à cadeia do canal de
broadcast de forma transparente para o usuário. Este sistema difere dos populares sis-
temas de compartilhamento de arquivos (como KaZaA, Gnutella, Napster, etc.) pois
utiliza padrões abertos (TV-Anytime e JXTA) e fornece suporte à Gerência de Direitos
Digitais (DRM – Digital Right Management), que protege o conteúdo do acesso não
autorizado.

No Share-It!, o conteúdo é identificado pelo CRID (Content Reference Identifica-
tion), que é padronizado pelo TV-Anytime [TA]. De acordo com o TV-Anytime, o
CRID pode ser apresentado a uma “autoridade de resolução”, que retorna a localiza-
ção real do conteúdo (canal/horário para broadcast e URL para vídeo sob demanda).
No Share-It!, como a fonte de conteúdo pode ser tanto o canal de broadcast quanto a
própria rede P2P, a “autoridade de resolução” é descentralizada e implementada pe-
los próprios terminais através do sistema de busca fornecido pelo JXTA. Desta forma,
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o usuário realiza buscas pelo CRID ou pelos meta-dados do conteúdo, e a rede re-
torna uma lista que contém a localização e as informações sobre os direitos digitais do
conteúdo listado (ou instruções de como adquirir direitos sobre este conteúdo). Uma
vez que o conteúdo tenha sido localizado e os direitos garantidos, o terminal pode
transferí-lo. No Share-It!, isto é feito através dos protocolos HTTP e RTSP (Real-Time
Streaming Protocol). Em outras palavras, apenas a busca e localização de conteúdo é
feita pela rede P2P.

3.3.3 Outros trabalhos

3.3.3.1 Personal TV Services

Em [BBC+04], foi desenvolvido um serviço para unificar serviços/dados vindos do
canal de broadcast e do canal de interação. Este estudo difere do sistema proposto
pelo Share-It! por endereçar a integração de serviços IP e DVB, e por não apresentar
mecanismos de gerência de direitos digitais.

3.3.3.2 P2PdigiTV

O P2PdigiTV [P2P] é um projeto de disciplina bem semelhante ao Share-It!. Ele pro-
move o compartilhamento de conteúdo multimídia numa rede P2P, mas através de
dispositivos heterogêneos (tais como STBs e telefones celulares), e não possui gerência
de direitos digitais.

3.4 Considerações Finais

Neste capítulo, analisamos as principais problemas encontrados na concepção de Xlets
que promovem interatividade remota (seção 3.1). A UCSI (User-Client/Server Inter-
activity) possui limitações inerentes ao seu caráter centralizador, sendo a principal
delas a escalabilidade dos serviços (seção 3.1.1.2). A UUI (User-to-User Interactivity)
pode ser proporcionada por duas abordagens: através de um servidor para interme-
diar a troca de mensagens (que sofre dos mesmos problemas da UCSI) ou através da
troca direta de mensagens. Esta última sofre com os problemas de endereçamento
(seção 3.1.2.1), comunicação (seção 3.1.2.2) e busca (seção 3.1.2.3). Decidimos ado-
tar a abordagem da comunicação direta e, para apontar soluções para os obstáculos



3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 32

da mesma, optamos pelo modelo de aplicação P2P (Peer-to-Peer) (seção 3.2). Para a
criação da rede P2P, escolhemos a plataforma JXTA (seção 3.2.1.1) por fornecer uma
infra-estrutura e serviços que facilitam a criação de tais redes virtuais. Em seguida,
apresentamos alguns trabalhos que relacionam a TV digital e as redes P2P.

Em [NEF+04], os autores criaram uma plataforma para dar suporte a serviços edu-
cacionais colaborativos na TV. Esta plataforma permite a criação de Xlets que funcio-
nam como terminais para apresentações multimídia sincronizadas. Embora o foco
deste trabalho seja a facilitação do desenvolvimento destas aplicações, nem o artigo e
nem outras publicações relacionadas subsequentes [ENF+05, NAD+05] deixam claro
como esta plataforma ajuda neste desenvolvimento. Além disso, ao observamos a ar-
quitetura proposta, não há como inferir o grau de flexibilidade que ela propociona.

No Share-It! [WMM03, Leb03], os autores se basearam em terminais com capaci-
dade de armazenamento e largura de banda significativos para criar uma plataforma
de distribuição de conteúdo multimídia (conteúdo este que pode ser gerado pelo pró-
prio usuário) com gerenciamento de direitos digitais. Apesar de pôr os usuários em
contato direto, a interatividade fica restrita ao compartilhamento de conteúdo mul-
timídia.

Os trabalhos [BBC+04, P2P] também têm foco no compartilhamento de conteúdo e,
assim como o ShareIt, também não possuem qualquer compromisso com a facilitação
do desenvolvimento de aplicações.

No próximo capítulo, realizaremos uma análise do cenário, de forma a identificar
os requisitos que regeram o desenvolvimento da nossa proposta. Em seguida, introdu-
ziremos um modelo arquitetural e como a nossa proposta se encaixa. Descreveremos
em detalhes o mecanismo de comunicação e o mecanismo de busca criados. Por fim,
apresentaremos detalhes da implementação.



CAPÍTULO 4

Middleware P2P para TVD

4.1 Análise do Cenário

No capítulo 2, vimos que a TV Digital disponibiliza uma infra-estrutura rica para o
surgimento de novas aplicações que explorem o potencial de interatividade com o
usuário. No entanto, no capítulo 3, vimos que este potencial não é totalmente explo-
rado, especialmente no que tange à interatividade entre as pessoas, devido aos obstá-
culos técnicos inerentes às redes de grande escala, sendo a limitada capacidade de
atendimento dos serviços o principal deles. Na tentativa de construir tais aplicações,
alguns trabalhos [NEF+04, WMM03] utilizaram a infra-estrutura de redes peer-to-peer
para apontar soluções para tais obstáculos. Analisando estes trabalhos, vimos que há
uma carência por uma plataforma que:

• facilite a criação de aplicações que explorem melhor o potencial de interatividade
entre os usuários;

• seja flexível o suficiente para atender a demandas variadas;

• esteja alinhada com as peculiaridades da TV digital.

A esta plataforma damos o nome de Middleware. O Middleware é a camada de
software que fica entre a aplicação e o Sistema Operacional (figura 4.1), e é responsá-
vel por tratar os detalhes da comunicação entre as aplicações. Ele disponibiliza um
modelo de programação e um conjunto de serviços que facilitam o desenvolvimento
do software distribuído [Bak01, Ber96].

Sendo assim, nossa proposta surge com a seguinte visão:

Ser uma extensão do GEM (Global Executable MHP) sob a forma de Middleware
para facilitar o desenvolvimento de Xlets distribuídos que promovam a interativi-
dade entre usuários da TV digital.

Ao Middleware proposto neste trabalho demos o nome de TvORB.

33
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Figura 4.1 Pilha de protocolos.

4.1.1 Requisitos

Para realizar a nossa visão, o TvORB deve atender a uma série de requisitos, a saber:

A) Comunicação direta.

O Middleware deve permitir a comunicação direta entre Xlets de terminais distintos.
Isto significa que todo nó da rede deve ser visível e alcançável por qualquer outro
nó, ou seja, um terminal de TVD deve ser capaz de se comunicar com outros termi-
nais, mesmo que estes estejam posicionados atrás de NATs ou firewalls, ou possuam
endereço IP dinâmico.

B) Conformidade com o GEM

Visando aplicabilidade, o TvORB deve estar em conformidade com o GEM. Isto é, a
API a ser disponibilizada pelo Middleware deve seguir os mesmos conceitos e pa-
drões das demais APIs encontradas no GEM, permitindo o reuso dos tipos de dados,
das operações e da documentação já existentes. Em especial, no que diz respeito à
comunicação entre Xlets distribuídos, é desejável que o Middleware tenha como base
a API de IXC (Inter-Xlet Communication), já que esta promove a comunicação entre
Xlets dentro de um mesmo terminal (seção 2.3.1.1). Isto deve facilitar o aprendizado
por parte do desenvolvedor, principalmente, se este já conhecer a API de IXC.

C) Modelo de programação

Ainda em conformidade com o GEM e seguindo o modelo de comunicação da API
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de IXC, os Xlets devem trocar mensagens através de Chamadas a Procedimentos Remotos
(RPC – Remote Procedure Call). Este requisito visa facilitar o desenvolvimento dos Xlets
distribuídos. Ele exige que o modelo de programação distribuída seja semelhante ao
modelo de programação local. Num ambiente orientado a objetos, isto se traduz na
invocação de métodos de objetos remotos como se estes pertencessem a objetos locais
(transparência de acesso).

D) Busca Avançada

O Middleware deve oferecer um serviço de busca avançado, para facilitar o encontro dos
Xlets. No contexto da TVD, isto se traduz em dois requisitos. A busca deve:

• retornar resultados no menor tempo possível, pois pode-se assumir intuitivamente
que o usuário de TV é tipicamente mais exigente que o usuário de PC e não
está disposto a esperar pouco mais que alguns segundos pelo resultado de uma
operação;

• retornar resultados que sejam curtos e o mais relevantes possível. Por exemplo: ao
pesquisar por palestras sobre “conservação do meio ambiente”, não se espera
uma lista com, digamos, mais 50 resultados, sendo preferíveis apenas aqueles
onde a língua falada seja a mesma do usuário, e que ainda não foram (ou não
vão demorar muito para serem) iniciadas. Isto se deve às limitações quanto à
exibição de informações na TV e à dificuldade de interagir com as mesmas atra-
vés do controle remoto. Uma lista de resultados pequena e relevante facilita a
visualização e exige pouca navegação por parte do usuário;

• levar em consideração o tempo de vida efêmero dos Xlets. Uma vez que os Xlets são
iniciados e finalizados com uma freqüência relativamente alta, os resultados de-
vem ser filtrados, excluindo itens potencialmente caducos.

E) Baixo custo de adoção

Com baixo custo de adoção queremos dizer que o Middlerware deve ser leve e pe-
queno, minimizando o esforço necessário para embuti-lo na plataforma (middleware de TVD).
Isto significa que o Middleware deve ser compacto (número reduzido de compo-
nentes), deve possuir poucas dependências em relação à plataforma (baixo acopla-
mento) e poucas referências externas (alta coesão), e, sobre estas, deve prevalecer a
escolha pelas bibliotecas mais simples.
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4.2 Arquitetura

Atendendo aos requisitos B1 e C, o TvORB é um DOC Middleware (Distributed Object
Computing Middleware) [Sch00], ou seja, é um Middleware que promove computa-
ção distribuída de objetos. O modelo estrutural típico deste tipo de Middleware é
apresentado na figura 4.2.

Figura 4.2 Modelo estrutural de um DOC Middleware.

A camada de Infra-Estrutura encapsula e melhora os mecanismos de comunicação
e concorrência disponíveis no Sistema Operacional na medida que trata aspectos te-
diosos, não-portáveis e sensíveis a erros, tais como manipulação de sockets e threads.
A camada de Distribuição promove um modelo de programação distribuída de alto
nível que define APIs reusáveis e componentes que automatizam tarefas, tais como
gerenciamento de conexão, (un)marshalling e (de)multiplexação. Ela permite que as apli-
cações distribuídas sejam escritas de forma similar às aplicações locais. Na camada
de Serviços Comuns, como o nome sugere, estão os serviços normalmente utilizados
pelas aplicações distribuídas, tais como serviço de nomes, notificação de eventos, se-
gurança, persistência, controle de concorrência, transação, etc. Na camada de Serviços
Específicos estão os serviços típicos de um determinado domínio de aplicação, como
o gerenciamento de direitos digitais num middleware de streaming multimídia.

A partir deste modelo, podemos visualizar como o TvORB está estruturado (figura
4.3). Nas seções seguintes, iremos detalhar o TvORB em cada uma destas camadas.

1O GEM adota Java como linguagem de programação e esta é naturalmente orientada a objetos.
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Figura 4.3 Arquitetura do TvORB.

4.3 Camada de Infra-Estrutura

No capítulo 3, vimos que mesmo o terminal fornecendo acesso ao canal de interação
através dos protocolos TCP e HTTP, a comunicação entre os terminais estaria prejudi-
cada pelos problemas decorrentes da heterogeneidade das redes sobre as quais o canal
de interação é disponibilizado. Para atender ao requisito A, o TvORB foi construído
sobre uma rede virtual baseada em tecnologia peer-to-peer. A escolha pela tecnologia
P2P é natural, visto que ela resolve boa parte dos problemas apresentados nas seções
3.1.2.1 e 3.1.2.2.

A rede poderia ser construída a partir de uma rede bem conhecida (e exaustiva-
mente testada), como a rede Gnutella. No entanto, este tipo de rede atende a um
propósito específico (compartilhamento de arquivos), o que torna sua modificação ou
extensão uma tarefa trabalhosa. Por outro lado, existem algumas plataformas de de-
senvolvimento que ajudam na construção de redes P2P, são elas: JXTA, .Net [Dot] e
Groove [Gro].

O Groove é um toolkit escrito em Visual Basic baseado na tecnologia COM (Com-
ponent Object Model), e, desta forma, não compatível com o GEM. Embora .Net for-
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neça suporte a Java, a inclusão da plataforma traria um ônus bastante grande, contra-
riando o requisito E (baixo custo de adoção), além do que, possui componentes pro-
prietários da Microsoft.

JXTA é uma uma especificação aberta [JXTb], baseada em padrões bem estabele-
cidos (TCP, HTTP e XML), também abertos [JXTa]. Além disso, possui disponível
uma implementação estável em Java2, tem desempenho satifatório [SBJ03, AHJN05]
e oferece serviços e estrutura de rede com características desejáveis, como veremos
no decorrer deste documento. Na seção 3.2.1.1, descrevemos a estrutura e os princi-
pais conceitos de redes P2P com JXTA. Vimos que os peers trocam mensagens entre si
através de pipes, pois estes são implementados sobre um conjunto de serviços (os Re-
solvers) que garante transparência de comunicação, tratando mudanças de endereço
e atravessando NATs e firewalls. A resolução do endereço virtual no real, o reestabele-
cimento de conexões e a troca de mensagens entre peers vizinhos numa rede real são
alguns exemplos de tarefas realizadas pelos Resolvers.

Na rede virtual criada, o próprio ORB funciona como uma aplicação P2P. Os pipes
fornecem um mecanismo de comunicação de baixo nível semelhante aos sockets basea-
dos em datagrama em redes IP (figura 4.4).

Figura 4.4 Terminais sobre rede JXTA.

2A escolha por Java se deve ao fato que o Xlet é uma aplicação Java.
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4.4 Camada de Distribuição

A camada de distribuição do TvORB implementa a comunicação remota entre Xlets
(RIXC – Remote Inter-Xlet Communication). Ela foi fortemente inspirada na IXC
(Inter-Xlet Communication), atendendo ao requisito B. Nesta seção veremos o Modelo
de Programação, o Gerenciamento de Conexões e o Protocolo de Comunicação.

4.4.1 Modelo de Programação

A RIXC herda vários conceitos da IXC. O modelo de programação distribuída é orien-
tado a objetos (atendendo ao requisito C) e utiliza conceitos da tecnologia Java RMI,
tais como:

• o objeto a ser exportado deve declarar uma interface que estende a interface
java.rmi.Remote;

• todos os métodos devem declarar java.rmi.RemoteException nas suas lis-
tas de exceções.

Assim como na IXC, os objetos se comunicam através da invocação de métodos
remotos. No entanto, na RIXC, a invocação é feita através da troca de mensagens via
pipes estabelecidos entre os terminais. Estas mensagens estão definidas no protocolo
JIXP (seção 4.4.3).

Na IXC, o papel do Registry é desempenhado pela classe IxcRegistry (listagem
4.1). Através do métodos bind(), rebind() e unbind(), o Xlet realiza as operações
de exportação de objetos. Ao ser exportado, o objeto é associado a um nome. A recupe-
ração do objeto é feita pelo método lookup que recebe o path para o objeto. O método
list() fornece a lista com os paths dos objetos exportados dentro do terminal.

De acordo com a especificação do GEM, o path consiste do nome associado ao objeto,
precedido do AppID3 do Xlet que o exportou. O formato deve ser “/XX/YY/nome”,
onde XX é o OID e o YY, o AID, ambos representados por um número em hexadecimal.
Logo, se um Xlet (com OID=9C e AID=47) exportar um objeto com o nome “Mailer”,
o path para este objeto será: “/9C/47/Mailer”.

3O AppID identifica o Xlet dentro do terminal. Ele é composto por dois números: o OID (Organi-
zation ID) e o AID (Application ID), onde o primeiro refere-se à organização que criou a aplicação e o
segundo, à aplicação no âmbito desta organização.
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package org.dvb.io.ixc;

public class IxcRegistry {

public static void bind(XletContext xc, String name, Remote obj)
throws AlreadyBoundException;

public static void rebind(XletContext xc, String name, Remote obj);

public static void unbind(XletContext xc, String name)
throws NotBoundException;

public static String[] list(XletContext xc);

public static Remote lookup(XletContext xc, String path)
throws NotBoundException, RemoteException;

}

Listagem 4.1 Interface do org.dvb.io.ixc.IxcRegistry.

Na RIXC, o Registry é distribuído, ou seja, a tabela de binding dos objetos é com-
posta de várias partes espalhadas pelos vários nós da rede. O acesso ao Registry dis-
tribuído é feito pela classe RemoteIxcRegistry (listagem 4.2), que inclui boa parte
dos métodos da IxcRegistry.

Assim como na IXC, as operações de exportação são feitas pelos métodos bind(),
rebind() e unbind(), porém com pequenas modificações. Na RIXC, o objeto pode
ser exportado juntamente com um conjunto de propriedades que são descritas sob a
forma de pares de chave e valor (por exemplo: “Nome”=“John”, “Language”=“en-US”,
etc). Estas propriedades são utilizadas pelo serviço de busca (veja 4.5) no intuito de
promover um mecanismo de busca de alto desempenho. As mudanças maiores ocor-
reram na API de recuperação de objetos.

O método list() foi desconsiderado por ter pouca aplicabilidade no cenário dis-
tribuído. Neste cenário, o Xlet não precisa saber se um determinado terminal possui
ou não o objeto procurado. Ele necessita de um mecanismo que forneça a lista ape-
nas dos terminais que possuem o objeto procurado. Para promover o acesso a esta
funcionalidade, o método search() foi adicionado. A invocação deste método im-
plica numa requisição de busca na rede peer-to-peer que fornece resultados de forma
assíncrona e provenientes de múltiplas fontes. Como retorno deste método, temos o
SearchID, que identifica a operação e pode ser usado como parâmetro para o método
stopListening() de forma a interromper a escuta dos resultados (entraremos em
mais detalhes sobre estes métodos na seção 4.5.1.2).
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package cin.idtv.rixc;

public class RemoteIxcRegistry {

public static XletAdv bind(XletContext xc, String name, Remote obj,
Properties props) throws AlreadyBoundException;

public static XletAdv rebind(XletContext xc, String name, Remote obj,
Properties props);

public static void unbind(XletContext xc, String name)
throws NotBoundException;

public static int search(XletContext xc, String path, int max,
SearchCriteria criteria, SearchListener listener);

public static void stopListening(XletContext xc, int searchID);

public static Remote lookup(XletContext xc, XletAdv adv)
throws NotBoundException, RemoteException;

public static void release(XletContext xc, Remote rem)
throws IOException;

}

Listagem 4.2 Interface do cin.idtv.rixc.RemoteIxcRegistry.

O método lookup(), assim como na IXC, converte o identificador do objeto num
proxy para o mesmo. Na sua versão original, ele recebe um path que o identifica no
terminal. Na RIXC, este método foi levemente modificado, passando a receber um
advertisement que identifica unicamente o objeto na rede, já que ele contém, além do
path, o identificador do terminal.

O método release() foi adicionado. Ele permite que o Xlet force a liberação dos
recursos associados ao objeto remoto. Tipicamente, a invocação deste método informa
ao Middleware que o proxy não mais será utilizado, permitindo o encerramento de
conexões, por exemplo.

4.4.2 Gerenciamento de Conexões

Para que um Xlet possa invocar um método de um objeto de um Xlet remoto, são
necessários:

• uma conexão lógica entre os Xlets. Dizemos que dois Xlets estão logicamente
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conectados se um deles possuir referência para um ou mais objetos exportados
pelo outro;

• um canal de comunicação (Pipe de JXTA) entre os terminais em questão.

Na figura 4.5 temos vários exemplos de conexões lógicas. Um Xlet pode ter várias
conexões lógicas ao mesmo tempo. Elas podem ser com um mesmo Xlet (o XletC pos-
sui um objeto que referencia dois objetos do XletA), ou com vários Xlets de um mesmo
terminal (o XletC possui um objeto que referencia um objeto no XletE e outro no XletF ,
ambos do STB3) ou com vários Xlets de terminais distintos (o XletD possui um objeto
que referencia um objeto no XletB e outro no XletF ).

Figura 4.5 Ambiente de Objetos Distribuídos.

Na figura 4.5, vemos que apenas dois pipes foram criados: um entre o STB1 e o
STB2, e outro entre o STB2 e o STB3. No TvORB, as conexões lógicas entre dois termi-
nais são multiplexadas e compartilham o mesmo pipe (entraremos em mais detalhes
na seção 4.4.3). Esta estratégia permite a economia de recursos do terminal [HD03],
tornando o Middleware mais leve em concordância com o requisito E, diminuindo o
tempo para estabelecimento de novas conexões lógicas e melhorando o desempenho
das trocas de mensagens [AHJN05].

A política de manutenção de pipes funciona da seguinte forma:

1. Um Xlet executa o método lookup() para obter um proxy do objeto remoto;
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2. Caso não exista um pipe estabelecido entre os terminais em questão, o TvORB se
encarrega de criar um;

3. Uma vez que o pipe esteja estabelecido, são trocadas mensagens para o estabele-
cimento da conexão lógica;

4. O Xlet realiza chamadas remotas;

5. Assim que o Xlet não mais necessite do objeto remoto, este executa o método
release(), encerrando a conexão lógica;

6. Caso não existam outras conexões lógicas com o terminal remoto, o TvORB fecha
o pipe com este terminal.

Os Xlets de um terminal são executados paralelamente. O acesso concorrente ao
pipe é controlado através do enfileiramento das mensagens. Em geral, o processo flui
da seguinte maneira:

1. A thread do Xlet invoca um método do objeto remoto;

2. A invocação é transformada em mensagem e é enfileirada, e a thread vai para um
pool e fica aguardando a resposta;

3. O Middleware remove a mensagem da fila e a envia pelo pipe. Como o pipe
utilizado (BiDiPipe) é full-duplex (pode enviar ou receber mensagens ao mesmo
tempo), as threads subsequentes também podem enviar mensagens enquanto as
respostas são aguadardas;

4. Quando a mensagem de resposta é recebida, o Middleware utiliza o identificador
da chamada (CallID) para endereçá-la para a thread que a originou;

5. A thread é sinalizada e volta a ser executada.

4.4.3 JIXP – JXTA Inter-Xlet Protocol

Apesar da RIXC, assim como a IXC, utilizar conceitos da tecnologia Java RMI (veja
2.3.1.1), a priori não há imposições quanto ao uso dos protocolos de comunicação defi-
nidos pela especificação do Java RMI (JRMP – Java Remote Method Protocol, ou IIOP
– Internet Inter-ORB Protocol). A utilização do JRMP ou IIOP implica na inclusão de
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uma quantidade considerável de código, dificultando a adoção do Middleware por
parte dos fabricantes de terminais (veja requisito E).

Por outro lado, como alternativa, poder-se-ia adotar o protocolo SOAP [SOA] ou
o XML-RPC [XR], com a vantagem da independência de linguagem de programação,
visto que estes protocolos utilizam XML para representar tipos de dados. Contudo,
esta prática pode prejudicar o desempenho da comunicação, uma vez que aumenta
consideravelmente o tamanho das mensagens, e exige uma etapa de parsing custosa
(principalmente, tendo-se em vista as limitações dos terminais de TVD), além do que
a independência de linguagem não interessa muito, já que nossa proposta é uma ex-
tensão do GEM que, por sua vez, impõe Java como ambiente de execução.

Desta forma, decidimos criar um protocolo alternativo, o JIXP (JXTA Inter-Xlet Pro-
tocol), que evita a inclusão maciça de código e se beneficia do mecanismo de serializa-
ção de Java.

4.4.3.1 Tipos de Mensagens

O JIXP é um protocolo do tipo requisição/resposta. A requisição representa uma in-
vocação de método remoto e a resposta representa um resultado de sucesso (que pode
estar associado a um objeto) ou de falha (associado a uma exceção). De modo a facilitar
a leitura, chamaremos o par requisição/resposta de Chamada.

No JIXP, existem dois tipos de chamadas: as de controle e as de dados. As chama-
das de controle, como o próprio nome sugere, são operações de controle do Middle-
ware, tais como estabelecimento e encerramento de conexões. As chamadas de dados
são invocações remotas entre Xlets. Embora haja uma diferença semântica entre os
tipos de chamada, os formatos das mensagens utilizados são os mesmos. Isto permite
o reuso de código, diminuindo o tamanho do TvORB que, neste trabalho, refere-se ao
número e à complexidade dos seus componentes (em concordância com o requisito E).
Entraremos em detalhes sobre esta e outras questões na seção 4.7.

As mensagens do protocolo JIXP são formadas por uma lista de tokens binários
resultantes das operações de Serialização sobre os tipos de dados do Java (os formatos
podem ser vistos no apêndice B). De um modo geral, as mensagens compreendem:
cabeçalho, informações de multiplexação e corpo (figura 4.6).

O cabeçalho é formado pelo token ”JIXP”, seguido da versão (formado por dois
números inteiros) e, por fim, o token de tipo (”Req” para Request e ”Res” para Res-
ponse).
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Figura 4.6 Formato das mensagens do JIXP.

As informações de multiplexação compreendem a identificação da chamada (CallID)
e a identificação da conexação lógica (ConnectID). O CallID é um inteiro sequencial
que identifica as invocações feitas ao terminal remoto. O ConnectID é, na verdade, o
path do objeto, isto é, AppID seguido do nome do objeto (veja a explicação sobre o path
na página 39).

O corpo da mensagem depende do tipo (requisição ou resposta). No caso de uma
requisição, ele é formado pelo identificador do método (MethodID) e por uma lista
de objetos, os parâmetros. O MethodID é um inteiro calculado a partir do nome do
método e da lista de tipos que ele recebe (fornecendo suporte a method overloading –
característica presente na linguagem Java que permite que nomes métodos sejam reu-
sados desde que possuam listas de parâmetros diferentes). A lista de objetos consiste
de um inteiro N (que indica o tamanho da lista) e de uma série de N objetos serializa-
dos. No caso de uma resposta, o corpo da mensagem é formado pelo status (sucesso ou
falha) e um objeto (o resultado ou uma exceção). Os objetos são serializados através do
mecanismo disponível na plataforma de Java, sendo que, nesta versão do protocolo,
todos os objetos são passados por valor.

Para facilitar o entendimento, vejamos um exemplo. Considere a interface remota
e a classe que a implementa (listagem 4.3). A interface define um método remoto, o
sayHello(), que recebe um nome e retorna uma saudação. A classe que implementa
esta interface possui um método de inicialização, o init(), que exporta o objeto com
o nome de “HelloServer”.

Um determinado Xlet (listagem 4.4) realiza uma procura e adquire o advertisement
de um objeto remoto (parâmetro adv). Ele o adquire um proxy para este objeto e exe-
cuta o método sayHello(). O Middleware transforma a invocação em uma requi-
sição e a envia. Assim que a resposta chega, o Xlet a imprime e, em seguida, libera o
proxy.
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public interface HelloRemote extends Remote {
public String sayHello(String name) throws RemoteException;

}

class HelloRemoteImpl implements HelloRemote {
void init() throws Exception {

RemoteIxcRegistry.bind(xletContext, "HelloServer", this, null);
}
public String sayHello(String name) throws RemoteException {

return "Hello, " + name + "!";
}

}

Listagem 4.3 Código da interface HelloRemote e da classe HelloRemoteImpl.

public class XletHello implements Xlet {
public void aMethod(XletAdv adv) throws Exception {

HelloRemote rem = (HelloRemote)
RemoteIxcRegistry.lookup(xletContext, adv);

System.out.println(rem.sayHello("John"));
RemoteIxcRegistry.release(rem);

}
}

Listagem 4.4 Xlet que usa o objeto remoto HelloRemote.

De forma a ilustrar o conteúdo das mensagens de requisição e de resposta refe-
rentes à chamada rem.sayHello("John"), consideraremos alguns valores arbitrá-
rios: a referência para o objeto remoto (ConnectID) igual a "/9C/0A/HelloServer", o
identificador do método sayHello() (MethodID) igual a 10 e, por fim, o identifica-
dor serial de chamada (CallID) igual a 23310. Na tabela 4.1, podemos ver a represen-
tação destas mensagens com os valores aqui citados.

Mensagem Cabeçalho Inf. Multiplexação Corpo

Request Prot. Versão Token CallID ConnectID MethodID Argmentos
”JIXP” 1.0 ”Req” 23310 ”/9C/0A/HelloServer” 10 1 ”John”

Response Prot. Versão Token CallID Status Objeto
”JIXP” 1.0 ”Res” 23310 0 ”Hello, John!”

Tabela 4.1 Exemplo de uma troca de mensagens em JIXP.

Mensagens de controle

O TvORB define duas mensagens de controle que servem para manutenção das
conexões lógicas. São elas: connect e disconnect que, como os nomes sugerem, cria
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public interface TvORB extends Remote {

public String[] connect(String connectID) throws RemoteException;

public void disconnect() throws RemoteException;
}

Listagem 4.5 Interface virtual do TvORB.

ou destrói uma conexão lógica, respectivamente. O TvORB se comunica com as de-
mais instâncias do TvORB como se estas fossem objetos remotos, ou seja, é como se
o TvORB tivesse uma interface remota virtual (listagem 4.5). As chamadas a estes
métodos virtuais são feitas de forma bastante similar a qualquer chamada feita a um
método de um objeto remoto. A diferença é que o ORB possui ConnectID nulo e o
método disconnect() não espera por uma resposta.

O diagrama de seqüência (figura 4.7) mostra os passos da interação entre um Xlet
e um objeto remoto.

Figura 4.7 Diagrama de seqüência: conexão, uso e desconexão.

1. O Xlet invoca o método lookup() da classe RemoteIxcRegistry (API de
RIXC).
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2. O ORB1 envia mensagem de conexão para o ORB2, sob a forma de uma chamada
ao método virtual connect(), passando o ConnectID do objeto remoto.

3. O ORB2 retorna uma mensagem com a lista de interfaces implementadas pelo
objeto requisitado.

4. O ORB1 fornece, ao Xlet, um proxy que implementa as interfaces do objeto re-
moto.

5. O Xlet invoca um método do proxy. O proxy converte a invocação em mensagem
e a envia para o skeleton. O skeleton interpreta a mensagem recebida e invoca o
método do objeto.

6. O resultado obtido é convertido em mensagem que segue de volta para o proxy.
O proxy interpreta a mensagem de resposta e retorna ao Xlet.

7. Uma vez que o Xlet termina o uso do proxy, ele executa o método release().

8. O ORB1 envia uma mensagem de desconexão para o ORB2, sob a forma de uma
chamada ao método virtual disconnect(), e não espera por resposta.

Até aqui, vimos como é feita a comunicação entre Xlets. No entanto, para que
os Xlets se comuniquem, antes, eles precisam se encontrar. Isto quer dizer que eles
devem ser capazes de localizar os objetos exportados na rede. Na próxima seção,
entraremos em detalhes sobre a camada de Serviços Comuns que possui serviços que
implementam a funcionalidade localização, a busca avançada.

O leitor deve perceber que deixamos de mencionar o SRDI (Shared Resource Dis-
tributed Index), Discovery, Advs (advertisements) e ObjectAdvs que completam esta
Camada de Distribuição (figura 4.3). Estes são explicados na seção seguinte (4.5.1) a
fim de um melhor entendimento da busca avançada.

4.5 Serviços Comuns

A camada de serviços comuns abriga os serviços de propósito geral – aqueles comu-
mente utilizados por aplicações distribuídas. No TvORB, estão previstos os seguintes
serviços comuns: o serviço de Registro Distribuído, o serviço de Notificação de Even-
tos e o serviço de Permissão.



4.5 SERVIÇOS COMUNS 49

4.5.1 Serviço de Registro Distribuído (Distributed Registry)

No cenário da TVD, este é o serviço comum de maior destaque, uma vez que ele for-
nece uma das funcionalidades básicas da computação distribuída de objetos: a loca-
lização de objetos exportados. Além disso, isto é realizado de forma eficiente, já que
permite a inclusão de critérios de busca, atendendo ao requisito D (Busca Avançada).

A localização de objetos exportados se dá num ambiente descentralizado, isto é,
onde não há um servidor que concentra informações sobre os objetos exportados e
suas propriedades. Assim sendo, ela poderia ser feita da seguinte forma:

1. o terminal poderia usar o serviço de busca da rede peer-to-peer a fim de localizar
os outros terminais – no JXTA, este serviço é chamado de Discovery;

2. em seguida, ele poderia enviar uma mensagem de controle para cada um dos
terminais encontrados, solicitando a lista de objetos por eles exportados – esta
mensagem poderia ser a versão virtual do método list() presente na classe
IxcRegistry da API de IXC.

Embora pareça uma abordagem interessante, ela possui uma série de desvanta-
gens:

• as listas retornadas possuem vários itens irrelevantes para o Xlet;

• ainda que estas fossem filtradas nos próprios terminais através da inclusão de
critérios na mensagem list, há uma perda de tempo considerável na busca, já
que deve-se contactar, um a um, os terminais dos quais se deseja obter a lista de
objetos;

• além de gerar uma espera indesejável, fornece resultados potencialmente desa-
tualizados.

Portanto, esta abordagem não atende ao requisito D (a busca deve retornar resul-
tados curtos, no menor tempo possível e sem itens caducos). No TvORB, a seguinte
estratégia foi adotada:

Os objetos devem ser publicados (associados a um conjunto de propriedades) atra-
vés do mecanismo de busca da rede P2P.
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Para melhor entedermos o impacto desta abordagem, precisamos detalhar o meca-
nismo de publicação de recursos da rede JXTA. A rede JXTA é do tipo Estruturada e
Descentralizada, ou seja, não existe a figura de um servidor central que detém as infor-
mações sobre a rede, mas existe uma diferenciação entre os nós da rede. Os rendezvous-
peers (RDVP) são peers especiais que mantêm um índice distribuído com informações
sobre os recursos da rede, o SRDI (Shared Resource Distributed Index). Os peers pu-
blicam recursos sob a forma de anúncios, os Advs (advertisements). O RDVP que recebe
advs se encarrega de enviar algumas cópias para outros RDVPs. Quando um peer de-
seja encontrar um determinado recurso, ele envia uma requisição de busca para um
RDVP da rede. Este realiza cálculos de roteamento [RD01, SMK+01] com base nas in-
formações contidas na requisição para identificar os RDVPs, que possuem anúncios
potencialmente compatíveis com os critérios da busca. A requisição segue para estes
RDVPs, os quais se encarregam de enviar respostas ao peer que iniciou a procura.

Os advertisements são genéricos, isto é, eles representam qualquer tipo de recurso.
Um recurso é qualquer elemento da rede pelo qual se tem interesse, seja um peer,
um pipe, um arquivo, etc. Dessa forma, o SRDI está repleto de advs dos mais va-
riados tipos: PeerAdv, PipeAdv, PeerGroupAdv, etc. Com o intuito de representar os
objetos exportados, criamos o ObjectAdv, o qual é um adv que contém o identifica-
dor do terminal (PeerID), o identificador do pipe (PipeID), a referência para o objeto
(ConnectID), a lista de interfaces e seus parâmetros, e por fim, as propriedades incluí-
das durante a exportação.

Ao publicarmos, na rede, os objetos como recursos da rede, estaremos inserindo
registros dos mesmos no SRDI. Assim, para localizar um objeto, o Xlet usa o serviço
de busca da rede P2P da mesma forma que uma aplicação de compartilhamento de
conteúdo faz quando busca arquivos na rede. Isto coloca o desempenho da busca num
patamar muito superior, já que os objetos exportados são localizados de forma direta,
evitando a investigação de cada terminal na procura pelo objeto [JXL, RMI, SOA, XR].
Ou seja, esta abordagem transforma o SRDI num Registry Distribuído (figura 4.8). Ao
associarmos propriedades aos objetos exportados, nos beneficiamos do sistema de in-
dexação do JXTA, tornando a busca ainda mais rápida e eficiente.

4.5.1.1 Publicação de Objetos

A publicação dos objetos é feita através dos métodos bind() e rebind() disponíveis
na RemoteIxcRegistry. Eles recebem um parâmetro a mais em relação a sua versão
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Figura 4.8 Registry Distribuído.

package cin.idtv.rixc;

public class Properties {

public void setProperty(String key, String value);

public String getProperty(String key);
}

Listagem 4.6 Interface da classe Properties.

não distribuída, uma instância da classe Properties (listagem 4.6). Quando um
destes métodos é chamado, o TvORB cria um advertisement para o objeto, o ObjectAdv.
Estes adversiments são enviados a um RDVP conhecido, e este último se encarrega de
espalhar cópias em outros RDVPs.

Quando o método unbind() é chamado (ou quando um Xlet é destruído), o Mid-
dleware envia um sinal para a rede informando que o objeto exportado não mais se
encontra disponível. Isso é feito através da republicação do seu ObjectAdv com tempo
de vida igual a zero, forçando sua desconsideração por parte dos RDVPs. Esta abor-
dagem permite que os resultados das buscas sejam ainda mais fieis, excluindo itens
caducos (requisito D).
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public static int search(XletContext xc, String path, int max,
SearchCriteria criteria, SearchListener listener);

Listagem 4.7 Assinatura do método search() da classe RemoteIxcRegistry.

public class SearchCriteria {

public static final int NOT_MASK; // Negação
public static final int EQUALS_OP; // Igualdade
public static final int GREATER_THAN_OP; // Maior que
public static final int LESSER_THAN_OP; // Menor que
public static final int LIKE_OP; // Expressões regulares

public void addRule(String key, int op, String value, float weight);
}

Listagem 4.8 Interface da classe SearchCriteria.

4.5.1.2 Localização de Objetos

Um Xlet, que deseja localizar objetos em outros terminais, utiliza o método search()
da classe RemoteIxcRegistry (listagem 4.7). Este método recebe uma lista de ar-
gumentos: o contexto4 do Xlet, o ConnectID do objeto procurado, o número máximo
de itens por resposta, um critério de busca e um listener, e retorna o identificador da
operação, o SearchID.

O critério é formado por um conjunto de regras de avaliação. Cada regra de avaliação
é composta de uma chave (a mesma chave usada para identificar uma propriedade
na publicação de um objeto), uma operação (igual, diferente, menor, maior, similar,
contém, etc), um valor (um número ou uma string) e um peso (que indica a relevân-
cia da regra em questão). Ele pode ser criado a partir da classe SearchCriteria

(listagem 4.8).

A invocação do método search() implica no envio de uma mensagem de busca
para um RDVP conhecido. Este repassa a requisição para outros RDVPs que irão en-
viar respostas para o terminal. Como não há controle sobre quais RDVPs irão res-
ponder e nem em quanto tempo o farão, a chamada é feita de forma assíncrona, e as
respostas são fornecidas por callback realizado sobre o listener. O listener é um objeto,
o qual implementa a interface SearchListener (listagem 4.9), que contém o código

4O contexto do Xlet contém elementos relacionados ao mesmo que são específicos da plataforma de
middleware, como (AppID, classpath, classloader, tags fornecidos pela AIT, etc).
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public interface SearchListener {
public void advertisementsFound(int searchID, ObjectAdv[] advs);

}

Listagem 4.9 Interface SearchListener.

para o tratamento das resultados.

Através do método advertisementsFound(), o Xlet recebe a lista dos advertise-
ments mais relevantes segundo os critérios fornecidos. Segundo o que foi dito anterior-
mente, um advertisement possui informações suficientes para localização do terminal
e do objeto neste terminal, e todas as informações que foram publicadas com este ob-
jeto, permitindo que o Xlet avalie os resultados (o que, eventualmente, pode incluir a
interação do usuário). Uma vez que um advertisement tenha sido escolhido, o Xlet usa
o método lookup() para criar um proxy do objeto remoto. Na listagem 4.10, temos
um exemplo de uma procura com critérios.

4.5.2 Serviço de Notificação de Eventos (Event Notification)

Este serviço fornece um mecanismo para o envio de mensagens a vários Xlets ao
mesmo tempo, permitindo operações de sincronização em grupo. De uma forma ge-
ral, o serviço é utilizado da seguinte forma:

1. Um determinado Xlet publica um evento;

2. Os Xlets procuram por um evento sobre o qual têm interesse;

3. Ao encontrá-lo, os Xlet registram listeners, passando a receber notificações deste
evento;

4. Em qualquer momento, o Xlet pode interromper a escuta do evento.

O modelo de programação é baseado em objetos e importa os conceitos da Camada
de Distribuição. O evento consiste de um nome e um conjunto de interfaces, e é pu-
blicado de forma semelhante a um objeto. Os Xlets que desejam escutar este evento
registram listeners que implementam as interfaces publicadas com o evento. Quando
o Xlet dispara um evento, os listeners são notificados sob a forma de um callback.
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public interface Player extends Remote {
...

}

public class SearchXlet implements Xlet, SearchListener {

private XletContext xletContext;
private int mySearchID;
private Hashtable users;

public void doSearch() {
SearchCriteria criteria = new SearchCriteria();

// Procura por alguém que fale portugues
criteria.addRule("Language", SearchCriteria.EQUALS_OP, "pt-BR", 1);
// Que tenha nivel menor 3
criteria.addRule("Skill", SearchCriteria.LESSER_THAN_OP, "3", 1);
// Que tenha ’john’ no nome
criteria.addRule("Name", SearchCriteria.LIKE_OP, "*john*", 2);
// Que tenha perdido ou empatado no último jogo
int diffOp = SearchCriteria.EQUALS_OP | SearchCriteria.NOT_MASK;
criteria.addRule("Last-Game-Status", diffOp, "won", 2);

mySearchID = RemoteIxcRegistry.search(xletContext, "/9C/A1/Chess",
criteria, this);

}

public void advertisementsFound(int searchID, ObjectAdv[] advs) {
// Para a procura
RemoteIxcRegistry.stopListening(xletContext, mySearchID);

// Preenche a lista de usuários
this.users.clear();
for (int i=0; i < advs.length; i++) {

String key = advs[i].getProperty("Nickname");
this.users.put(key, adv[i]);

}
// Atualiza a tela
notifyUserListUpdated();

}

public Player startPlay(String nickname) {
// Jogador escolhido pelo usuário
ObjectAdv adv = (ObjectAdv) this.users.get(nickname);
// Cria um proxy
return (Player) RemoteIxcRegistry.lookup(xletContext, adv);

}
}

Listagem 4.10 Exemplo de uma procura com critérios.
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package cin.idtv.rixc;

public class EventRegistry {

public static Remote publish(XletContext xc, String name, String[]
interfaces, Properties props) throws AlreadyBoundException;

public static Remote republish(XletContext xc, String name, String[]
interfaces, Properties props) throws AlreadyBoundException;

public static void unpublish(XletContext xc, String name)
throws NotBoundException;

public static int search(XletContext xc, String path, int max,
SearchCriteria criteria, SearchListener list);

public static void stopListening(XletContext xc, int searchID);

public static void addListener(XletContext xc, ObjectAdv adv,
Remote listener);

public static void removeListener(XletContext xc, Remote listener);
}

Listagem 4.11 Interface da classe EventRegistry.

O acesso a este serviço é feito através da classe EventRegistry (listagem 4.11)
que é bastante semelhante a RemoteIxcRegistry.

Os métodos publish(), republish() e unpublish() funcionam de forma si-
milar aos métodos bind(), rebind() e unbind(). Na publicação de um evento, são
fornecidos o nome e a lista de interfaces a serem implementadas pelo listener. Como
retorno, os métodos publish() e republish() oferecem um proxy que é usado pelo
Xlet para disparo dos eventos.

Os métodos search() e stopListening() funcionam da mesma forma que na
RemoteIxcRegistry, no entanto, ao invés de advertisements para objetos remotos, a
busca fornece advertisements de eventos.

O método addListener() adiciona um listener ao evento representado pelo ad-
vertisement passado como parâmetro, e o método removeListener() interrompe a
escuta deste evento.

Neste serviço, os terminais se comunicam através de pipes multicast, isto é, o ter-
minal disponibilizador do evento cria um canal de divulgação e os terminais que pos-
suem listeners para este evento passam a escutar este canal. Uma vez que o disparador
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public interface PresentationControl extends Remote {
public void moveToSlide(int number);

}

class MasterXlet implements Xlet {
private PresentationControl presControl;

// Metodo chamado na inicializacao
// A aplicacao deve preencher ’props’ com atributos de interesse
public void init(Properties props) {

String[] interfaces = new String[1]; // Lista de interfaces
interfaces[0] = PresentationControl.class.getName();

// Publica o evento "Scroller" com a interface PresentationControl
presControl = (PresentationControl)

EventRegistry.publish(xletContext, "Scroller", interfaces, props);
}

// Metodo chamado pela GUI
// Dispara a passagem automatica de slides
public void automaticPass() throws Exception {

for (int i=0; i < numberOfSlides; i++) {
Thread.sleep(30 * 1000); // Espera 30 segundos
presControl.moveToSlide(i); // Dispara o evento em multicast

}
}

}

Listagem 4.12 Exemplo de Xlet dispara eventos.

pode oferecer mais de um evento, os terminais filtram as notificações de interesse (via
ConnectID).

A implementação deste serviço utiliza apenas com a mensagem de requisição do
JIXP, já que a informação deve fluir apenas do disparador do evento para os listeners
(não havendo espera por respostas). Além disso, não existe necessidadede de qualquer
mensagem de controle.

Para entender melhor o funcionamento deste serviço, vejamos um exemplo. Consi-
dere o Xlet da listagem 4.12. O método init() publica o evento “Scroller” asso-
ciado à interface PresentationControl. A cada 30 segundos, o Xlet passa automa-
ticamente para o slide seguinte, através do disparo do método moveToSlide().

Na listagem 4.13, temos o código de Xlet que escuta este evento. O método init()
registra o Xlet como listener do evento “Scroller” que está representado pelo adver-
tisement passado como parâmetro. O método moveToSlide() é chamado, a cada 30
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class SlaveXlet implements Xlet, PresentationControl, SearchListener {

public void init(ObjectAdv eventAdv) {
// O eventAdv aponta para o evento "Scroller"
EventRegistry.addListener(xletContext, eventAdv, this);

}

public void moveToSlide(int number) {
// Move para o slide ’number’

}
}

Listagem 4.13 Exemplo de Xlet escuta eventos.

segundos, com a seqüência criada pelo MasterXlet.

4.5.3 Serviço de Permissão (Permission Service)

Este serviço permite que o usuário bloqueie as invocações oriundas de terminais não
autorizados. Tipicamente, ele deverá ser capaz de escolher as políticas de permissão
(liberado para todos, ninguém, apenas para usuários na lista de contatos, etc) e o período
de vigência (indeterminado, atrelado à duração de um programa, por um tempo específico,
etc). Além disso, deve oferecer algumas políticas de bloqueio inteligentes, baseadas
no perfil dos usuários, para permitir que, por exemplo, pais filtrem os usuários que
interagem com seus filhos.

4.6 Serviços Específicos

Na camada de serviços específicos, estão os serviços relacionados a um domínio de
aplicação. No TvORB, existem potenciais candidatos:

• O primeiro deles tem como base um dos trabalhos relacionados [WMM03]. No
ambiente de TV, o interesse por conteúdo multimídia é ainda mais forte do que
no ambiente de PC. Uma vez que os terminais interagem diretamente, a de-
manda por aplicações de compartilhamento de conteúdo é bastante natural. Um
Serviço de Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM Service) seria bastante
útil neste cenário. Este serviço automatizaria as tarefas de aquisição e validação
de direitos sobre conteúdos protegidos.
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• Em algumas aplicações, há o interesse por manter uma lista atualizada com in-
formações sobre os objetos na rede. Por exemplo: uma aplicação de IM (Ins-
tant Messaging) pode exibir uma lista de contatos com seus respectivos status
(on-line ou off-line), ou uma aplicação de compartilhamento de arquivos pode
manter uma lista de fontes para um determinado arquivo. De modo a facilitar
a contrução de aplicações deste tipo, um Serviço de Presença (Presence Service)
seria bastante útil. Estas aplicações se registrariam, no serviço, para escutar as
mudanças de estado dos objetos sobre os quais mantêm interesse.

• Os jogos multiusuários são aplicações que promovem a interação direta entre
usuários. Em particular, os jogos de tabuleiro fazem sucesso na Internet e são po-
tenciais candidatos a jogos para TVD, visto que, na sua grande maioria, possuem
implementação simples e requerem poucos recursos da plataforma de execução.
Um Serviço de Agrupamento (Grouping Service) serviria de ponto de encontro
para jogadores com interesses em comum (idioma, habilidade, etc). Este serviço
permitiria que o usuário escolhesse a sala da qual deseja participar e visualizasse
apenas os jogadores com os mesmos interesses, reduzindo o número de possíveis
adversários.

4.7 Implementação

A implementação do TvORB foi fortemente influenciada pelos requisitos B (Conformi-
dade com o GEM) e E (Baixo custo de adoção). No que diz respeito aos componentes
do Middleware, houve a preocupação por mantê-los em menor número e menor com-
plexidade possíveis. No diagrama de classes (figura 4.9), podemos verificar como o
TvORB foi construído.

A principal classe é a TvORB, pois esta realiza o trabalho de coordenação do Mid-
dleware e concentra a maior parte do código. As classes RemoteIXCRegistry (lis-
tagem 4.2) e EventRegistry (listagem 4.11) servem de fachada para os serviços de
Registro Distribuído e de Notificação de Eventos, respectivamente, ficando a cargo da
TvORB a implementação do acesso aos mesmos.

Na publicação de objetos e eventos, o ORB (classe TvORB) reúne as informações
(o nome, a identificação do terminal e as propriedades) e constrói um advertisement,
representado pela classe ObjectAdvImpl, e o insere no SRDI. O acesso ao SRDI é
feito através da classe SearchService que promove uma interface com o sistema de



4.7 IMPLEMENTAÇÃO 59

Figura 4.9 Diagrama de Classes do RIXC.

busca do JXTA. Na localização, o ORB interpreta o conjunto de regras de avaliação,
representado pela classe SearchCriteria e lança uma busca na rede. À medida
que as respostas vão chegando, o SearchListener é notificado. As respostas são
listas de ObjectAdvs, onde cada elemento contém as informações para localização e
as propriedades de publicação.

Uma vez que a escolha por um determinado advertisement tenha sido feita, o ORB
estabelece uma conexão com o terminal em questão. A gerência desta conexão é feita
pela classe ConnectionHandler que é encarregada de tratar as questões de multi-
plexação.

Os proxies, implementados pela classe Stub, transformam invocações em mensa-
gens de requisição. Os skeletons, implementados pela classe Skeleton, recebem as
mensagens de requisição e as transformam em invocações. Juntos, os stubs e skeletons
dão suporte às funcionalidades de invocação remota e notificação de eventos.

Tratamento de objetos. Quando um objeto é exportado, é criado um skeleton no
ORB que fica responsável por tratar as requisições. Quando um Xlet deseja utilizar
um objeto remoto, este utiliza o método lookup() da classe RemoteIxcRegistry
que retorna um proxy (stub). Este stub fica alojado no handler de conexão com o terminal
que exportou o objeto.
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Tratamento de Eventos. Para cada evento exportado pelo terminal, é criado um
stub no ORB. Este stub será utilizado para o disparo das notificações (através da invo-
cação de um método). Os Xlets que desejarem escutar este evento, os Xlets utilizam
o método addListener() da classe EventRegistry que adiciona um listener. Este
listener será notificado pelo skeleton que será criado para tratar as requisições geradas
pelo stub do Xlet disparador do evento.

Para facilitar o entendimento dos papeis dos stubs e skeletons no TvORB, vejamos
um exemplo. Na figura 4.10 temos três terminais:

• o STB1, com um objeto exportado (e seu skeleton);

• o STB2, com dois objetos exportados (e seus dois skeletons);

• o STB3, com um evento (e seu stub) e um objeto (e seu skeleton) exportados.

Figura 4.10 Stubs e Skeletons.

O STB1 utiliza um objeto e um evento do STB3 e, por causa disto, mantém um
handler de conexão que possui um stub (para o objeto) e um skeleton (para o evento).
Desta forma, quando o Xlet no STB3 dispara um evento, seu stub (que se encontra no
ORB) transforma a invocação em uma requisição multicast que segue para os demais
STBs. O skeleton do STB1 referente a este evento transforma essa requisição numa
chamada ao listener neste mesmo terminal, e o mesmo acontece no STB2. Note que o
STB3 só possui um handler para o STB1. Isto acontece porque o STB1 utiliza um objeto
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do STB3 e, assim, precisa manter uma conexão para receber respostas referentes as
invocações feitas ao objeto no STB3. O STB2 possui um handler de conexão para o STB3

para receber as as notificações (requisições) do evento. Já o STB3 não precisa ter um
handler para o STB2 por não receber qualquer resposta do STB2.

Na tabela 4.2, temos um resumo dos papéis de stubs e skeletons.

No ORB No Handler
Skeletons representam objetos representam listeners

exportados
Stubs representam eventos representam objetos

exportados remotos

Tabela 4.2 Semântica dos Stubs e dos Skeletons no TvORB.

As classes CallRequestMsg e CallResponseMsg são usadas para construção
das mensagens de requisição e de resposta, respectivamente. Tanto as mensagens de
dados quanto as mensagens de controle utilizam essas classes. A diferença, como já foi
dito antes, está no atributo ConnectID, que, para as mensagens de controle, seu valor
é nulo.

Nesta implementação de referência, não foi incluído o suporte à comunicação se-
gura (via criptografia). No entanto, esta funcionalidade pode ser facilmente introdu-
zida de duas formas: pelo uso de pipes seguros ou pela modificação das operações de
marshalling e unmarshalling. Com relação à proteção do conteúdo do ObjectAdv, isto é
um pouco mais difícil, pois, para a busca funcionar de maneira satisfatória, os peers
que mantêm o SRDI precisam ter acesso irrestrito ao seu conteúdo.

4.7.1 Dependências

O TvORB possui dois tipos de dependências: as relacionadas à plataforma do terminal
e as externas.

4.7.1.1 Dependências da plataforma do terminal

No que diz respeito à plataforma, não há referências às APIs específicas do MHP –
APIs cujas classes pertecem aos pacotes com nomes iniciados por org.dvb, org.davic
ou org.havi. Foram utilizadas apenas as classes disponíveis na especificação do
DVB-J (“Fundamentals DVB-J APIs”, Seção 11.3 do [DVB04]):
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• java.lang

Tipos básicos (Class, String, Integer, etc);

• java.lang.reflect

Method e classes para criação de stubs (InvocationHandler e Proxy);

• java.util

Estruturas de dados (Vector, Hashtable, Iterator, etc);

• java.io

Classes de serialização (Serializable, ObjectOutputStream, etc);

• java.rmi

Classes Remote, NotBoundException e RemoteException apenas;

• javax.tv

Apenas a classe XletContext;

4.7.1.2 Dependências Externas

A principal referência externa é a implementação do JXTA, sendo que, para esta, exis-
tem duas versões: uma para Desktop/Servidor e outra para dispositivos com menos
recursos.

A primeira versão contempla a implementação de todos os serviços e protocolos
previstos pela especificação do JXTA [JXTa]. Os peers que fazem uso dessa versão
podem assumir perfis de edge, rendezvous, relay ou proxy peer (veja 3.2.1.1). Por ser a
versão mais completa, ela também é a maior e mais complexa.

A segunda versão, denominada JXME5, basicamente provê as funcionalidades do
perfil edge, isto é, são utilizadas pelos peers que não desempenham papel estrutural
na rede P2P. Ela se divide em duas versões (e bastantes distintas): a JXME/CDC e a
JXME/CLDC6. A JXME/CDC é a versão Desktop/Servidor simplificada, a qual com-
preende apenas os componentes necessários ao perfil edge. A JXME/CLDC é uma
versão extremamente enxuta e depende de um representante (um Proxy Peer) para
existir na rede P2P (essa versão é destinada a dispositivos com pouca memória e baixo
poder computacional, como PDAs e celualres, por exemplo).

5JXME é um apelido para “JXTA para J2ME (Java 2 Micro Edition)”.
6CDC (Connected Device Configuration) e CLDC (Connected Limited Device Configuration) são

perfis definidos pela especificação do J2ME.
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A nossa escolha foi a versão JXME/CDC por ser menor que a versão para Desk-
top/Servidor e por ter recursos importantes que a versão JXME/CLDC não inclui.
Além disso, a escolha por uma implementação baseada no perfil CDC é bastante ra-
zoável já que este é o substituto do PersonalJava (utilizado para especificação 1.0 do
MHP) que hoje se encontra em desuso – até mesmo a própria especificação 1.1 do
MHP já se baseia no perfil CDC [DVB03b].

4.7.2 Estrutura da Rede

Para funcionar corretamente, a rede peer-to-peer do JXTA deve contar com a presença
de RDVPs (rendezvous-peers). Estes são responsáveis por implementar o SRDI (Sha-
red Resource Distributed Index), que é a base para o serviço de Registro Distribuído,
e por intermediar as mensagens entre terminais protegidos por NATs ou firewalls. A
pergunta que pode ser feita é: “Quem disponibilizará os RDVPs?”. Esta pergunta pos-
sui mais de uma resposta que depende basicamente do domínio da rede sobre a qual
estamos falando.

Num cenário onde os terminais fazem parte de uma rede fechada, esta tarefa cabe
à entidade responsável pela administração da rede. Ela pode disponibilizar um pe-
queno servidor que contenha a versão do JXTA para Desktop/Servidor devidamente
configurada como um RDVP. Vejamos um exemplo: considere uma rede de ensino à
distância pela TV [NEF+04]. Os alunos acompanham as aulas pela TV, por onde nave-
gam sobre os slides, enviam perguntas aos monitores ou respondem às enquetes feitas
pelo professor. Nesse caso, o RDVP seria disponibilizado pela entidade que promove
o serviço de ensino.

Para cenários mais genéricos, como o uso de jogos multiusuário pela TV, uma
possível configuração contaria com RDVPs nos Provedores de Acesso à Internet (ISP
– Internet Service Providers), ou ainda, em servidores fornecidos pelas emissoras de
TV, que poderiam restringir o acesso aos Xlets por elas oferecidos.

No caso da participação das emissoras na rede peer-to-peer, há oportunidades de
melhoramento do desempenho através do MPE (Multi-protocol Encapsulation). O
MPE cria um mecanismo para transporte de dados dentro do fluxo multimídia. Ele
foi otimizado para o tráfego de redes IP, embora, também possa ser usado para trans-
portar qualquer outro protocolo de rede. Os pacotes de dados podem ser enviados via
unicast (direcionados para um único receptor), multicast (para um grupo de receptores)
ou broadcast (para todos os receptores da rede). Um cenário bastante interessante seria
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aquele onde fosse posicionado um Relay-peer no headend7 da emissora. Este peer ser-
viria como alimentador de pacotes de dados. Esta abordagem traria várias vantagens,
dentre elas, destacamos:

• O envio de mensagens para os terminais protegidos por NATs e firewalls sem a
necessidade de pulling por parte dos mesmos, e, assim, diminuindo a latência do
recebimento destas mensagens;

• A facilitação da implementação e a melhoraria o desempenho dos serviços de
Notificação de Eventos, de Presença e de Agrupamento.

Embora o papel desempenhado pelo RDVP seja de grande importância, existem al-
guns casos em que a presença do mesmo não é essencial; estamos falando das redes nas
quais há suporte nativo ao envio de mensagens em multicast por parte dos terminais
(como nas LANs, por exemplo). Neste caso, os terminais passariam a implementar al-
gumas das funcionalidades do RDVP. Na busca, por exemplo, ao invés de enviar uma
requisição para um único peer (RDVP), a requisição seria enviada a todos os terminais
da rede e aqueles que possuissem algum objeto ou evento que satifizesse os critérios
da procura respoderiam. Este cenário poderia surgir de várias formas, sendo a mais
comum a rede criada pelos terminais de uma mesma residência.

4.8 Considerações Finais

Neste capítulo, fizemos uma análise de cenário (seção 4.1) onde apontamos as prin-
cipais deficiências das soluções atuais que usam redes colaborativas para criação de
aplicações de TVD distribuídas. Dentro desta análise (seção 4.1.1), descrevemos os
principais requisitos que uma plataforma deveria atender, de forma a suprir tais defi-
ciências. Em seguida, apresentamos nossa proposta, o TvORB. Optamos por descrevê-
lo a partir de um modelo de referência [Sch00] (seção 4.2) que divide os Middleware
em camadas.

Na camada de infra-estrutura (seção 4.3), verificamos como a plataforma JXTA for-
nece um mecanismo livre dos obstáculos de comunicação descritos no capítulo ante-
rior. Além disso, o JXTA fornece componentes e serviços que são a base para as outras
camadas.

7O headend é um conjunto de equipamentos responsáveis pela junção dos fluxos em um fluxo único
e seu envio.
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Na camada de distribuição (seção 4.4), definimos o modelo de programação dis-
tribuída oferecido pelo TvORB, bem como o gerenciamento de conexão entre termi-
nais e o protocolo de comunicação que possibilitam a troca de mensagens em alto
nível, o JIXP (JXTA Inter-Xlet Protocol). O JIXP é um protocolo baseado em chamadas
síncronas (par requisição/resposta) compostas por cabeçalho, informações de multi-
plexação e corpo. Nesta versão, todos os objetos são passados por valor, mesmo que
algum destes seja um objeto já publicado. A serialização dos objetos é feita através do
mecanismo disponível no Java.

Na camada de serviços comuns (seção 4.5), destacamos o serviço de Registro Distri-
buído e de Notificação de Eventos, os quais oferecem mecanismos para a publicação
e localização de objetos e eventos, respectivamente. Ambos serviços se baseiam no
mecanismo de busca da rede P2P, permitindo que os mesmos herdassem característi-
cas importantes, dentre elas, destacam-se a distribuição do repositório de informações
sobre a rede e o rápido acesso às mesmas. Esta estratégia é o principal aspecto ino-
vador do TvORB pois torna tal repositório eficiente, escalável e tolerante a falhas -
características imprescindíveis dentro do contexto da TV Digital.

Na camada de serviços específicos (seção 4.6), listamos alguns possíveis candidatos
que podem facilitar ainda mais o desenvolvimento de Xlets distribuídos.

Por fim, na seção 4.7, conhecemos alguns detalhes de implementação do Middle-
ware proposto, em termos dos seus componentes e dependências. Para realização
deste trabalho, foram implementados apenas a camada de infra-estrutura, a camada
de distribuição, os serviços de Registro Distribuído e Notificação de Eventos da ca-
mada de serviços comuns. Ainda nesta seção, discutimos sobre alguns possíveis cená-
rios onde encontramos diferentes configurações de rede envolvendo participantes es-
peciais, tais como os ISPs (Internet Service Providers) e as emissoras de TVD.

No próximo capítulo, apresentaremos a plataforma de testes bem como as duas
aplicações que validam o Middleware proposto.



CAPÍTULO 5

Testes

5.1 Ambiente de testes

Devido às dificuldades quanto à inserção de código na plataforma dos terminais de
TVD comerciais e à escassez de ferramentas de simulação, o grupo de TV Digital do
Centro de Informática da UFPE, o GTVD (do qual o autor deste trabalho faz parte),
decidiu criar seu próprio ambiente de testes: o MHPbox Emulator (figura 5.1).

Figura 5.1 MHPbox Emulator.

O MHPbox [MHP] é um projeto brasileiro open source cujo principal objetivo é a
criação de uma plataforma de software fiel às especificações do MHP. Ela foi projetada
para dar suporte a duas versões: a embarcada e a de simulação. A primeira consiste de
uma versão otimizada para equipar terminais de TVD. A segunda, o MHPbox Emula-
tor, pode ser utilizada nas estações de trabalho dos desenvolvedores de Xlets, permi-
tindo que estes os experimentem no próprio ambiente de trabalho. Essa abordagem
despertaria o interesse tanto dos fabricantes de terminais quanto dos desenvolvedores
de aplicações, criando uma oportunidade de troca de esforços. Embora este projeto es-
teja parado por tempo indeterminado (à espera de definições quanto sistema de TVD
a ser utilizado no Brasil), já possui uma versão estável o suficiente para criação de
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pequenas aplicações.

5.2 Aplicações

De modo a validar o TvORB, criamos algumas aplicações de teste. Através delas,
pretendemos explorar as funcionalidades do Middleware e ilustrar as facilidades do
seu uso.

5.2.1 Jogo da Velha

Esta aplicação valida as funcionalidades básicas de procura por objetos e comunicação
por invocação de métodos remotos. Ela é a implementação do Jogo da Velha (em inglês:
TicTacToe) (figura 5.2), que consiste de um jogo de turnos, em que cada jogador pode
fazer uma marca em uma das nove posições de uma grade quadrada. Vence o primeiro
que completar uma das linhas, colunas ou diagonais.

Figura 5.2 Xlet do Jogo da Velha.

O Xlet desse jogo deve exportar um objeto que implementa a interface remota
TTToeInterface (listagem 5.1). Ela define dois métodos: o callForPlay() e o
play(). O primeiro envia o advertisement do jogador que deseja iniciar uma partida.
O Xlet do jogador desafiado responde true ou false, indicando se o desafio foi aceito. Se
for aceito, o jogador desafiado é o primeiro a jogar. Cada jogada implica na invocação
do método play() que envia a posição escolhida pelo jogador. Como ambos os Xlets
implementam as regras do jogo, não é necessário checar a validade das jogadas.
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interface TTToeInterface extends Remote {

public boolean callForPlay(ObjectAdv adv) throws RemoteException;

public void play(int x, int y) throws RemoteException;
}

Listagem 5.1 Interface remota do TicTacToe.

public class TicTacToe implements Xlet, SearchListener, TTToeInterface {
private ObjectAdv me;
private XletContext context;
private int searchID;
private Hashtable users;
private TTToeInterface opponent;
private boolean opponentStarts;
private boolean playing;

public void initXlet(XletContext ctx) throws XletStateChangeException {
this.context = ctx;
this.users = new Hashtable();

}

public void startXlet() throws XletStateChangeException {
showUserInterface();
try {

// Exporta o objeto do jogo
me = RemoteIxcRegistry.bind(this.context, "TTToe", this, null);
// Dispara uma busca sem critérios
this.searchID = RemoteIxcRegistry.search(this.context,

"/00/00/TTToe", null, this);
} catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }

}

Listagem 5.2 Código de inicialização do TicTacToe.

Quando iniciado (listagem 5.2), o Xlet exibe a tela do jogo que contera a lista de jo-
gadores. Em seguida, exporta o objeto que implementa a interface TTToeInterface,
que neste caso, é o próprio Xlet. Por fim, ele dispara uma busca que irá preencher a
lista de jogadores (listagem 5.2). Note que na invocação do bind(), o Xlet guarda o ad-
vertisement gerado. Ele será passado como parâmetro para o método callForPlay(),
quando o usuário decidir desafiar alguém. Isto permite que o jogador desafiado avalie
as propriedades do usuário que o desafiou.

Uma vez que a busca tenha fornecido resultados, preenchendo a lista de jogadores
(método advertisementsFound() da listagem 5.4), o usuário poderá navegar sobre
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a mesma de modo a escolher alguém para desafiar. Assim que a escolha é feita, o Xlet
adquire um proxy do objeto remoto deste jogador e invoca o método callForPlay()
(método playWith() da listagem 5.4). Se o jogador aceitar o desafio, ele irá adquirir
um proxy do objeto do usuário desafiador (método callForPlay() da listagem 5.4).

5.2.2 Collaborative t-learning – Versão TvORB

Este Xlet utiliza a API do Serviço de Notificação de Eventos para implementar a apli-
cação prevista no trabalho [NEF+04].

Figura 5.3 Aplicação de t-learning.

O funcionamento é bastante simples:

• Os professores utilizam o Xlet mestre presente nos seus terminais. Estes Xlets
possuem a capacidade de controlar a passagem dos slides (através do disparo de
notificações);

• Os alunos utilizam a interface gráfica para criar uma busca criteriosa e a lançam
sobre a rede;

• Depois que algumas respostas chegam, os alunos escolhem a aula sobre a qual
têm interesse e se cadastram como ouvintes;

• O professor utiliza o seu Xlet para passar cada slide;

• Os Xlets presentes nos terminais dos alunos que assistem a uma determinada
aula são todos notificados da passagem do slide, ficando assim sincronizados;

• A qualquer momento, um aluno pode se cadastrar ou descadastrar como ou-
vinte;
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public void doSearch() throws Exception {
SearchCriteria criteria = new SearchCriteria();
// Aula de enconomia com o prof. Adam em ingles
criteria.addRule("Language", SearchCriteria.EQUALS_OP, "en-US", 1);
criteria.addRule("Theme", SearchCriteria.LIKE_OP, "*economy*", 1);
criteria.addRule("Professor", SearchCriteria.LIKE_OP, "*Adam*", 1);
// Dispara a procura
RemoteIxcRegistry.search(context, "/C9/DD/Scroller", criteria, this);

}

Listagem 5.3 Código da busca por aulas.

• Ao final da aula, o Xlet do professor dispara uma notificação de “fim-de-aula” e
todos os Xlets dos alunos se descadastram.

Seu código já foi visto na seção 4.5.2, nas listagens 4.12 e 4.13. Vejamos como é feita
a busca por aulas (listagem 5.3). Nela está sendo criado um critério que diz:

• a linguagem (propriedade Language) deve ser inglês (valor en-US);

• o tema (Theme) deve conter a palavra “economy”;

• e o nome do professor (Professor) deve conter o nome “Adam”.

Por fim, o Xlet que realiza a busca informa que o objeto procurado possui nome
“Scroller” e pertence ao Xlet identificado por “DD” dentro da organização é identi-
ficada por C9, ou seja, com o ConnectID “/C9/DD/Scroller”.

5.3 Considerações Finais

Neste capítulo apresentamos a plataforma de testes criada pelo GTVD/CIn (Grupo
de Pesquisa em TV Digital do Centro de Informática), o MHPbox, que é resultado
(parcial) de um projeto open source que tenta unir esforços, tanto dos desenvolvedores
quanto dos fabricantes de equipamentos, no intuito de construir uma plataforma fiel à
especificação do MHP que beneficie a ambos. Em seguida, apresentamos duas aplica-
ções que validam o Middleware proposto. Embora estas aplicações utilizem boa parte
dos conceitos, propriedades e mecanismos do TvORB, nem todos foram testados:

• a escalabilidade;
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public void advertisementsFound(int searchID, ObjectAdv[] advs) {
synchronized (this) {

for (int i=0; i < advs.length; i++) {
String key = advs[i].getProperty("Nickname");
this.users.put(key, advs[i]);

}
}

}

public void playWith(String nick) throws RemoteException {
this.opponent = (TTToeInterface)

RemoteIxcRegistry.lookup(context, (ObjectAdv) users.get(nick));
// Espera pela resposta do jogador remoto
if (opponent.callForPlay(me) == false) {

return;
}
this.playing = true;
this.opponentStarts = true;
startGame();

}

// Implementacao da interface TTToeInterface
public boolean callForPlay(ObjectAdv adv) throws RemoteException {

// Pergunta ao usuário
if (playing || showAskForPlayDialog(adv) == false) {

return false;
}
this.opponent = (TTToeInterface)

RemoteIxcRegistry.lookup(context, adv);
this.playing = true;
this.opponentStarts = false;
startGame(); // Dispara a thread (executa o mainloop())
return true;

}

// Loop principal do jogo (iniciado pelo startGame())
private void mainLoop() throws Exception {

if (this.opponentStarts) {
waitForOpponent(); // Espera a jogada do usuario remoto

}
while (hasFinished() == false) {

readPlay(); // Espera a jogada do usuario local
opponent.play(x, y); // Envia a jogada
waitForOpponent(); // Espera a jogada do usuario remoto

}
this.playing = false;
// Fim da partida, libera o proxy
RemoteIxcRegistry.release(context, opponent);

}

Listagem 5.4 Código do tratamento da busca e do jogo em si.
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• configurações envolvendo vários tipos de peers;

• o desempenho dos resultados da busca, no que diz respeito ao tempo de res-
posta.

Contudo, o atendimento a algum destes itens está assegurado por resultados ob-
tidos através experimentos em outros domínios de aplicação, não fazendo parte de
escopo deste documento a sua análise e comprovação [AHJN05, HD03, SBJ03, NR05].



CAPÍTULO 6

Conclusões

Este trabalho realizou, na seção 2.1.1, uma caracterização dos principais tipos de inte-
ratividade proporcionadas pela TVD, em que se escolheu aquela cuja interação ocorre
entre os usuários, através de aplicações distribuídas. Na seção 3.1 identificou-se os
principais obstáculos encontrados na construção das mesmas e concluiu-se que o mo-
delo de comunicação peer-to-peer é o mais adequado para superá-los. Na seção 3.3
fez-se um levantamento das principais abordagens relacionadas à criação de aplica-
ções distribuídas para redes colaborativas entre terminais de TVD, e observou-se que
tais abordagens deixavam a desejar em relação a:

• Facilitação da criação de aplicações que explorem a interatividade entre os usuá-
rios;

• Flexibilidade para atender a demandas variadas;

• Conformidade com as peculiaridades da TV digital.

Com o objetivo de suprir estas deficiências, propusemos uma extensão do GEM
(Global Executable MHP), sob a forma de Middleware de objetos distribuídos, para
facilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas que promovam a interatividade
entre usuários da TV digital. Este Middleware foi denominado de TvORB e seu projeto
foi guiado pelos seguintes requisitos:

• A) Comunicação direta entre Xlets de terminais distintos;

• B) Conformidade com o GEM;

• C) Troca de mensagens via Chamadas a Procedimentos Remotos;

• D) Oferecimento de um serviço de busca avançado, em que os resultados devem
ser:

– D1) Fornecidos em menor tempo possível;
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– D2) Caracterizados por serem curtos e o mais relevantes possível;

– D3) Livres de itens caducos;

• E) Ser leve e pequeno, a fim de minimizar o esforço necessário para embuti-lo na
plataforma (middleware de TVD).

O TvORB foi construído sobre a plataforma JXTA, a qual promove um meio de
comunicação isento dos problemas oriundos da heterogeneidade da rede pela qual o
canal de interação é disponibilizado (A).

O Middleware proposto define a API de RIXC (Remote Inter-Xlet Communication),
baseada na API de IXC (Inter-Xlet Communication) que é definida pelo GEM (B), e um
protocolo de comunicação JIXP (JXTA Inter-Xlet Protocol) o qual cria um mecanismo
para invocação de métodos remotos (C). Além disso, ele contempla um serviço de
localização (D), o qual é uma extensão do serviço de busca da rede P2P, e se baseia
na publicação dos objetos e eventos. Esse serviço proporciona pesquisas rápidas (D1)
e relevantes, já que estas atendem a critérios personalizados (D2), e mantém listas
relativamente atualizadas (D3).

O TvORB é formado por um pequeno conjunto de componentes que utiliza apenas
algumas classes da API de JavaTV e inclui uma versão simplificada da plataforma
JXTA (E), a JXME/CDC.

6.1 Principais Contribuições

As contribuições deste trabalho foram:

• A criação de um Middleware que facilita a criação de aplicações de TVD distri-
buídas;

• A elaboração de um sistema de busca alinhado às necessidades destas mesmas
aplicações;

• A especificação de uma API ...

• A análise dos problemas encontrados na construção de aplicações distribuídas
no contexto da TVD;

• A concepção do projeto MHPbox que fornece um ambiente de simulação para
Xlets;
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• O estudo dos principais trabalhos, os quais relacionam a TVD e as redes colabo-
rativas;

• A classificação dos tipos de interatividade proporcionados pela TVD.

Consideramos o mecanismo de busca a constribuição mais relevante, visto que não
há, na literatura relacionada, qualquer trabalho que associe programação distribuída
e um sistema de registro e procura distribuído dentro do contexto da TV digital.

6.2 Trabalhos Futuros

Com relação ao TvORB, vemos algumas oportunidades de melhoria:

• Na Camada de Infra-estrutura, a plataforma JXTA poderia ser modificada de
forma a também receber mensagens pelo canal de boardcast por meio de MPE
(Multi-protocol Encapsulation), o que melhoraria o desempenho de algumas
operações e facilitaria a implementação dos serviços de Notificação de Eventos,
de Presença e de Agrupamento.

• Na Camada de Distribuição, o JIXP poderia ser extendido para dar suporte à
passagem de objetos por referência. Isto permitiria a criação de novas conexões
lógicas entre os Xlets de forma implícita e evitaria a necessidade de novas chama-
das ao método lookup() da classe RemoteIxcRegistry e EventRegistry,
que é potencialmente custoso, uma vez que usa advertisements para estabelecer
conexões.

• Em relação ao serviço de busca, a procura poderia ser melhorada com o suporte
a regras baseadas em expressões lógicas encadeadas. Isto permitiria a escrita de
condições mais complexas e mais inteligentes.
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APÊNDICE A

Elementos do GEM

O GEM é baseado na especificação MHP 1.0.2 e inclui a maioria dos elementos básicos
do MHP. O principal elemento que falta é a API de SI (Service Information) do DVB,
que, como o próprio nome sugere, é específico ao DVB. Também foram removidas as
referências à resolução do vídeo e ao número de quadros por segundo, já que eles são
diferentes nos sistemas NTSC e PAL1. Um resumo das diferenças pode ser conferido
na tabela A.1 e a lista completa pode ser encontrada no documento de especificação
do GEM [DVB04].

A especificação do GEM inclui ainda uma lista dos ‘equivalentes funcionais’ junto
com uma explicação sobre quais deles são obrigatórios e quais são opcionais. Isto
permite que outras especificações possam incluir seus elementos equivalentes.

1A preocupação com a compatibilidade com padrões analógicos deve-se à necessidade de uma fase
de transição.
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Elementos do MHP Requerido pelo GEM
Sinais de controle de apli-
cativos

Pode usar o do MHP; outros métodos de sinalização
pode ser usado.

Classes DVB-J Sim
Xlet APIs Sim
APIs Gráficas Sim. As resoluções mínimas especificadas no MHP

são meramente informativas.
API DVB de eventos do
usuário

Sim

JMF Sim, mas mas algumas extensões definidas pelo
MHP não são obrigatórias.

API de notificação de re-
cursos

Sim

API de gerenciamento do
canal de interação

Sim

Classes Locator Sim
DSM-CC API Sim, mas com restrições. Pode ser mapeado para

um tipo diferente de sistema de arquivos.
API de armazenamento
persistente

Sim

API de Acesso Condicio-
nal

Não

Comunicação Inter-Xlet Sim
API de seleção de serviço Sim
API DVB de SI Sim
API JavaTV de SI Sim
Classes báscias do MPEG Sim, mas as classes específicas do DVB não são obri-

gatórias.
API de Tuning Sim
API de filtragem de seção Sim
API de execução e moni-
toramento de aplicativos

Sim

Modelo de segurança Sim
Carrossel de objetos
DSM-CC

Não, quando um equivalente funcional é incluído.

Suporte a TCP/IP Sim
Formatos Gráficos Mesmo do MHP.
Formatos de Áudio Mesmo do MHP.
Formatos de áudio, vídeo
e legenda

São requeridos suporte a pelo menos uma definição
em formato de streaming de vídeo e uma de strea-
ming de áudio. Suporte a legenda não é requerido.

Tabela A.1 Elementos do MHP requeridos pelo GEM.



APÊNDICE B

Formato das mensagens do JIXP

As mensagens do protocolo JIXP são representadas por uma lista de tokens binários
resultantes das operações Serialização sobre os tipos de dados de Java.

A mensagem de requisição possui o seguinte formato (BNF):

<Request> ::= <Header> <Body>

<Header> ::= "JIXP" <Version> "Req"
<Version> ::= <byte> <byte>

<Body> ::= <CallID> <MethodCall>
<CallID> ::= <int>

<MethodCall> ::= <ConnectID> <MethodID> <ObjectArray>
<ConnectID> ::= <String>
<MethodID> ::= <int>
<ObjectArray> ::= <int> *<Object>

E a mensagem de resposta:

<Request> ::= <Header> <Body>

<Header> ::= "JIXP" <Version> "Res"
<Version> ::= <byte> <byte>

<Body> ::= <CallID> <MethodRes>
<CallID> ::= <int>

<MethodRes> ::= <Status> <Object>
<Status> ::= <byte>

Onde <byte>, <int>, <String> e <Object> são, respectivamente, as formas
serializadas dos tipos de dados byte, int, String e Object do Java.
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