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Resumo

Esta tese aborda o desenvolvimento de software adaptativo, capaz de modificar o seu compor-

tamento dinamicamente em resposta a variações detectadas em seu ambiente de execução. A

demanda por software adaptativo tem sido impulsionada por decentes avanços nas áreas de com-

putação distribuída, móvel e ubíqua caracterizadas por um ambiente de execução com um alto

grau de dinamismo.

O desenvolvimento de aplicações adaptativas é bastante complexo. Os desenvolvedores devem

levar em consideração diversas questões além da implementação do comportamento funcional da

aplicação. Estas questões incluem a escolha de quais elementos do ambiente de execução devem

ser monitorados, como realizar este monitoramento, que ações de adaptação devem ser realizadas

e quando elas devem ser executadas.

A complexidade inerente ao processo de desenvolvimento de aplicações distribuídas adaptativas

é abordada através da proposição de um modelo para construção desta classe de aplicações. Tendo

por base este modelo, foi implementado um arcabouço que simplifica o pi'ocesso de desenvolvimento,

disponibilizando ferramentas para a monitoração do ambiente de execução, detecção de mudanças

no mesmo e reconfiguração dos componentes da aplicação.

Descreve-se o modelo e a implementação do arcabouço, bem como resultados experimentais

obtidos através da construção de uma aplicação distribuída adaptativa para a disseminação de

informações a clientes móveis. Os resultados dos testes reforçam a aplicabilidade do arcabouço,

além de evidenciar a importância de levarmos em consideração a análise das interações entre os

componentes da aplicação como forma de identificam a necessidade de reconfiguração da mesma



.4.bstract

Tais thesis tocus is the development ot self-adaptive software, meaning software that can modity

its own behavior at runtime to adapt to chances in its execution environment. The demand for

selFadaptive software has continuously been growing due to recent advances in distributed, mobile,

and ubiquitous computing, which are characterized as a computing environment with a high degree

of dynamism.

Building self-adaptive applications is a complex and challenging task. Developeis must consider

several issues in addition to the implementation of the application's normal functionality. These

issues include the selection of which environment elements should be monitored, how to perfoim

the monitoring, which software adaptations should be canied out and when they should take place.

This work aims at reducing the complexity of building adaptive distributed applications by

presenting a framework that provides a set of integrated tools for monitoring resource usage as well

as application-specific interactions, detecting environmental changes, and reconfiguring distributed

applications.

This thesis describes the framework model and its implementation. It presents experimental

results obtained from the construction of an adaptive distributed iníormation service for mobile

users using the framework. The experimental results provides evidences that confirmed our belief

that need for dynamic adaptation is best identified, if besides checking resource availability also

the interactions among the application components are monitored, se as to identfy algo chances in

the Dattern of communication and processing requirements
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Capítulo l

Introdução

1.1 Motivação

O desenvolvimento de diversas tecnologias de computação e comunicação tem transformado o co-

tidiano de um número cada vez maior' de pessoas, causando profundas mudanças na forma, quan-

tidade, qualidade e velocidade com que trocamos informação. O contínuo avanço tecnológico e os

esforços realizados em diversas pesquisas em curso apontam para ambientes de computação com-

postos por uma diversidade cada vez maior de dispositivos, tanto fixos quanto móveis, conectados

através de diferentes tecnologias de rede.

A mobilidade tem se firmado como uma importante característica nesta nova infra-estrutura

de computação. O usuário não estala mais restrito a pontos de acesso fixos e, através da utilização

de diferentes dispositivos, será capaz de acessar recursos computacionais, serviços e informações,

muitos destes sensíveis a sua localização no momento do acesso IHHC+99, PS98, ML981.

Entre os avanços na direção destes novos ambientes de computação, destacam-se as recentes

pesquisas sobre espaços ativos, como o projeto Gala IRC00, MRN021. Espaços físicos como es-

critórios, salas de aula, residências e hospitais serão cada vez mais equipados com dispositivos de

computação, formando um ambiente que integra diversos equipamentos como computadores, pro-

jetores de imagem, câmeras de vídeo, quadros brancos eletrõnicos, etc. O objetivo é proporcionar

informação aos usuários deste espaço, ajudando-os a realizar, de maneira mais fácil, suas ativida-

des ou até mesmo permitindo a !ealização de novas atividades através da interação de maneira
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uniforme com o ambiente ae computação constante destes espaços tísicos

Uma característica intrínseca aos novos sistemas em rede é o seu dinamismo, deconente de

diversos favores como a grande variação na disponibilidade de recursos e serviços, heterogeneidade

de hardware e software, diversidade das tecnologias de rede empregadas e mobilidade dos usuários

IFZ94, Sat96, JHE991.

Entre os requisitos impostos ao desenvolvimento de software para estes ambientes de com-

putação cada vez mais dinâmicos destaca-se a necessidade de adaptação jdSeSE001. Passa a ser

imperativo que o software sda capaz de reconfigurar-se dinamicamente em resposta às constantes

mudanças do ambiente de execução de forma a prover funcionalidade e desempenho adequados.

No entanto, o desenvolvimento de software adaptativo é bastante complexo, uma vez que para

desenvolvê-lo deve-se prover tanto o código responsável pelo comportamento funcional da aplicação,

quanto o código que permita ao software alterar seu comportamento em resposta a variações do

ambiente. Esta complexidade é ainda maior se levarmos em consideração o desenvolvimento de

aplicações adaptativas distribuídas, compostas por diversos componentes executados em diferentes

nós de uma rede

1.2 Contribuição desta Tese

Esta tese aborda a complexidade inerente ao processo de desenvolvimento de aplicações distribuídas

adaptativas e propõe um modelo e mecanismos básicos para construção desta classe de aplicações.

Tendo por base este modelo, foi implementado um arcabouço (/rar/zewor#), que disponibiliza uma

série de mecanismos que permitem (1) a monitoração do ambiente no qual a aplicação é executada,

(2) a análise dos dados coletados por esta monitoração, visando a identificação de mudanças no

estado do ambiente, e (3) a reconfiguração dos componentes da aplicação distribuída em resposta

às variações detectadas.

O desenvolvimento do arcabouço levou em consideração a experiência obtida através de di-

versas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de software adaptativo, algumas destas descri-

tas no capítulo 8. Além disto, exploramos novos conceitos no desenvolvimento desta classe de

aplicações, como a utilização da monitoração do padrão de interações entre os objetos que compõem

a aplicação, levando-se em consideração aspectos semânticos da mesma, como coima de detectam

2



a necessidade de ieconfiguração de seus componentes. Um importante requisito de projeto uti-

lizado na construção do arcabouço é que o mesmo deve prover os meios para reconÊguração de

aplicações compostas por inúmeros componentes distribuídos em uma rede. O arcabouço proposto

foi utilizado para a adição de mecanismos adaptativos a uma aplicação distribuída voltada para a

disseminação de informações a clientes móveis, validando-se, assim, os mecanismos propostos em

seu modelo.

As principais características do alcabouço são:

1. possui um modelo integrado que contempla a monitoração do ambiente de execução, a de-

tecção de mudanças significativas deste ambiente e o suporte à reconfiguração segura das

aplicações em resposta às variações detectadas;

2. pode ser utilizado no desenvolvimento de uma grande variedade de aplicações adaptativas

distribuídas;

3. é flexível, podendo contemplar necessidades específicas das aplicações através da extensão de

seus componentes;

4. possui mecanismos que permitem o gerenciamento da execução de seus componentes, o que

inclui sua suspensão temporária, reinício ou interrupção de sua execução além da alteração

de piopiiedades específicas;

5. permite a reconfiguração dinâmica da infra-estrutura de monitoração e detecção de eventos

do ambiente de execução, através do qual pode-se incluir novos componentes de software

responsáveis por monitorar ou detectam eventos de mudança no ambiente bem como substituir

ou remover componentes já instanciados sem a necessidade de inteiiupção destes serviços;

6. seu modelo de monitoração permite não somente o acompanhamento do estado de utilização

de recursos do ambiente (como taxas de uso da UCP e memória dos nós do ambiente, lar-

gura de banda pai'a comunicação entre os mesmos, etc.) bem como a análise das interações

realizadas entre os objetos que compõem a aplicação;

7. os componentes do arcabouço executados em processos independentes podem ser compar-

tilhados poi diversas aplicações adaptativas e foram projetados para permitir a execução

3



concorrente destas aplicações;

8. separação do código funcional da aplicação do código responsável pela adaptação;

9. estruturação do código responsável pelo tratamento dos eventos que notificam mudanças

significativas no ambiente de execução em estratégias de adaptação IGHVJ941. Mais de

uma estratégia pode ser definida para o tratamento de um dado evento. Pode-se alterar a

estratégia a ser utilizada face à ocorrência de um evento em tempo de execução;

10. suporte à i'econfiguiação dos componentes que compõem a aplicação através do uso de Clon

figui'odores de Componentes IKC00, Kon001.

1.3 Organização deste Documento

Esta tese está estruturada da seguinte coima: o capítulo 2 apresenta uma introdução ao desen-

volvimento de aplicações adaptativas, identificando seus principais desafios e descrevendo o papel

do arcabouço neste processo de desenvolvimento. Em seguida, apresenta-se uma visão geral do

modelo utilizado na construção do arcabouço.

Os capítulos 3, 4 e 5 detalham os três aspectos do desenvolvimento de aplicações adaptati-

vas apoiados pelo arcabouço: a monitoração do ambiente de execução, a detecção de variações

significativas e a reconfiguração da aplicação de forma a acomodar o novo estado do ambiente.

O capítulo 6 apresenta como o arcabouço foi utilizado para adicionar adaptação dinâmica ao

protótipo de uma aplicação para disseminação de informações de trânsito em um ambiente de com-

putação móvel. Nesta aplicação, a geração, consulta e armazenamento dos dados são distribuídos

e os clientes são móveis, o que torna os mecanismos de adaptação importantes para garantir um

tempo de resposta adequado aos clientes.

O capítulo 7 apresenta os resultados dos experimentos que tiveram por objetivo medir os ganhos

de desempenho obtidos através do uso de técnicas adaptativas na aplicação descrita no capítulo 6

bem como avaliar o impacto de ajustes em parâmetros da monitoração e detecção de mudanças no
[, ,.h;o.+,, Hc' ovnFllr n

Diversos trabalhos relacionados são descritos no

estes trabalhos e o arcaboiço descrito nesta tese.

capítulo 8 Realiza-se uma comparação entrea Z

4



Finalmente, o capítulo 9 apresenta as conclusões obtidas como resultado de nossa pesquisa bem

como diversos trabalhos que podem vir a ser desenvolvidos a partir desta tese.



Capítulo 2

Modelo de -4.daptação Proposto

Este capítulo apresenta uma visão geral do modelo proposto para construção de software adapta-

tivo. O modelo é dividido em três partes: (1) monitoração do ambiente de execução, (2) análise

dos dados coletados para detecção de mudanças significativas no estado do ambiente e (3) recon-

figuração da(s) aplicação(ões) em resposta ao novo estado do ambiente. A partir do modelo, foi

implementado um arcabouço (»'amemork) IJoh97, FJS991. Este arcabouço simplifica o desenvolvi-

mento de aplicações distribuídas adaptativas.

2.1 Software Adaptativo

Podemos encontrar na literatura diversas definições para software adaptativo

e Software adaptativo é aquele que avalia sua própria execução e altera o seu comportamento

quando esta avaliação indicar que ele não está atingindo seus objetivos ou quando for possível

atingir um melhor desempenho ou funcionalidade [DAR98j;

e Software adaptativo é aquele que pode modificam' seu comportamento em tempo de execução

em resposta à mudanças no ambiente de execução e, assim, atingir seus objetivos IMen00j;

e Um programa é dito adaptativo se for capaz de alterar automaticamente seu comportamento

de acordo com seu contexto IACM95j;

B Software adaptativo é aquele que modifica seu próprio compor'Lamento em i'esposta a variações
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em seu ambiente de operação IOGTt991. O ambiente de operação compreende qualquer

coisa observável pelo software, como entrada e saída realizada pelo usuário, dispositivos de

hardware e sensores externos e instrumentações do programa.

Considerando estas definições, conclui-se que softwaies adaptativos devem possuir mecanismos

que permitam coletai dados a respeito do estado de seu ambiente de execução, analisar estes

dados visando identificar mudanças significativas, e alterar dinamicamente seu comportamento

para atingir seus objetivos. A execução destes mecanismos deve ocorrer de forma contínua e

concorrente à execução do código funcional da aplicação, conforme ilustrado na figura 2.1

Detecção de
IUonitoração do Ambiente

Alteração do Comportamento
da Aplicação

Figura 2.1: Ciclo de execução dos mecanismos adaptativos

2.2 Desenvolvimento de Software Adaptativo

O desenvolvimento de software adaptativo requer do desenvolvedor o cuidado com diversas questões

IOCT+991 como:

1. Quais são os objetivos da adaptação? O sistema pode modificar-se, por exemplo, para melho-

rar o tempo de resposta, recuperar-se de uma falha, otimizai o uso de recursos ou incorporar

novastuncionalidades;

2. O software permite a incorporação de novos comportamentos em tempo de execução ou não?

3. O software deve possuir autonomia sobre o processo de adaptação ou certas decisões devem

ser tomadas através de intervenções humanas?

4. Qual é o custo operacional de monitoras o ambiente e realizar adaptações dinâmicas? Em

que circunstâncias a adaptação apresenta ganho de custo/benefício?
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5. Quais variáveis do ambiente de execução devem ser coletadas para que se possa tomar decisões

sobre a adaptação?

6. Com que freqüência o sistema deve avaliar a possibilidade de realizar adaptações?

7. Qual é a complexidade de programação necessária para implementar os mecanismos de

adaptação?

O desenvolvimento de software adaptativo é, portanto, bastante complexo uma vez que para de-

senvolvê-lo, deve-se prover tanto o código responsável pelo comportamento funcional da aplicação,

como ainda o código que permita ao software acompanhar o estado de seu ambiente de execução

e promover reconfigurações de seus componentes sempre que ocorrerem mudanças significativas

que comprometam os objetivos do mesmo. Esta complexidade é ainda maior se levarmos em

consideração o desenvolvimento de aplicações distribuídas, compostas por diversos componentes

executando em diferentes nós de uma rede.

O arcaboiço descrito nesta tese tem por objetivo simplificar a construção de aplicações dis-

tribuídas adaptativas, fornecendo os mecanismos para a implementação das decisões de projeto

tomadas em resposta às questões acima levantadas. Por exemplo, uma vez definida a freqüência

adequada para a verificação de uma eventual necessidade de realizar adaptações em uma dada

aplicação, o aicabouço fornece os meios pai'a realizar esta tarefa dentro da fieqüência indicada

podendo-se, ainda, altera-la dinamicamente. Do mesmo modo, o arcabouço disponibiliza um con-

junto de objetos para coletar informações do ambiente, permitindo ainda ao desenvolvedor estender

este conjunto de acordo com as necessidades específicas da aplicação.

Além disto, o arcabouço apóia a construção de aplicações adaptativas em todas as etapas do

ciclo de desenvolvimento, que inclui:

B Análise: o arcabouço descreve os principais componentes de um sistema adaptativo, suas

funcionalidades e relacionamentos e disponibiliza um vocabulário próprio para tratei as

questões relativas à adaptação;

e Projeto: o arcabouço decompõe o problema em um conjunto de componentes, cada um

responsável por uma tarefa específica no processo de adaptação que envolve a monitoração
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do ambiente de execução, a detecção de variações significativas no mesmo e a reconfiguração

da aplicação face ao novo estado do ambiente. O arcabouço define ainda as interfaces de

comunicação entre estes componentes;

e Implementação: o arcabouço possui diversos componentes já implementados que podem

ser combinados para a construção dos mecanismos de adaptação da aplicação sendo de-

senvolvida. Outros componentes podem ser implementados estendendo-se classes abstratas

disponibilizadas pelo arcabouço;

e Execução: os componentes do arcabouço foram desenvolvidos levando-se em consideração a

necessidade do gerenciamento de sua execução. Isto inclui o início e término de sua execução,

a suspensão temporária e reinício dos mesmos, alteração de propriedades utilizadas em sua

execução e, em alguns casos, a incorporação ou remoção em tempo de execução de novas

funcionalidades.

2.3 Visão Geral

Os principais requisitos de projeto levados em consideração na construção do arcabouço foram

1. 0 arcabouço deve ser genérico o suficiente para poder ser utilizado no desenvolvimento de

uma grande variedade de aplicações distribuídas;

2. O arcabouço deve dar apoio ao desenvolvimento de aplicações distribuídas. Isto compreende

um mecanismo que permita reconfigurações coordenadas dos componentes distribuídos que

compõem a aplicação;

3. Os componentes do arcabouço devem ser flexíveis, permitindo ao usuário estender suas fun-

cionalidades, de forma a satisfazer necessidades específicas da aplicação sendo desenvolvida;

4. Os serviços disponibilizados pelo ai'cabouço devem permitir a execução concorrente de a-

plicações adaptativas. Isto implica em permitir reconfigurações em tempo de execução de

componentes do arcabouço, de forma a permitir a inclusão, exclusão e alteração de funcio-

nalidades específicas das aplicações sendo executadas;
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5. Os componentes do arcabouço devem permitir o gerenciamento de sua execução, permitindo

a suspensão temporária, reinício ou interrupção de sua execução além da alteração de pro-

priedades específicasl

6. O aicabouço deve promover uma clara separação entre o código funcional da aplicação e o

código não-funcional responsável pelo comportamento adaptativo.

A figura 2.2 apresenta o diagrama de pacotes UML IBRJ991 do modelo utilizado para a im-

plementação do arcabouço. O modelo é dividido em três pacotes principais. O primeiro, Mo-

nitoração, inclui os componentes responsáveis pelo monitoramento do ambiente de execução.

Componentes do pacote Detecção de Eventos e Notificação devem ser utilizados para analisar

periodicamente os dados coletados a íim de verificar a ocorrência de alterações significativas no

estado do ambiente de execução. O arcabouço utiliza uma abordagem baseada em eventos pala

notificar as aplicações sobre estas variações. Uma vez notificada a oconência de eventos que si-

nalizam mudanças no estado do ambiente, a aplicação utiliza componentes disponíveis no pacote

Reconfiguração Dinâmica para determinar as ações de reconfiguiação que devem ser executa-

das para adaptar a aplicação a este novo estado. Componentes deste pacote ajudam também na
''vnnllPãn Hne+ n q n PÃT'q
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Monitor de
Recursos

Avaliadorde
Eventos de Recurso

:\l Compositor e
,,l Notificador

Configurador de
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Interações entre
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Figura 2.2: Diagrama de pacotes do modelo proposto
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O objetivo do serviço de monitoração é coletar dados que permitam acompanhar o estado do

ambiente de execução. A análise destes dados permite identificar mudanças no ambiente que

indiquem a necessidade de recon6guração da aplicação.

10



Um importante aspecto do ambiente de execução a ser monitorado é o estado dos recursos

distribuídos existentes. Como exemplo destes recursos podemos citar a memória e UCP constan-

tes de cada nó do ambiente e o estado da conexão entre eles (largura de banda disponível para

comunicação, taxa de erros anual, latência de comunicação, etc.).

Um segundo aspecto a ser monitorado corresponde às interações realizadas entre os objetos que

compõem a aplicação distribuída. Interceptadores, como definidos no padrão CORBA IOMG021,

podem ser inseridos entre os objetos da aplicação, para coletar e armazenar informações relevantes

sobre cada chamada de método. Pode-se armazenar, por exemplo, o momento da chamada, a

identificação dos objetos requisitante e requisitado, os parâmetros enviados e os resultados devol-

vidos. A análise destes dados permite identificar alterações no padrão das requisições que exijam

reconíigurações por parte da aplicação. Esta análise pode indicar, por exemplo, um aumento ou

redução de demanda por um serviço ou um desbalanceamento na alocução de recursos distribuídos.

2.3.2 Detecção de Mudanças no Ambiente de Execução

O objetivo do pacote Detecção de Eventos e Notificação é detectar mudanças relevantes no

estado do ambiente no qual a aplicação está sendo executada, tendo como base a análise dos

dados coletados pelo pacote Monitoração. Este pacote é também responsável pela notificação da

ocorrência de eventos que sinalizam estas mudanças.

O sub-pacote Avaliador de Eventos de Recurso recebe notificações a respeito de mudanças

no estado de utilização dos recursos do ambiente que são utilizadas para a a-valiação de expressões

booleanas definidas pelo usuário. Estas expressões definem condições na utilização dos recursos

que levam ao disparo de ações de reconfiguração por parte da aplicação. (Jm servidor de vídeo, por

exemplo, pode diminuir a quantidade de quadros por segundo a ser apresentada ao cliente caso a

largura de banda disponível para a comunicação com o mesmo fique abaixo de um dado valor.

O sub-pacote Avaliador de Eventos de Interação analisa os dados armazenados a respeito

das interações entre os objetos que compõem a aplicação, através da execução periódica de funções

definidas pelo usuário. Estas funções buscam por padrões de inteiação que indiquem a ocorrência

de eventos relacionados com as interações enfie os objetos da aplicação.

Eventos detectados por componentes destes dois sub-pacotes são enviados ao Compositor e
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Notificador, que é responsável pela entrega de notificações da ocorrência de eventos aos objetos

que tenham registrado interesse em recebê-las. Em particular, são notificados componentes do

pacote Reconfiguração Dinâmica incorporados ao código da aplicação.

2.3.3 Reconfiguração da Aplicação

O objetivo do pacote Reconfi.duração Dinâmi.ca é executar as ações de ieconfiguração da aplicação

distribuída necessárias para acomodam um novo estado do ambiente de execução.

Componentes deste pacote estendem as funcionalidades de aomponenl aon$gurators (Confi-

guradores de Componentes) IKC00, Kon001, que definem uma arquitetura pala reconfiguração de

aplicações distribuídas. Nesta arquitetura, para certos componentes da aplicação são instancia-

dos Configuradores que mantêm as dependências entre os diversos componentes que compõem a

aplicação. Além disto, eles disponibilizam mecanismos através dos quais eventos de reconfiguração

podem ser propagados.

Nós estendemos a arquitetura original dos Coníigui'adobes para torna-los cientes do estado

do ambiente de execução e sugerimos uma estruturação para o código que define as ações de

reconfiguração que devem ser executadas em resposta a mudanças no ambiente de execução.

2.4 Implementação do Modelo

Para a implementação do aicabouço, utilizamos a linguagem Java e o JacORB, uma implementação

livre do padrão CORBA IOMG02, BVDOI, Sof021. Esta escolha foi feita levando-se em consideração

diversas vantagens destas ferramentas como:

1. A portabilidade de Java para diferentes plataformas (hardware e sistemas operacionais), que

permite a execução de componentes do arcabouço em um ambiente distribuído com máquinas

heterogêneas e sem a necessidade de recompilação;

2. A independência da linguagem de programação oferecida por CORBA. Diversos componentes

do modelo podem ser estendidos e novos componentes podem sei desenvolvidos, desde que

respeitem as interfaces definidas no arcabouço. CIORBA oferece a flexibilidade na escolha

da linguagem na qual estes componentes são implementados, além de facilitam a integração
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do arcabouço com outros sistemas existentes como o ReMoS, um sistema de monitoração do

ambiente de rede, que sela apresentado no capítulo 3;

3. '1\'ansparência na localização e ativação de objetos, que garante flexibilidade na escolha das

máquinas nas quais os componentes do modelo serão executados;

4. Utilização de diversos serviços disponíveis em CORBA, como o serviço de nomes, notificação

e segurança.

Nesta implementação do arcabouço utilizamos o banco de dados relacional MFSQL para arma-

zenar o estado de objetos persistentes definidos no modelo bem como os dados coletados a partir

das interações entre os objetos que compõem as aplicações adaptativas escritas com o auxílio do

mesmo.

Informações a respeito das ferramentas utilizadas na implementação do aicabouço, seu código

fonte e documentação podem ser obtidas através do seguinte apontador:

http ://wwv . ime . usp br/' sidam/software/AdaptationFramework.
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Capítulo 3

Monitoração

Este capítulo apresenta o serviço de monitoiação do ambiente de execução. Fazem parte do arca-

bouço dois pacotes relativos a este serviço: monitoração de recursos do ambiente e monitoração das

interações realizadas por objetos da aplicação. Este capítulo apresenta o projeto, implementação

e exemplos de uso destes dois pacotes.

3.1 Monitoramento de Recursos

O pacote Monitor de Recursos tem por função disponibilizar meios para acompanhar o estado

de utilização dos recursos disponíveis no ambiente. Estes recursos tipicamente compreendem com-

ponentes de hardware como memória, UCP, disco e enlaces de rede. No entanto, componentes

de software podem também ser monitorados por objetos pertencentes a este pacote. Pode-se, por

exemplo, monitoras o tempo médio de resposta que um servidor leva para atender requisições ou

a quantidade de requisições por ele atendidas.

A monitoração de recursos é baseada no conceito que denominamos Parâmetro de Moni-

toração, seguindo a abordagem proposta em ISB971. Cada Parâmetro de Monitoração representa

um aspecto do recurso distribuído a ser monitorado. Por exemplo, dado o recurso UCP, pode-se

monitorar seu percentual de uso ou a quantidade de memória real disponível. Dado um enlace da

rede, pode-se medir a largura de banda disponível ou sua latência de comunicação.

Cada Parâmetro de Monitoiação possui um conjunto de faixas (valores) de operação. A tabela

3.1 ilustra um possível conjunto de faixas que podem ser utilizadas para acompanhai o percentual
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de uso da UCP

Tabela 3.1: Faixas de operação: percentual de uso da IJCP

O uso de diferentes faixas de operação permite uma maior flexibilidade na tomada de decisão

para uma possível adaptação. IJm servidor Web, por exemplo, poderia passar a enviar as fíbulas em

preto e branco caso a largura de banda disponível para a comunicação com seu cliente se tornasse

estreita e caso a largura de banda ficasse ainda menor, poderia passar a omití-las por completo. A

quantidade de faixas de operação define a granularidade da monitoração a ser realizada.

A monitoiação de recursos do ambiente é um componente fundamental na construção de uma

grande variedade de aplicações adaptativas. Um servidor de vídeo, por exemplo, poderia ajustar

a quantidade de quadros por segundo a ser apresentada ao cliente ou ajustar a resolução de cada

imagem de acordo com o estado da largura de banda disponível para a conexão estabelecida entre

eles. Um cliente poderia escolher dentre um conjunto de servidores equivalentes para qual deles

enviar uma requisição, de acordo com a caiba de trabalho monitorada em cada máquina servidora.

Estes exemplos ilustram que diferentes aplicações adaptativas podem ter interesse em monitoras

diferentes parâmetros do ambiente. Como um dos objetivos do arcabouço é ser reutilizável, faz-

se necessário que o conjunto de parâmetros monitoráveis possa ser estendido de acordo com as

necessidades de cada aplicação.

Um componente do arcabouço, denominado Repositório de Entidades, armazena os pa-

râmetros do ambiente que podem ser monitoiados. Utilizando a interface deste componente, o

usuário pode definir novos parâmetros. Cada parâmetro possui um identificador, uma descrição
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Faixa Valor Inicial Valor Final

l 0 5

2 5.01 10

3 l0.01 20

4 20.01 50

5 50.01 75

6 75.01 85

7 85.01 95

8 95.01 100



e as faixas de valores utilizadas em sua monitoração. Cada parâmetro está relacionado a um

Tipo de Entidade de Monitoração. Por exemplo, os parâmetros percentual de uso da IJCP e

quantidade de memória real disponível referem-se a entidades de monitoração do tipo máquina (ou

post). Os parâmetros largura de banda disponível e latência de comunicação referem-se a entidades

do tipo enlace de rede. As instâncias de cada tipo de entidade são denominadas Entidades de

Monitoração. Cada ambiente de execução possui seu próprio conjunto de entidades. O laboratói'io

de Computação Paralela e Distribuída (LCPD) do IME-USP possui, por exemplo, as máquinas

Limes.ra, Campinas e llhaBela. A interface do Reposi.tório de Ente.dades pei'mire também

definir os tipos e entidades de monitoração constantes do ambiente de execução onde as aplicações

adaptativas serão executadas .

3.1.1 Objetos de Monitoração de Recursos

No arcabouço a implementação da monitoração de recursos do ambiente é baseada em compo-

nentes denominados Objetos de Monitoração de Recursos - OMR. Para cada Parâmeti'o de

Monitoração, implemente-se um OMR que de'ç'e ser instanciado em cada máquina na qual se deseja

acompanhar o estado do parâmetro monitorado. Periodicamente o OMR verifica, através de uma

consulta local ao recurso correspondente, em qual faixa o parâmetro monitorado está operando.

Sempre que houver uma variação na faixa de operação, o Objeto de Monitoração envia uma no-

tificação ao componente responsável pela avaliação de eventos relacionados à disponibilidade de

recursos. A adoção desta estratégia, baseada no modelo ousa, reduz a qiiantidade de mensagens

de monitoração que trafega na rede pelos seguintes motivos:

1. 0 componente responsável pela avaliação de eventos de recurso não necessita consultar pedi

odicamente os OMRs intanciados no ambiente (modelo puZZ);

2. A notificação de mudança no estado de um recurso é gerada somente quando houver uma

variação na faixa de operação do parâmetro monitorado, indicando uma mudança significativa

do ponto de vista do monitoramento. Mesmo para recursos cujo estado oscila com muita

freqüência, esta forma de monitoramento causará uma quantidade reduzida de mensagens,

caso as faixas de operação tenham sido definidas apropriadamente.
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A figura 3.1 apresenta a interface disponibilizada pelo OMR. O método parametero devolve

uma referência ao parâmetro sendo monitorado, enquanto meo devolve uma referência para a

entidade monitorada. O método current-rangeo devolve a faixa de operação anual. Portanto,

apesar de operar no modelo Fuga, o OMR permite que opcionalmente se utilize o modelo puZZ.

Frequency ( ) é utilizado para se obter a freqüência utilizada pelo OMR para avaliar o valor corrente

do parâmetro monitorado.

interface Rmo {
MonitoredEntities : : Parameter parametero;
MonitoredEntities: :Entity meo;
unsigned long frequency o;
unsigned long current.range o;
vota suspend o;
void resume ( ) ;
void change requency (in unsigned long new.frequency) ;
oneway vaia shutdown o;

}

Figura 3.1: Interface: Objeto de Monitoração de Recursos

No projeto do Objeto de Monitoração de Recursos levou-se em consideração facilidades que

permitem o gerenciamento de sua execução. O método suspendo permite que a monitoração

seja temporal'lamente suspensa enquanto resume o retoma a monitoração. A freqüência com que

localmente é verificado o valor de operação do parâmetro pode ser alterada através do método

changelrequencyo . O método shutdowno pode ser utilizado para interromper a execução do

OMR.

3.1.2 Implementação

O diagrama de classes do OMR responsável pela monitoração do percentual de uso da UCP em

uma máquina está representado na figura 3.2. Anualmente o arcabouço possui implementados

objetos responsáveis pela monitoração da UCP e da quantidade de memória principal disponível.

O arcabouço foi projetado pala sei extensível, permitindo que facilmente se inclua novos OMRs.

Das sete classes apresentadas na figura 3.2, cinco são comuns a qualquer Objeto de Monitoração

e, portanto, não necessitam ser reescritas no desenvolvimento de um novo OMR.

As classes CpuMonitor e RmoCpulmpl são específicas do parâmetro percentual de uso da l.JCP.

CpuMoni.tor contém o código responsável por verificar periodicamente a taxa de uso da IJCP.
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.Praticamente todo o trai)acho de desenvolvimento (]e um novo q.J]v]J], consiste na escrita (lo monitor

específico para o parâmetro. RmoCpulmpl possui um código muito simples, que cria um objeto

CpuMonitor e inicia o processo de monitoração.

Todas as demais funcionalidades de um OMR estão implementadas nas demais classes. Elas são

responsáveis pela interface de comunicação (figura 3.1), por suspender e reiniciar a monitoração,

alterar sua freqüência e vei'ificar a faixa de operação do parâmetro, notificando, sempre que esta

sofrer alguma variação, o componente do pacote Detecção de Eventos responsável pela avaliação

de eventos (descrito no capítulo 4)

RmoCpulmpl <<Thread>>
CpuMonitor

Figura 3.2: Diagrama de classes: Objeto de Monitoração de Recursos

3.2 Monitoramento de Interações Entre Objetos

O pacote Monitor de Interações entre Objetos fornece suporte para a monitoração das in-

teiações realizadas entre os objetos que compõem a aplicação distribuída. Esta monitoração é

realizada através do uso de Interceptadores que são componentes de software inseridos entre os

objetos cliente e servidor. Sempre que o cliente invocar um método em um objeto, a mensagem

correspondente a esta invocação é interceptada e posteriormente ieencaminhada para o objeto alvo.

Através do uso de Interceptadores, pode-se extrair informações úteis de cada chamada de método.
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Estas informações podem sei armazenadas em memória persistente para uma posterior análise (pol

exemplo, pelo pacote de detecção de eventos). Cada requisição pode ainda receber uma marca de

tempo que permite identiÊcar quando a requisição foi recebida pelo servidor. Pode-se ainda medir

o tempo transcorrida entre a recepção da mensagem e o despacho da resposta ao cliente, o que

corresponde à duração do atendimento à chamada do método pelo objeto servidor. Como exemplo

das informações a respeito de cada interação que podem ser armazenadas temos:

e identificador do objeto para o qual a requisição é destinada;

e nome do método sendo invocado;

e endereço da máquina cliente;

8 marca de tempo da realização da requisição;

B tempo de duração da execução do método no servidor

Estas informações são de caráter geral, podendo ser úteis para divei'sas aplicações. No entanto, em

outros casos pode sei interessante coletar informações específicas das aplicações. Por exemplo, no

caso de um sistema de informação distribuído onde os clientes são móveis, pode ser útil identificar a

região da cidade onde o cliente estava no momento da solicitação e qual dado foi alvo da consulta. A

análise do padrão global de acesso realizado pelos clientes pode determinar uma melhor distribuição

dos dados, de forma a minimizar o tempo de resposta médio das consultas realizadas.

Outro aspecto relevante sobre a monitoração das inteiações entre objetos é a necessidade de se

determinar quais objetos da aplicação serão monitorados. Uma aplicação distribuída tipicamente

é estruturada em um conjunto de componentes, cada um disponibilizando uma interface específica

com um conjunto de métodos. Dependendo dos objetivos da adaptação, apenas as requisições

enviadas a um subconjunto destes métodos devem ser monitoradas.

Conforme veremos no capítulo 8, que aborda vários de trabalhos relacionados à adaptação

dinâmica, a utilização de dados sobre as interações entre objetos da aplicação tem sido pouco

explorada e é um dos diferenciais do presente trabalho.
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3.2.1 Implementação
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seguintes requisitos:

1. Transparência: a inteiceptação das chamadas de método das operações monitoradas deve ser

o mais transparente possível para o código da aplicação;

2. Desempenho: o custo adicional das chamadas de método provocado pela interceptação deve

ser pequeno, de forma a ser considerado desprezível para as aplicações que fizerem uso da

mesma.

Considerando que a comunicação entre os componentes da aplicação se dê através de CORBA,

a forma mais natural para prover o serviço de monitoração das interações entre objetos é através do

uso de Inteiceptadores Portáteis (Portable /nfercepfors), que fazem parte da especificação CORBA

[OMG02].

Interceptadores Portáteis são componentes de software que interceptam o fluxo normal de

execução do ORB. Eles são inseridos no código do ORB, devendo ser registrados antes que seu

método de inicialização (ini.to) retorne à aplicação a referência ao ORB a ser utilizada.

Existem dois tipos de Interceptadores: Interceptadores de Requisição e Inteiceptadores de IOR.

Em nossa implementação, utilizamos apenas Interceptadores de Requisição pala interceptar o fluxo

de requisições e respostas propagados entre objetos cliente e servidor através do ORB. No entanto,

não é permitido aos Interceptadores de Requisição alterar os argumentos especificados pelo cliente

na chamada de método.

Interceptadores de Requisição podem sei inseridos em diversos pontos da comunicação entre os

objetos cliente e servidor, chamados de pontos de acesso. A figura 3.3 ilustra os pontos de acesso

disponíveis. Existem dois tipos de Interceptadores de Requisição: aqueles inseridos no lado cliente

da aplicação e aqueles inseridos no lado servidor.

Pala cada ponto de acesso, é fornecido um objeto através do qual o Interceptador pode acessai

informações a respeito da requisição. Informações comuns aos dois tipos de interceptadores (lado

cliente e servidor) são disponibilizadas através de um objeto do tipo Requestlnfo. Duas subclasses
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Figura 3.3: Pontos de acesso

de Requestlnfo, ClientRequestlnfo e ServerRequestlnfo, fornecem informações específicas a

interceptadores do lado cliente e interceptadores do lado servidor, respectivamente.

Entre os métodos disponíveis em Requestlnfo, destacamos:

e operationo : retorna o nome do método sendo invocado;

e argumentso: retorna uma lista contendo os argumentos passados como pai'âmetros do

método invocado;

. resu].to devolve o resultado da invocação do método;

O método targeto, constante da interface ClientRequestlnfo, permite descobrir qual o

objeto sendo chamado pai'a realizar a operação.

Implementamos no arcabouço um mecanismo de monitoração das interações entre os objetos de

uma aplicação distribuída utilizando Interceptadores de Requisição que executam do lado cliente

A figura 3.4 apresenta o diagrama de classes desta implementação.

A classe Clientlniti.dizer implemente a interface 0RBlnitializer, responsável por re-

gistrar os Interceptadoies durante a inicialização do ORB. Seu método posta.nato cria uma

instância da classe CI i.entlnterceptor, que implemente o código do Intei'ceptador. Em nossa

implementação, o Interceptados utiliza um banco de dados relacional para armazenar os dados co-
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Figura 3.4: Diagrama de classes: monitoração de interações

letados durante a monitoração. Os argumentos de seu construtor incluem a máquina responsável

por executar o servidor de banco de dados, o nome do banco de dados e a tabela onde os dados

serão armazenados, bem como um usuário e sua senha com direitos de escrita nesta tabela. Além

disto, deve-se fornecer também uma lista contendo os nomes dos métodos a serem monitorados.

Somente as invocações realizadas a estes métodos terão seus dados armazenados pelo Inteiceptador.

Ao final da execução do método post-i.nit o , o Interceptados fará parte do ORB.

Durante sua inicialização, o Interceptador (classe Clientlnterceptor) instancia um objeto da

classe InterceptorDatabaseLoop, com quem compartilha uma estrutura de dados que armazena

os dados relativos às chamadas de método realizadas pela aplicação. Clientlnterceptor insere

dados nesta estrutura sempre que a aplicação realizar uma chamada a um dos métodos monitorados.

InterceptorDatabaseLoop é executado em uma fAread independente que periodicamente remove

os dados armazenados nesta estrutura e os salva no banco de dados. Desta forma, minimiza-se o

custo da monitoração, evitando que a chamada a um método monitorado sofra um atraso devido

ao tempo de acesso ao SGBD. A tabela 3.2 descreve quais são os dados armazenados.

Para métodos assíncronos (definidos em CORBA IDL como oneway), os campos indicados com

um asterisco conterão valor nulo.
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Tabela 3.2: Dados monitorados pela interceptação de interações

Limitações e Solução Alternativa

A implementação dos mecanismos para a monitoração das interações entre os objetos da aplicação

conforme descrito acima possui a vantagem de ser transparente ao código da aplicação. As únicas

alterações necessárias são na inicialização do ORB, quando deve ser fornecida uma cadeia de

caracteres contendo o nome da classe responsável por registrar o Interceptador, e ao término da

aplicação, quando deve-se realizar uma chamada ao método destroyo do ORB para que a tAread

criada pelo Interceptador sda destruída.

No entanto, nos deparamos com uma limitação da especificação de Interceptadores Portáteis.

No seu mapeamento para Java, o acesso aos argumentos passados na invocação do método (que

poderiam ser obtidos através do método arguments o ) não está disponível para aplicações que não

utilizam invocação dinâmica (DSI/Dll) IOMG021. Ou seja, para as aplicações que utilizam stubs e

ske/efons, uma chamada ao método argumenta o gerará uma exceção do tipo N0-RESOURCES. Esta

limitação é decorrente do fato do ORB realizar o marsAai ng dos argumentos antes de executar os

Interceptadores no lado cliente e realizar o urzrrzarsAaZáng somente após a execução dos Intercep-

tadores no lado servidor. A open'ação de tznmarsàalíng somente poderia ser realizada através da

utilização de classes auxiliares, que não estão disponíveis no contexto no qual os Intelceptadores

são executados ISun02a, Jac021.

Esta limitação restringe a flexibilidade do mecanismo de inteiceptação. Conforme descrito na

seção 3.2, para algumas aplicações é importante armazenar informações específicas das interações
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Dado Tipo
Nome do método chamado String

Marca de tempo da requisição Tinestamp

Marca de tempo do recebimento da respostas Timestamp

Nome da máquina que realizou a requisição String

Endereço IP da máquina que realizou a requisição String

IOR do objeto servidor String

Tempo transcorrido entre a requisição e a resposta

em milisegundos*
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entre seus objetos, que são enviadas como argumentos de entrada e saída na chamada de métodos.

Para estes casos, implementamos uma solução alternativa cujo diagrama de classes é ilustrado na

âgura 3.5. Esta solução, no entanto, é menos transparente ao código da aplicação.

Figura 3.5: Diagrama de classes: solução alternativa para monitoração de inteiações

As classes Interceptor e InterceptorDatabaseLoop possuem um funcionamento semelhante

às classes conespondentes na implementação que utiliza Interceptadores Portáteis. Interceptor

insere os dados coletados pela monitoiação em uma estrutura, enquanto InterceptorDatabaseLoop

periodicamente os remove, armazenando-os em um banco de dados.

Os dados a serem armazenados variam pai'a cada método, de acordo com o número e tipo dos

argumentos. A implementação fornecida sugere ao usuário criar uma tabela para cada método

monitorado. Os atributos desta tabela devem corresponder aos argumentos do método que se

desça salvar, bem a como outras informações gei'ais como as descritas na tabela 3.2.

O método add-i.nvocationo, constante da interface de Interceptor, recebe como entrada

um vedor de objetos Java e o nome da tabela na qual estes dados devem ser armazenados. O

Interceptor os insere na estrutura de dados compartilhada com InterceptorDatabaseLoop que,

por sua vez, os armazena na tabela fornecida tendo o cuidado de verificar se a quantidade e tipo

dos objetos fornecidos correspondem à descrição da tabela.

Para minimizar as alterações necessá.rias ao código da aplicação, sugere-se que o usuário imple-

mente uma sub-classe de Interceptor que contenha métodos com a mesma definição dos métodos

a serem monitorados. Estes métodos devem armazenam os argumentos recebidos em um vedor de

objetos e realizar a chamada ao método addinvocationo , fornecendo também o nome da tabela

no qual eles devem ser armazenados. Ouvias informações podem ser inseridas neste vedor como, poi

exemplo, a marca de tempo no qual a invocação foi realizada. No código da aplicação é necessário
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incluir a cada chamada de um método monitorado uma nova chamada ao método correspondente

na sub-classe de Interceptor implementada. A título de exemplo de uso, o arcabouço fornece a

classe ApplicationlnterceptorExample.

Custo da Monitoração de Interações entre Objetos

Com o objetivo de medir o custo que a monitoração das interações entre objetos impõe à aplicação,

implementamos uma aplicação bastante simples composta por um servidor que disponibiliza apenas

dois métodos: returnlnfoo , que recebe como parâmetros de entrada duas cadeias de caracteres,

devolvendo uma outra ao objeto chamador e noReturno , definida como oneway e que, portanto,

não devolve valor algum. Implementamos também um cliente deste servidor que realiza 500 chama-

das a returnlnfoo e 500 a noReturno . Realizamos, então, as medições utilizando duas versões

do cliente: (1) a que utiliza o Interceptador implementado utilizando-se Interceptadores Portáteis

de CORBA e (2) a que utiliza o Inteiceptador alternativo baseado apenas em Java.

Utilizando a ferramenta Optãmãze f IBorl, medimos o consumo de CPU gerado pela inter-

ceptação das chamadas realizadas pelos clientes aos métodos returnlnfoo e noReturno . Para o

cliente que utilizou a versão do Interceptador baseado em CORBA, a monitoiação foi responsável

por um acréscimo de 12,90% no consumo de CPU necessário pala executei as 1000 chamadas de

método realizadas. Já a monitoração baseada apenas em Java implicou em um acréscimo de 4,53%

no consumo de CPU. O impacto dos custos medidos é ainda menor se levarmos em consideração

que o tempo total para execução de uma requisição inclui também o tempo gasto na comunicação,

correspondente ao tempo de envio da requisição e o recebimento da resposta.

Os testes foram realizadas no LCPD, Laboratório de Computação Paralela e Distribuída do

IME-USP. A máquina utilizada foi a Oilândia, cuja descrição de hardware e software básico

encontra-se no apêndice A.

Podemos concluir, pelos resultados dos testes realizados, que o custo da monitoração de in-

terações entre objetos da aplicação é pequeno, sendo praticamente desprezível para a grande mai-

oria das aplicações.
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Comunicação através de Java RMI

O arcabouço pode ser utilizado para implementar os mecanismos de adaptação de uma aplicação

distribuída mesmo que os componentes responsáveis pelo seu comportamento funcional se comu-

niquem através de Java RMI ISun02b, FL981. Isto é possível já que boa parte dos componentes

do arcabouço são executados fora do espaço de endereçamento dos componentes da aplicação, con-

forme descrito na seção 2.3. Além disto, o código dos componentes do arcabouço que executam

no mesmo espaço de endereçamento dos componentes da aplicação é isolado do código responsável

pelo comportamento funcional da mesma.

Como RMI não disponibiliza um serviço de Interceptados'es como parte de sua arquitetura, o

usuário do arcabouço pode optar por utilizar a solução alternativa descrita anteriormente. Uma

outra possibilidade é a utilização de implementações independentes de Interceptadores para a aiqui-

tetura RMI, como o desenvolvido para o projeto Aroma INMMS001 da Universidade da Califórnia

em Santa Barbaia. Esta possibilidade é identificada como um possível trabalho futuro, já que é

necessário a modificação da solução proposta pelo projeto Aroma, que é voltada para a utilização

de replicação como forma de obter alta disponibilidade e tolerância a falhas por parte da aplicação.

3.3 Monitoração da Infra-estrutura de Rede

Um recurso importante a ser monitorado em ambientes distribuídos é o estado da comunicação

entre seus nós. Tipicamente, aplicações adaptativas distribuídas possuem interesse no estado de

parâmetros do ambiente de rede como a largura de banda disponível para comunicação entre seus

componentes, a taxa de erros que o meio apresenta e a latência de comunicação.

O desenvolvimento de um serviço de monitoramento da infra-estrutura de rede que atenda às

necessidades de aplicações adaptativas apresenta diversos desafios:

B O ti'áfego gerado por diferentes aplicações pode possuir cai'achei'ísticas bastante distintas.

Assim, diferentes aplicações podem precisam acessar diferentes tipos de informação. Para

aplicações que manipulam esporadicamente grandes quantidades de dados, a largura de banda

disponível pala a transmissão de uma grande rajada de dados pode ser mais importante do

que a largura de banda média disponível. Já aplicações que transmitem dados de forma
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contínua, como aplicações de vídeo e áudio, possuem mais interesse nesta última;

8 Para a maioria das aplicações é mais interessante ter uma previsão a respeito do tráfego

da rede no futuro. Uma boa estimativa é difícil de ser obtida. Para que se possa obter

uma estimativa razoavelmente pi'ecisa é necessário levar em consideração o conhecimento das

aplicações em execução e o seu uso de recursos;

8 Várias informações de interesse das aplicações são geradas por diferentes entidades. Algumas

informações somente podem ser obtidas através de um banco de dados estático mantido por

administradores, outras podem ser acessadas através de protocolos como SNMP e outras,

como a latência de comunicação, devem ser medidas pelo serviço de monitoramento através

da utilização de testes específicos;

8 A forma pela qual as informações devem ser obtidas e quais informações estão disponíveis

varia de acordo com a tecnologia de rede adorada. Algumas tecnologias de rede, como ATM,

disponibilizam informações a respeito da largura de banda disponível como parte de seu

gerenciamento de tráfego (controle de fluxo). Em outras tecnologias, como Ethernet, esta

informação não está disponível de forma direta;

B O nível adequado de abstração das informações de rede apresentadas varia de acordo com a

aplicação. Uma aplicação pode ter interesse em conhecer a topologia de toda a rede, junta-

mente com informações sobre roteamento e o estado de cada enlace. Outra aplicação pode

apenas estar interessada no estado da comunicação entre dois pontos da fede, independente-

mente da quantidade de enlaces intermediários e das características de cada um destes.

Tantos desafios tornam o serviço de monitoramento de rede complexo o suficiente para ser objeto

de estudo de pesquisas específicas. Dentro desta linha, destacamos o piojeto ReMoS (./?esource .A4o-

nãtoráng Sg/atem /or network-amara app/ãcaf ons) IDGK+01, DGL+97, LMG+991, desenvolvido na

Universidade Carnegie Mellon. ReMoS íoi projetado com o objetivo de disponibilizar informações

de rede para aplicações através de uma interface uniforme. Esta interface poderia ser periodica-

mente acessada por Objetos de Monitoração de Recursos para obtenção do estado de parâmetros

do ambiente de rede que se deseja monitorar. A integração entre o Remos e o arcabouço descrito

nesta tese é um dos trabalhos futuros identificados.
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Capítulo 4

Detecção e ]Notificação de Eventos

Este capítulo descreve a infra-estrutura para detecção e notificação de eventos relativos a mudanças

no ambiente de execução.

O aicabouço permite a definição de dois tipos de eventos. Eventos de Recurso são aqueles

gerados a partir da análise dos dados enviados pelos Objetos de Monitoração de Recursos instan-

ciados no ambiente. Eventos de Interação são resultantes da análise das interações realizadas

pelos objetos da aplicação.

Este capítulo inicia-se com uma descrição dos requisitos levados em consideração no projeto

do arcabouço. Em seguida, apresenta-se a descrição dos dois tipos de eventos permitidos e o

projeto e implementação da inü'a-estrutura constantes no arcabouço para sua detecção. Comenta-

se a despeito de eventos compostos, definidos a partir da composição de outros eventos, e como o

arcabouço pode dar apoio para a utilização dos mesmos. Finalmente, é apresentado o mecanismo

de notificação de eventos para as aplicações adaptativas

4.1 Requisitos de Projeto

Um importante requisito de piojeto é a necessidade do arcabouço levar em consideração as necessi-

dades específicas das aplicações. Uma aplicação adaptativa pode ter interesse em um subconjunto

próprio de eventos. Por exemplo, enquanto uma aplicação pode ter interesse em ser notificada

quando uma máquina servidora estiver com um percentual de uso da UCP acima de 90%, outra

aplicação pode possuir interesse em notificações a respeito de variações significativas na largura
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de banda disponível para a comunicação enfie seus componentes instanciados em nós distintos.

Portanto, o arcabouço deve permitir que o usuário estenda o conjunto de eventos que podem ser

detectados, de forma a não restringir o conjunto de aplicações adaptativas que podem ser escritas

com apoio do mesmo. Em nossa abordagem, o usuário pode fornecer definições de novos eventos.

Da definição constam um identificador único e uma descrição do evento, além de uma série de

outros parâmetros que variam de acordo com o tipo de evento sendo de6nido (Evento de Recurso

ou de Interação), conforme veremos nas seções seguintes.

Um segundo aspecto levado em consideração no projeto do aicabouço é que o ambiente de

execução distribuído pode executar várias aplicações adaptativas concorrentemente. Neste caso, o

código necessário para a detecção de um evento deve poder ser carregado e removido dinamicamente

do componente do arcabouço responsável pela detecção de eventos sem interferir na detecção de

outros eventos. Desta forma, novas aplicações adaptativas podem ser adicionadas e removidas do

ambiente. O arcabouço permite ainda a substituição em tempo de execução do código responsável

pela a detecção de um dado evento. Esta flexibilidade é necessária quando o administrador da

aplicação sentir a necessidade de alterar as condições que levam ao disparo do mesmo.

Finalmente, o suporte à detecção de eventos deve possuir uma interface para gerenciamento,

através da qual seja possível carregar, remover e alterar o código relativo à detecção de um dado

evento, iniciar sua detecção além de suspendê-la temporariamente e posteriormente reiniciá-la.

Esta interface de gerenciamento deve ainda permitir a alteração de parâmetros específicos para

os dois tipos de evento (de Recurso e eventos de Interação). Estes parâmetros são explicados nas

seções seguintes.

4.2 Tipos de Eventos

Esta seção descreve os dois tipos de evento disponibilizados pelo aicabouço

4.2.1 Eventos de Recurso

Eventos de Recurso estão relacionados a mudanças no estado de utilização dos recursos distribuídos.

Conforme descrito na seção 3.1, estes recursos podem ser tanto componentes de hardware quanto de

software e possuem seu estado monitorado por Objetos de Monitoiação de Recursos - OMRs (seção
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3.1.1). Objetos de Monitoração notificam um componente do pacote Avaliador de Eventos de

Recurso, denominado Gerente de Recursos, sempre que houver uma variação na faixa de operação

do parâmetro monitoiado no nó do ambiente no qual o Objeto de Monitoração está instanciado.

O Gerente de Recursos mantém o último valor fornecido por todos os OMRs. Desta forma, ele

adquire uma visão global do estado de utilização dos recursos do ambiente sendo monitorado por

OMRs.

O instante no qual um OMR detecta uma variação na faixa de operação (vede seção 3.2) de um

parâmetro em uma entidade do ambiente difere do instante no qual o Gerente de Recursos recebe

esta notificação, dado que a comunicação entre estes processos em um ambiente distribuído leva

um determinado tempo. Além disto, mensagens de notificação podem chegar fora de ordem, ou

seja, o Gerente de Recursos pode receber notificações em uma ordem diferente da qual elas foram

geradas pelos OMRs, não havendo garantia de entrega FIFO, muito menos de ordem causal. Por

esse motivo, toda mensagem gerada por um OMR recebe uma marca de tempo. Ao receber uma

mensagem, o Gerente de Recursos veli6ca se a marca de tempo da mensagem recebida é menor

do que a marca de tempo armazenada juntamente com o último valor recebido do OMR. Se for, a

mensagem é antiga, sendo descartado sem ser processada.

A avaliação da ocorrência de um Evento de Recurso é baseada em uma expressão booleana

fornecida pelo usuário como parte de sua definição. Esta expressão contém um ou mais Parâmetros

de Monitoração, como por exemplo a expressão:

uso-ucp > 4 AND mem.disponível < 2

Esta expressão é avaliada como verdadeira quando, em uma máquina, o percentual de uso da

UCP (uso-ucp) estiver acima da faixa 4 de operação e a quantidade de memória real disponível

(mem.disponi.vel) estiver abaixo da faixa 2. A expressão pode conter uma quantidade arbitrária

de parâmetros, desde que eles se refiram ao mesmo Tipo de Entidade (vede seção 3.1).

A figura 4.1 apresenta a interface IDL dos dois tipos de eventos definidos no arcabouço. Inde-

pendentemente de seu tipo, a definição do evento deve conter um identificador (eid) e uma descrição

(description). No caso de Eventos de Recurso, ela deve conter também a expressão booleana,

o Tipo de Entidade a que seus parâmetros se referem e um tempo de duração (duration.ti.me).

Este tempo é utilizado para evitar que eventos soam disparados devido a variações temporárias
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na utilização de um decurso, como por exemplo um pico na utilização da UCP. Tal situação ocorre,

poi exemplo, quando uma aplicação "pesada" , como o Mozilla ou Open Oflice, for iniciada em uma

maquina.

interface Event {

string eido;
string descriptiono

interface ResourceEvent : Event {
sEriaS expression o
unsigned loas duration time o;
MonitoredEntities : : Entity'rype metype { ) ;

interface InteractionEvent : Even
unsigned long frequency ( ) ;
string class.narre ( ) ;

}

}

([

}

Figura 4.1: Interface: Eventos de Recurso e Interação

4.2.2 Eventos de Interação

Eventos de Interação estão i'elacionados com a análise das interações entre os componentes que

compõem a aplicação distribuída. Dados relativos a cada chamada de método entre os objetos

monitorados são armazenadas em memória persistente, conforme descrito na seção 3.2. Estes

dados são analisados periodicamente, procurando-se por padrões que indiquem situações anormais

ou indesdadas.

A detecção de Eventos de Interação é feita através de Avaliadores de Interações. Cada

avaliador é responsável por detectam um Evento de Interação específico. O arcabouço disponibiliza

uma classe abstiata, denominada Evaluator, que implemente as funcionalidades básicas de um

avaliador.

Pala implementar o avaliador responsável por detectar um Evento de Interação específico de sua

aplicação, o usuário deve implementar uma sub-classe de Evaluator. Esta classe deve sobrescrever

dois métodos. O primeiro, user.evaluati.on.cede o , deve conter o código responsável pela leitura

e análise dos dados armazenados em memória persistente. Caso a análise dos dados identifique a

ocorrência do evento, um objeto do tipo EventNotifi.cation deve ser devolvido. Este objeto, como
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seu nome sugere, deve conter os dados a respeito do evento ocorrido a serem transmitidos pala os

componentes da aplicação que tenham registrado interesse em receber notiÊcações a respeito de

ocorrências do evento. O segundo método a ser sobrescrito é denominado cleanDatabase o . Este

método é responsável pela limpeza (exclusão) dos dados armazenados na memória persistente de

forma a evitar que o espaço em disco utilizado cresça indefinidamente.

Coada avaliador é executado em uma IAread independente. O código constante do método

usei.evaluati.on.codeo é executado periodicamente, em uma freqüência definida pelo usuário

na definição do Evento de Interação. O valor atribuído a esta freqüência é fundamental pai'a

maximizar os ganhos com o processo de adaptação, conforme ficará evidenciado nos exemplos

apresentados no capítulo 7. Ao término de cada execução do método usei.evaluation.code o , o

método cleanDatabaseo é chamado.

A 6gura 4.1 apresenta também a interface IDL utilizada pala Eventos de Interação. Para

definição destes eventos, o usuário deve fornecer além da identificação e descrição dos mesmos, a

freqüência (frequency) na qual o método usei.evaluation.cede o deve ser executado e o caminho

(class-narre) no qual o arquivo contendo o código compilado da classe escrita pelo usuário pode

ser encontrado.

4.2.3 Repositórios de Eventos

Eventos de Recurso são criados através do Repositório de Eventos de Recurso. Este com-

ponente faz parte do pacote Avaliador de Eventos de Recurso (figura 2.2) e disponibiliza. um

método para criação (definição) de novos eventos. Conforme visto na seção 4.2.1, o usuário de-

fine um evento de decurso informando uma identificação, descrição, expressão booleana, tempo de

dui'ação e o tipo de entidade de monitolação associada ao mesmo. De posse destes parâmetros,

o repositório cria um objeto CORBA, devolvendo ao usuário sua reíeiência (IOR). Objetos que

definem eventos são persistentes. A implementação anual do ai'cabouço utiliza um SGBD para esta

finalidade.

O repositório de eventos de recurso disponibiliza também um método que permite a exclusão

de um evento e outro que fornece sua IOR dada a sua identificação.

De forma semelhante, consta do arcabouço o Repositório de Eventos de Interação, que

32



faz parte do pacote Avaliador de Eventos de Interação. Os métodos disponibilizados são si

malares, diferindo apenas nos parâmetros utilizados para criação de novos eventos.

4.3 Detectando Eventos de Recurso

A detecção de Eventos de Recurso é realizada por um componente do arcabouço denominado

Gerente de Recursos, cujo diagrama de classes é apresentado na figura 4.2.

O Gemente de Recursos recebe dos diversos OMRs instanciados no ambiente notificações a

respeito de mudanças no estado de utilização dos recursos. Cada OMR, ao ser intanciado, se

registra junto ao gerente de recursos, informando qual entidade do ambiente e parâmetro por ele

monitorados. O Gerente de Recursos organiza uma tabela (implementada atualmente como uma

tabela de espalhamento) que contém todas as entidades do ambiente que estão sofrendo alguma

monitoração (TBMonitoredEntities) e qual o último valor informado para cada parâmetro sendo

monitoiado(ParameterValue).

CORBA Event Service

K

ResourceEventRepository

K

Id.OMR

<<Thread>>

Figura 4.2: Diagrama de classes: Gerente de Recursos
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A figura 4.3 apresenta a interface IDL do Gerente de Recursos. O método rmoaegistero

é utilizado pelo OMR ao se registrai' junto ao Gerente de Recursos. Quando sua execução for

finalizada, o OMR informa o Gemente de Recursos através do método rmo-unregi.útero, que

remove de suas estruturas internas os dados relativos ao mesmo. Ao ter sua execução interrompida

temporariamente (seção 3.1.1), o OMR realiza uma chamada ao método rmo-suspendo . Isto faz

com que o Gerente de Recursos passe a não mais considerar como válido o último valor fornecido

pelo OMR. Rmouesumeo é chamado pelo OMR quando seu monitoramento tiver sido retomado.

interface ResourceManagerll
voi.d registei (in ResourceEvent re) ;
void unregister (in string eid) rai as(NoSuchEvent, EventNotBeei.ngEvaluated) ;
void suspend (in string eid) raizes(NoSuchEvent, EventNotBeeingEvaluated) ;
vota resume (in string eid) r'pises(NoSuchEvent, EventNotBeeingEvaluated) ;

vaia change..parameter (in string meia, in stx'ing pid,
in unsigned lona new.range ) ;

void rmo.registei (in string strRmo, in stzing meid, i
void rmo.unregister (in string meid. in string pid) ;
voi.d rmo uspend (in string meid, i.n string pid);
void rmo esume (in string meia. in string pid);
range ist lisa arameter (in string meia) ;

n string pid)r l

}

Figura 4.3: Interface: Gerente de Recursos

A figura 4.4 apresenta o diagrama de sequência da avaliação de Eventos de Recurso. Vimos que

o usuário define novos eventos através da interface do Repositório de Eventos de Recurso. Uma vez

definido o evento, o usuário pode requisitar que ele passe a ser detectado realizando uma chamada

ao método registero , constante da interface do Gerente de Recursos. Ao recebem uma chamada

para este método, o Gerente de Recursos obtém junto ao repositório a expressão booleana e o

tempo de duração (seção 4.2.1) associados ao evento. Os eventos que estão sendo avaliados são

chamados de eventos ativos (ActiveEvent) e são organizados em uma tabela (TBActiveEvents).

0 0MR notifica mudanças na faixa de open'ação do parâmetro monitorado realizando uma cha-

mada ao método change-parameter o . Ao receber esta chamada, o Gerente de Recursos identifica

quais eventos ativos possuem em sua expressão booleana o parâmetro que sofreu alteração em sua

faixa de open'ação. Cada evento ativo identificado terá sua expressão reavaliada para a entidade do

ambiente monitorada pelo OMR, desde que ela possua valores para todos os parâmetros constantes

da expressão.

34



Cliente
Gerente Recursos

register

n
n

geLra.ref

eid,expressíon,
duration.time. metype

change.parameter

push

Figura 4.4: Diagrama de sequência: avaliação de Eventos de Recurso

Sempre que uma expressão for avaliada como verdadeira, gela-se uma entrada em uma lista de-

nominada TimerList. A posição deste novo elemento na lista é determinada pelo tempo de duração

associado ao evento. Esta lista contém todas as ocorrências de Eventos de Recurso cujas expressões

foram avaliadas como verdadeiro e é ordenada pelo instante de tempo no qual a notificação do

evento deve ser disparada. Uma fhread, denominada Ti.mer, verifica a cada segundo se existem

entradas nesta lista cujo tempo de notificação é menor ou igual ao tempo corrente. Para cada uma

destas entradas, gela-se um objeto de notificação da ocorrência do evento (EventNotification)

e, através de uma outra fAread, Notifier, as notificações são enviadas ao canal de eventos res-

ponsável por entrega-las às aplicações. Da notificação do evento constam a identificação do evento,

em que entidade do ambiente ele ocorreu e os valores de cada um dos parâmetros constantes de

sua expressão.

Após uma expressão ter sido avaliada como verdadeira para uma dada entidade e antes da

notiÊcação ter sido gerada (ou seja, dentro do intervalo de tempo de duração definido pelo usuário),

pode acontecer de o Gerente de Recursos receber uma notificação de mudança de um dos parâmetros

da expressão que a tornem falsa. Neste caso, a entrada na lista de notificação relativa a este evento

será removida e nenhuma notificação será gerada.

A interface do Gerente de Recursos possui ainda métodos pala intenompei temporariamente
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a detecção de um dado evento (suspendo) e reiniciá-la posteriormente (resumeo). Através

do método unregistero, pode-se remover da memória do Gerente de Recursos todos os dados

relativos a um evento ativo. Para que este evento volte a ser detectado, deve-se chamar novamente

o método registero quando, então, o Gerente de Recursos voltará a consultar o repositório para

obter a definição do evento e reconstruíra as estruturas de dados necessárias à sua detecção. Isto

permite ao usuário alterar a definição do evento e voltar a detecta-lo sem a necessidade de reiniciar

o Gerente de Recursos.

4.4 Detectando Eventos de Interação

O Gerente de Interações é o componente do arcabouço responsável pela detecção de Eventos

de Interação. Seu diagrama de classes é apresentado na figura 4.5 e sua interface na figura 4.6.

InteractionEventRepository

K

<<Thread>>

EventNotification

Figura 4.5: Diagrama de classes: Gerente de Interações

Através do método regi.stero , o usuário solicita que se inicie a detecção de um evento. Assim

como ocorre com o Gerente de Recursos, o Gerente de Interações consulta o Repositório de Eventos
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de Interação e obtém a definição do evento a ser detectado. Também de forma semelhante, um

objeto ActiveEvent é instanciado, representando este evento. No entanto, este objeto é bastante

diferente do seu correspondente na detecção de Eventos de Recurso.

Uma das variáveis de instância da classe ActiveEvent corresponde ao Avaliador de Interações,

implementado pelo usuário e responsável pela detecção do mesmo. Da definição do Evento de

Interação consta o caminho no qual pode ser encontrado o arquivo contendo o código compi-

lado do avaliador. Este código é dinamicamente incorporado ao código do Gerente de Interações,

utilizando-se para\ isto classes pertencentes ao pacote de reflexão computacional de Java IGre021.

Todo avaliador herda da classe abstrata Evaluator sendo, portanto, executado em uma tAread

independente.

Cada evento ativo contém também um objeto da classe Frequency, responsável por armazenar

a freqüência na qual o código do avaliador deve ser executado. Esta freqüência pode ser alterada

dinamicamente através do método chance-frequencyo .

Cada evento ativo possui ainda um objeto da classe Suspend. Esta classe implemente um

monitor IAE911, responsável por suspender temporariamente a execução do avaliador sempre que

o usuário assim solicitar através de chamada ao método suspendo . Para retomei a execução do

avaliador, o usuário deve utilizei' o método resume o

interface InteractionManager {
vaia registei (in tnteractionEvent ie) falsos(EventClassNotFound) ;
vota unregister (in string eid) ralses(NoSuchEvent, EventNotBeeingEvaluated) ;
voíd suspend (ín string eid) Falsos(NoSuchEvent, EventNotBeeingEvaluated) ;
vota resume (in string eid) rai.ses (NoSuchEvent, EventNotBeeíngEvaluated) ;
vota chance.frequency (in string eid, in unsigned long new.frequency)

='pises(NoSuchEvent, EventNotBeeingEvaluated) ;
)

Figura 4.6: Interface: Gerente de Interações

O método unregistero provoca a remoção de todos os objetos responsáveis pela detecção de

um dado evento da memória do Gerente de Interações. Isto inclui a remoção de seu avaliador. De

forma semelhante ao que ocorre no Gerente de Recursos, o método registero pode ser utilizado

para iniciar novamente a detecção deste evento, permitindo assim ao usuário alterar a definição do

evento e voltar a detecta-lo sem a necessidade de reiniciar o Gerente de Interações.

Um aspecto interessante da substituição do código do avaliador é que até a sua versão 1.3,
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reflexão em Java estava praticamente restrita à introspecção, isto é, à habilidade de verificam as

estruturas de dados utilizadas no programa, como as classes IChi001. A alteração do comportamento

da aplicação restringia-se à possibilidade de instanciação de uma classe, alteração do valor de um

campo e à chamada de um método sem o conhecimento prévio destes componentes. Uma vez

carregada na JVM uma classe, não era possível a substituição em tempo de execução de seu

código. Isto passou a ser possível a partir da versão 1.4 através da tecnologia HotSwap ISun02c,

Dmi01,Dmi021.

4.5 Eventos Compostos

Eventos compostos são aqueles definidos como uma combinação de outros eventos. O suporte à

definição de eventos compostos no arcabouço aumenta a capacidade de expressão de acontecimentos

complexos que devam ser monitorados. Como exemplo, considere o caso no qual um cliente pode

escolhem um dentre vários servidores para processam' sua requisição. A definição de um evento pode

determinar o estado da conexão entre o cliente e cada um dos servidores. Um outro evento poderia

determinar o estado de utilização das máquinas servidoras. Finalmente, um evento composto

poderia ser definido como uma combinação de ambos, levando-se em consideração tanto o custo

da comunicação quanto o custo da computação no processamento da requisição.

Atualmente o arcabouço não possui suporte à definição de eventos compostos. Ao definir

um evento de recurso, o usuário pode fornecer uma expressão booleana composta de diversos

Parâmetros de Monitoração. No entanto, não é possível a definição de eventos compostos que

soam disparados a partir da ocorrência de uma combinação de outros eventos.

Como trabalho futuro, pode-se incorporar o suporte a eventos compostos no arcabouço integran-

do-o ao EPS IMor981. O EPS (Euent Processáng Seruãce) é um monitor de eventos capaz de

processar eventos compostos genéricos. Ele utiliza uma estrutura de árvores agregadas IMEOll,

que aumenta a eficiência no processamento de eventos. Eventos compostos podem ser construídos

utilizando-se os seguintes operadores de composição de eventos:

e &: este operador de eventos representa a conjunção (-Ei&E2) de dois tipos de evento -Et e

E2. Uma instância deste tipo de evento será gerada quando tiverem sido geladas instâncias
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dos tipos de evento .Ei e E2, independentemente da ordem de geração

e 1: este operador de eventos representa a disjunção (-Eil-E2) de dois tipos de evento .Ei e -E2.

Uma instância deste tipo de evento será gelada quando uma instância do tipo de evento .Ei

ou uma instância do tipo de evento .E2 tiver sido gerada.

e ;: este operador de eventos representa a seqüência (-Et;.E2) de dois tipos de evento Ei e

.E2. Uma instância deste tipo de evento será gelada quando tiverem sido geradas instâncias

dos tipos de evento Ei e .B2, nesta ordem. Além disso, essas instâncias não podem ser

concorrentes .

e TimesEq: este operador de eventos representa n repetições de um mesmo tipo de evento -E

(notação: limes-Eq(.E, n, atrdb)). Uma instância deste tipo de evento será gerada quando n

instâncias do tipo de evento E tiverem sido geradas e todas elas tiverem o mesmo valor para

o atributo atrdb.

TimesDf: este operador de eventos representa n repetições de um mesmo tipo de evento E,

mas com valores diferentes para o atributo (notação: Têmesl)/(-E, n, atrás)). Uma instância

deste tipo de evento será gerada quando n instâncias do tipo de evento .E tiverem sido geradas

e não existir, entre as n instâncias de .E , duas instâncias com o mesmo valor pala o atributo

r}.trãb7

4.6 Notificação de Eventos

Para notificar as aplicações da ocorrência de eventos de mudança no ambiente de execução, o arca-

bouço utiliza o serviço de eventos definido pela especificação CORBA IHV99, BVDOI, OMG021.

O serviço de eventos de CORBA provê um mecanismo através do qual notificações a respeito da

ocorrência de eventos podem ser distribuídas a uma quantidade ilimitada de interessados, sem que

o íornecedoi da notificação do evento tenha que conhecer seus consumidores e sem a necessidade

que ele realize diversas chamadas de notificação, uma pala cada consumidor.

Um componente do serviço de eventos, o canal de eventos, recebe os dados relativos à

ocorrência de eventos de um ou mais fornecedores e os entrega a um ou mais consumidores. O canal
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de eventos (modelo raIZ) ou pode disponibilizar uma interface através da qual o fornecedor informa

ao mesmo a ocorrência de eventos (modelo pusÃ).

O arcabouço define um canal de eventos padrão utilizado para notificação da ocorrência de

eventos de mudança do ambiente de execução. As aplicações adaptativas, interessadas em receber

estas notificações, registram-se junto a este canal de eventos utilizando para isto uma classe abstrata

constante do arcabouço, conforme será detalhado no capítulo 5. Este canal de eventos utiliza o

modelo rasa, conforme ilustrado na figura 4.7.

de eventos pode funcionar como um cliente do fornecedor, consultando periodicamente a ocorrência]) e ee 1 1

push0S
push0

Gerente de
Recursos Aplicação A

Componente danle

Gerente de
Interações

Componente da
Aplicação B

Figura 4.7: Notificação de eventos de mudança do ambiente de execução

Cada notificação de evento contém a identificação do evento ocorrido e um conjunto de atributos

com seus respectivos valores. No caso de Eventos de Recurso, estes atributos correspondem aos

parâmetros constantes da expressão booleana fornecida na sua definição e os valores correspondem

às faixas de operação que tornaram a expressão verdadeira. No caso de Eventos de Interação, estes

atributos variam de acordo com o código do avaliador fornecido pelo usuário. Estas informações

constantes da notificação de eventos são encapsuladas em um objeto da classe EventNoti.fication,

fornecida pelo arcabouço.

Todas as notificações de eventos de mudança no ambiente de execução são enviadas através do

canal de eventos e são encaminhadas a todos os consumidores. Isto pode gerar uma quantidade

desnecessária de tráfego na rede, caso as aplicações não possuam interesse em receber notificações

de todos os eventos. Para evitar este problema, pode-se opcionalmente utilizar o serviço de

notificação de CIORBA, uma extensão do serviço de eventos. Através dele é possível realizar uma

filtragem na entrega de notificações de eventos, permitindo que as aplicações descrevam em quais
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eventos possuem interesse
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Capítulo 5

Reconfiguração Dinâmica

Mudanças no ambiente de execução geram notificações de ocorrência de eventos, enviadas através

de canais de eventos CORBA. Estas notificações devem ser recebidas pela aplicação adaptativa,

que deve prover um tratamento adequado para cada evento. Tipicamente isto requer uma reconfi-

guração dos objetos que compõem a aplicação.

Este capítulo apresenta o suporte fornecido pelo arcabouço para o recebimento das notificações

de ocorrência de eventos e para a estruturação do código responsável pelo tratamento dos eventos

de interesse da aplicação. Além disto, o aicabouço fornece suporte à reconfiguração segura dos

componentes da aplicação através do uso de Configuladoi'es de Clomponentes ( aomponenl Corzã-

gurators) IKC00, Kon001.

5.1 Requisitos de Projeto

Os componentes do arcabouço apresentados até este ponto são executados em processos indepen-

dentes dos processos que compõem a aplicação adaptativa. Estes componentes são responsáveis

pela monitoração do ambiente de execução e pela detecção de eventos que sinalizam mudanças

no mesmo. Ao contrário destes, os componentes do arcabouço descritos neste capítulo devem ser

introduzidos no código da aplicação, sendo responsáveis pelo recebimento de notificações de even-

tos, pelo tratamento a ser dado para cada tipo de evento (ou sda, as ações de reconíiguração da

aplicação necessárias para adapta-la ao novo estado do ambiente) e, finalmente, por disponibilizar

os mecanismos necessários para a execução das ações de ieconfiguração identificadas.
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Este código, que fornece o comportamento adaptativo da aplicação, deve estar separado do

código funcional da mesma. Ou sqa, a arquitetura da aplicação é dividida em duas camadas: uma

sendo responsável pelo comportamento relativo ao domínio específico da aplicação (nível base) e

a outra responsável por tratar mudanças no estado do ambiente de execução, que corresponde ao

processamento reflexivo da aplicação (meta-nível) IMae871.

5.2 Configuradores de Componentes

Para dar suporte à reconfiguração da aplicação, utilizamos no arcabouço o conceito de Configura-

dores de Componentes IKC00, Kon001 que definem um padrão arquitetuial pala reconfigui'ação de

aplicações distribuídas.

Para cada componente da aplicação que possa estar envolvido ou ser afetado por uma re-

configuração, instancia-se um objeto denominado Configurador de Componente (ou simplesmente

Configuiador), conforme ilustrado na figura 5.1

Depende De Depende De

Componentes
Enganchados T

Implementação da

Componente (C)

Clientes

Figura 5.1: Configurador de Componente

O Configurador mantém referências que representam as dependências existentes entre o com-

ponente da aplicação que o instanciou e os demais componentes da aplicação. O Configurador de

cada componente C possui uma lista de Configuradores relativos aos componentes dos quais a

depende. Referências a estes componentes são armazenadas em ganchos. Outros componentes
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podem, por sua vez, dependem de a. Estes são denominados clientes de (; e também são mantidas

deferências aos seus respectivos Clonfiguradores. Em geral, pala definir que um componente Oi

depende de um componente (J2 deve-se realizam duas ações:

1. Associar uma referência ao Con6guradoi de O2 a um gancho no Configurador de (l;t;

2. Associar uma referência ao Configurador de Ct como cliente no Configurador de Oa.

Configuradores são também responsáveis poi distribuir eventos entre componentes enter-dependentes

Sua implementação de referência deâne um conjunto básico de eventos que inclui a falha de um

componente ou sua destruição, reconfiguração interna e substitáubão de sua implementação. A

tabela 5.1 contém a lista deste conjunto de eventos.

Tabela 5.1: Eventos básicos pi'é-definidos no Configurador de Componente

Através da manutenção explÚlta das dependências entre os componentes da aplicação, os Con-

figuradores mantêm a consitência da con6guração do sistema em tempo de execução e permitem

que reconfigurações sejam realizadas mantendo-se esta consistência. Por exemplo, caso um compo-

nente falhe, os componentes que dele dependem são notificados e podem realizar uma finalização

suave

O Configurador é o local onde o programador deve inserir o código responsável pela recon

figuração da aplicação. Ele pode também implementar versões especializadas do Configurador,

levando em conta características específicas da aplicação
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Evento Descrição
STAliTED Componente inicializado

FINISHED Componente teve execução concluída

SHUTDOWN Componente teve execução interrompida

RECONFIGURED Componente reconfigurado

REPLACED Componente substituído

MIGRATED Migração de componente

DELETED Componente excluído

liAILED Falha de componente

APPSPECIFIC Evento específico da aplicação

UNKNOWN Evento desconhecido



Como exemplo de uso, considere uma aplicação multimídia para visualização de vídeos. Objetos

de monitoração podem veiificai' o estado da largura de banda disponível para a comunicação com

o servidor. Caso a largura de banda caia para uma determinada faixa de operação que impeça

que a aplicação continue recebendo o vídeo com a qualidade corrente, o Configurador da aplicação

pode ser notiÊcado. Ele, então, gera uma mensagem ao servidor solicitando que a quantidade de

quadros apresentada por segundo seja diminuída. Quando o estado de utilização da rede voltar

a uma situação confortável, um novo evento pode ser gerado e o Configurador pode solicitar ao

servidor que volte a apresentar os quadros na freqüência original.

5.2.1 Implem.entação

O pacote Reconfiguração Dinâmica possui uma versão do Configurador que denominamos Corba-

ComponentConfigurator. Nesta implementação, utilizamos CORBA para realizar a comunicação

entre os Configuradores. Portanto, os componentes da aplicação podem estai distribuídos em

diversos nós do ambiente de execução. As figuras 5.2 e 5.3 apresentam a interface IDL do

CorbaComponentConfi.gurator.

enum EventType {STARTED, FINISHED, SH(JTDOWN, RECONFIGURED, REPLACED. MIGRATED,
DELETED. FAILED. APP.SPECIFIC, UNKNOWN} ;

struct DistributedEvent

EventType type;
st=ing description

inte='face CorbaCoinponentConfigurator; // foz-ward dec.Zarat.íon

struct DistributedDependencyAttributes

string narre;
any value;

typedef sequence<DistributedDependencyAttr

st=uct DistributedDependencySpecification

st='ing nome;
CorbaComponentConfigurator componentConfig;
OistributedAttributeList attributes ;

typedef sequence<DístríbutedDependencySpecification> Dístri.butedDependencyList;

{

}

{

)

-i btlteg> Di s;tr.ibtlt dAttribllteListlnllEG i r)i] E e1 ] S

(

}

Figura 5.2: Interface: Corba Component Configurator (A)
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Os métodos addHooko e deleteHooko são utilizados para criar um gancho e para exclui-lo,

respectivamente. Cada dependência gancho é identificada por uma cadeia de caracteres denominada

hookName.

hook ( ) é utilizado para especificar o componente da aplicação do qual este componente depende

enquanto unHooko quebra esta dependência.

Os métodos registerCliento e unregisterCliento são similares a hooko e unHooko

especificando, no entanto, componentes que dependem deste componente (clientes) .

Pode-se especificar tanto para dependências gancho quanto para dependências cliente uma lista

de atributos (Di.stributedDependencyAttributes). Esta lista é composta por pares contendo o

nome do atributo e seu valor.

O método eventOnHookedComponent o anuncia a ocorrência de um evento em um componente

da aplicação do qual este componente depende. eventOnCliento é similar, tendo o evento sido

gerado por um componente cliente.

nameo devolve uma cadeia de caracteres contendo o nome atribuído a este Configurador no

momento de sua inicialização enquanto i.nfoo devolve sua descrição.

O método listHooks o devolve uma lista das dependências gancho registradas enquanto listC-

li.entso devolve uma lista de dependências cliente. printHooks o e printClients o devolvem

uma cadeia de caracteres contendo os nomes dos componentes aos quais as dependências gancho e

clientes referem-se, respectivamente.

Os ati'ibutos de uma dependência, quer seja gancho, quer seja cliente, podem ser obtidos através

do método getAttributeso .

Ao ser inicializado, o Configurador recebe um nome e referências Java e CORBA (IOR) relativas

ao componente da aplicação ao qual ele se refere. Ele utiliza a deferência Java caso necessite

chamar algum método deste componente. O método implementationo devolve a IOR ao qual o

Configuradoi se refere.

Nota.fyHookso e notifyClientso podem ser utilizados para gerar notificações de eventos

aos componentes enganchados e clientes, respectivamente
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exception invalidÀrgumenttJ;
exception E].ementExists { } ;
exception NotFoundeJ;
exception HookBusylJ;
exception HookVacant { } ;
exception MrongKeytl;

void destroyCorbaComponentConfiguratoro;

void addHook (in DistributedDependencySpecification hookspecification)
raizes (ElementExists) ;

vaia deleteHook (in string hookName) Falsas (NotFound) ;

interface CorbaComponentConfiguratorr
{

void hook (in DistributedDependencySpecificatíon hookSpecification)
raizes (NotFound, HookBusy);

void unhook (in string hoolçName) Frisos (HookVacant;, NotFound) ;

void registerClient (in DistributedDependencySpecification cl i.entSpecification)
Países (ElementExists ) ;

vc>id unregisterClient (in CorbaComponentConfi-gurator client) países (NotFound) ;

void eventOnHookedComponent (in CorbaComponentConfigurator hookedComponent
in DistributedEvent e. in unsigned lona timeToLive)

t(in CorbaComponentConfigurator client
in DistributedEvent e, in unsigned lona timeToLive) ;

void eventOnClienl n

st='ing narre o;

vota setlnfo (in s

stxing indo o;

OistributedOependencyList listnookso;

CorbaComponentConfigurator getHookedComponent(in string hookName )
raizes (NotFound);

unsigned long nun\berOfClients o;

DistributedDependencyList listClients o;

Obj ect implementation ( ) ;

string printHooks o;
string printClients o;

Distri.butedÀttri.buteList getAttributes(in Di.stributedOependencySpecification
hookSpecification)

raises (NotFound) ;

vaia notifyCI i,ents (in DistributedEvent e)

void notifyHooks (in OistributedEvent e) ;

thing s)r

}

Figura 5.3: Interface: Corba Component Configurator (B)
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5.3 Recebendo Notificações de Mudanças no Ambiente

Conforme descrito no capítulo 4, o arcabouço fornece suporte para a detecção de mudanças no am-

biente de execução decorrentes de variações na disponibilidade dos recursos (seção 4.3) e variações

no padrão das interações ocorridas entre os componentes da aplicação (seção 4.4). Mudanças no

ambiente são notificadas através de canais de eventos CORBA. Para receber estas notificações, a

aplicação deve se registrar junto ao canal de eventos pré-definido pelo arcabouço (seção 4.6).

O pacote DynamicConfigurati.on disponibiliza a classe abstrata Envi.ronmentAware que se re-

gistra junto ao canal de eventos através do qual notificações de eventos de mudança do ambiente são

recebidas. O programador deve implementar uma classe concreta que herda de EnvironmentAware,

sobrescrevendo seu método pusho. Este método recebe do canal de eventos objetos da classe

EventNotificati.on (4.6). O método escrito pelo usuário deve verificar qual o evento ocorrido,

através da leitura do atributo eid constante da notificação do evento e que informa a identificação

do mesmo. De acordo com o tipo de evento sendo notificado, o código do usuário deve realizar

uma chamada ao método que implemente a estratégia responsável por adaptar a aplicação ao

novo estado do ambiente. As estratégias de adaptação são implementadas em classes distintas,

estruturadas de acordo com o padrão Strategg/ IGHVJ941, conforme veremos a seguir.

A figura 5.4 ilustra a relação enfie as classes EnvironmentAware, CorbaComponentConfigura-

tor e o componente da aplicação escrito pelo programador. Envi.ronmentAware e CorbaComponent-

Configurator são executadas em fAreads independentes.

5.4 llratando Eventos de Mudança no Ambiente

A classe concreta derivada de Envi.ronmentAware é responsável pelo tratamento dos eventos re-

cebidos. O arcabouço disponibiliza uma classe exemplo, denominada EnvironmentAwareExample,

que ilustra a estruturação sugerida para este código. Esta estruturação segue o padrão Strategy,

definido em IGHVJ94]. Para cada evento a ser tratado pela aplicação, define-se uma ou mais

estratégias de adaptação.

A estratégia de adaptação contém o código que decide quais ações de reconfiguração devem

ser executadas para adaptei a aplicação à mudança no ambiente de execução notificada. No caso
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Figura 5.4: Configurador Estendido

do exemplo da aplicação de vídeo apresentada na seção 5.2, este código verificaria em qual faixa

de operação a largura de banda para comunicação com o servidor está operando. Se a largura de

banda disponível estiver baixa, o método notifyHooks o do Configurador é chamado pala solicitar

ao servidor que diminua a freqüência de apresentação dos quadros que compõem o vídeo. Neste

caso, o servidor deve ter sido registrado no componente responsável pela apresentação do vídeo

através de uma dependência gancho.

Eventualmente o programador pode querer implementar mais de uma estratégia para tratar

um dado evento. Considere uma aplicação que possui uma lista de servidores equivalentes capazes

de atender suas requisições. Caso a aplicação receba um evento notificando que o servidor em uso

está sobrecarregado, ela pode utilizei diferentes estratégias para a escolha do novo servidor a ser

utilizado como, por exemplo:

1. Consultar todos os servidores candidatos e escolher aquele que tenha menti' carga de trabalho;

2. Escolher o primeiro servidor consultado cuja carga de trabalho esteja abaixo de um determi

nado valor.

Além disto, em alguns casos pode ser útil alterar dinamicamente a estratégia de adaptação a ser

utilizada no tratamento de um evento. No exemplo da aplicação de vídeo, por exemplo, dependendo
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do vídeo sendo apresentado, o usuário poderia preferir visualiza-lo com uma menor resolução a

diminuir a quantidade de quadros apresentada por segundo, em resposta a uma diminuição na

largura de banda disponível para comunicação com o servidor.

5.5 Implementação

A figura 5.5 apresenta o diagrama de classes do pacote Reconfiguração Dinâmica.

Pala instanciar o Configurador de um componente de sua aplicação, o usuário deve utilizar

uma instância da classe CorbaComponentConfiguratorFactory.

Para receber notificações de eventos de mudança do ambiente de execução, deve-se instancíar

uma classe que herde de EnvironmentAware. Conforme dito anteriormente, esta classe é também

responsável por executar o código responsável pela identificação das ações de reconHguração que

devem ser tomadas face à ocorrência de um evento e utiliza o padrão Strafegy pala a estruturação

deste código. O arcabouço fornece a classe EnvironmentAwareSample para exemplificar o rece-

bimento de eventos. Esta classe, ao receber uma notificação, verifica se ela é uma instância de

um evento cujo identificador é eventA. O arbouço possui duas estratégias para o tratamento deste

evento, implementadas nas classes EventAStrategyl e EventAStrategy2. Para exemplificar a

alteração em tempo de execução da estratégia utilizada, alterna-se entre as duas estratégias imple-

mentadas sempre que uma notificação de eventA é recebida.
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Figura 5.5: Diagrama de classes: reconfiguração dinâmica
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Capítulo 6

Validação do IN4odelo

Como forma de validação da nossa abordagem para o desenvolvimento de aplicações adapta-

tivas, utilizamos o arcabouço para adicionar adaptação dinâmica a uma aplicação distribuída.

A aplicação utilizada é o protótipo de um sistema de disseminação de informações de trânsito

para uma metrópole. Este protótipo íoi desenvolvido dentro do contexto do projeto SIDAM

(http : //www . ime .usp .br/'lidam). Nele, a geração, armazenamento e consulta de dados sobre o

tráfego em várias regiões são distribuídos e as aplicações cliente executam em máquinas móveis.

Em um ambiente tão dinâmico, a utilização de técnicas adaptativas é um favor essencial para a

manutenção dos objetivos de prover uma alta disponibilidade do serviço, balanceamento adequado

de carga entre os servidores e minimizar o tempo de resposta aos clientes.

Este capítulo descreve a aplicação utilizada e como empregamos o arcabouço pala promover

reconfigurações em tempo de execução de seus componentes em resposta a variações detectadas

no ambiente de execução. Ele inicia com uma descrição do projeto LIDAM e do sistema de disse-

minação de informações de trânsito utilizado como aplicação de referência. Descrevem-se as neces-

sidades de adaptação identificadas pala esta aplicação e como elas foram incorporadas utilizando-se

6.1 O Projeto LIDAM

O objetivo do projeto LIDAM IEdSeS+00, dSGE98] foi o de estudar os problemas relacionados ao

projeto e implementação de sistemas de informação descentralizados utilizados tanto por usuários
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móveis quanto fixos. Objetivou-se o desenvolvimento de novos algoritmos, teorias e métodos rela-

tivos ao tema. A pesquisa abrangeu diversas áreas como sistemas distribuídos, análise de desem-

penho, tolerância a falhas, arquitetura de software, sistemas de banco de dados e representação

de conhecimento. Como aplicação de referência, o LIDAM utilizou um sistema on-lÍne para disse-

minação de informações de trânsito em uma área metropolitana. No entanto, o modelo desenvol-

vido é genérico o suficiente para ser utilizado em um grande espectro de aplicações. A abordagem

seguida no LIDAM é baseada nos seguintes requisitos de projeto:

© as aplicações devem ser capazes de se adaptar a variações de carga, padrões de requisição e

a diversos cenários de disponibilidade de recursos;

as aplicações devem prover uma alta disponibilidade de seus dados e serviços e, sempre que

possível, garantir uma baixa latência de acesso;

e apesar da base de dados global estar distribuída em várias máquinas, esta distribuição e

localização física de qualquer dado específico deve permanecer transparente ao cliente.

6.2 Modelo de Computação Adotado no LIDAM

O projeto LIDAM adora o modelo indireto IBBIM93j para as interações cliente-servidor. Neste

modelo, ilustrado na figura 6.1, todas as comunicações de e para um dispositivo móvel são inter-

mediadas por estações base que amuam como representantes de todos os dispositivos móveis dentro

de uma dada legião geográfica.

O modelo do sistema consiste de dois tipos de máquinas: os computadores fixos e os dispositivos

móveis, onde os computadores fixos estão conectados entre si através de uma rede fixa e confiável.
Alnqqntx oa n [ nrJaPao {[vna nlaqn.m ''.mn naFnrsz'üao }\naQ r'larln r)a a'nn }'bucr3 rlof]na ]lYnn I'o'-lnr\
rLl6 UllD vvllll/UUCb\Aviva ll.A\JD cbuucblll \1111\J bOU(&\F\l\#D v(Adio \..fuP\.t(D vDuuPy(A\J L.rulbJv \xvXAl&v UIA&(A JLve5ltA\-r

geográfica, denominada célula, na qual é capaz de se comunicar com o conjunto de dispositivos

móveis que se encontram dentro da mesma. A informação sobre quais dispositivos estão presentes

a cada momento dentro da célula é mantida pela respectiva estação base.

Os demais servidores fixos amuam como servidores de dados e podem disponibilizar serviços

tanto pala máquinas fixas quanto móveis. Na aplicação de referência LIDAM, os servidores de

dados armazenam informações de trânsito
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Informação

Figura 6.1: Modelo de computação utilizado no LIDAM

6.2.1 Aplicação de Disseminação de Informações de 'l\'ânsito

A aplicação de referência utilizada no SIDAM é um serviço distribuído de disseminação de in-

formações de trânsito para a cidade de São Paulo. A aplicação pode receber consultas e atualizações

de seus dados por usuários móveis. Estes podem ser tanto usuários não privilegiados, como cidadãos

comuns consultando informações sobre a condição do trânsito quanto usuários privilegiados, como

funcionários da Companhia de Engenharia de 'lYáfego (CET), que podem consultar e atualizai as

informações constantes no sistema.

As principais vias da cidade de São Paulo possuem sensores que medem o fluxo do tráfego

que por elas passa. Estes sensores são utilizados em conjunto com semáforos inteligentes, que

adaptam a duração das luzes de sinalização de acordo com a leitura indicada pelos sensores. Os

dados obtidos através destes sensores são também utilizados para a atualização das informações

mantidas pela aplicação LIDAM.

Para montei gerenciáveis o tamanho da base de dados e o volume de consultas, a aplicação

LIDAM considera a partição da cidade em microrregiões. Cada microrregião corresponde a algumas

quadras e representa uma unidade atómica de armazenamento de informações de trânsito. Os dados

das microrregiões são armazenados em Servidores de Informação. Cada Servidor de Informação

pode conter dados de uma ou mais microrregiões. Servidores de Informação são executados por

computadores fixos. As seguintes operações estão disponíveis aos usuários:
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1. query: o usuário informa o nome de uma rua, um segmento de iua ou microiregião e a

aplicação retorna atributos como velocidade média do tráfego neste trecho, taxa de congesti-

onamento e ocorrências especiais tais como, por exemplo, acidentes, manifestações públicas

ou inundações;

2. update: o usuário informa a sua identificação, o nome de uma rua, um segmento de i'ua ou

miciorregião, e o novo valor para qualquer um dos atributos anteriores;

3. subscribe: o usuário informa o nome de uma rua, um segmento de rua ou microrregião e

um valor limite para algum dos atributos. Sempre que o valor corrente da microrregião para

o atributo passar do limite indicado, o usuário é notificado;

4. broadcast: o usuário informa sua identificação, a identificação de um grupo de usuários

(que é pré-definido) e a mensagem a sei' enviada ao grupo. Esta operação é de uso exclusivo

dos usuários privilegiados (funcionários da CET) e é utilizada para facilitar o planejamento

e execução de atividades em conjunto.

6.3 Necessidade de Adaptação Dinâmica

Em um ambiente dinâmico como o da aplicação de referência do SIDAM, onde os clientes são móveis

e os dados encontram-se distribuídos, técnicas adaptativas são fundamentais pala se atingir uma

alta disponibilidade do serviço, balancear adequadamente a carga de trabalho entre os servidores

e minimizam' o tempo de resposta aos clientes.

Esta seção descreve algumas possibilidades de uso de adaptação dinâmica como forma de tratar

variações no ambiente de execução da aplicação de referência do SIDAM.

6.3.1 Suporte a Variações no Padrão de Acesso a Servidores de Informação

Devido à mobilidade dos usuários, a quantidade de acessos gerados por célula para um dado

Servidor de Informação pode variar significativamente no tempo. Um evento em uma região da

cidade que desperte grande interesse como um jogo de futebol, por exemplo, pode gerar uma grande

quantidade de requisições para certos Servidores de Informação. Cada i'equisição de um dispositivo

móvel deve ser rodeada da estação base responsável pela célula na qual o dispositivo se encontra
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até a máquina na qual é executado o Servidor de Informação que contém os dados da microrregião

consultada. Este loteamento pode ser custoso, caso a mensagem tenha que passar por diversos nós

da rede.

Uma adaptação para lidar com esta variação no padrão de acesso é migrar o Servidor de

Informação para uma máquina disponível mais próximas das estações base cujas células estiverem

originando um maior número de acessos

6.3.2 Suporte a Variações no Estado de Utilização de Recursos

A carga de trabalho nas diversas máquinas servidores pode variar significativamente, quer pela

quantidade de acessos destinados aos Servidores de Informação que nelas executam, quer pela

execução de outras aplicações, caso as máquinas não sejam usadas exclusivamente para a aplicação

de disseminação de informações de tráfego.

A migração de Servidores de Informação pode também ajudar no balanceamento da carga de

trabalho entre as máquinas, evitando situações de sobrecarga. A utilizaçã.o do mesmo mecanismo

de adaptação (migração de Seividoies de Informação) para tratar duas situações distintas exige

cuidados para evitar ações de reconfiguração conflitantes. Ao migrarmos um Servidor de Informação

para deixa-lo mais próximo das células que geram uma maior quantidade de requisições, devemos

tei o cuidado de verificar a carga de trabalho na máquina destino. De forma semelhante, ao

migrarmos um Servidor de Informação para aliviarmos a carga de trabalho em uma máquina,

devemos dar preferência às máquinas próximas das regiões que geram uma maior qua.ntidade de

acessos.

6.3.3 Suporte a Heterogeneidade de Dispositivos Móveis

Dispositivos móveis apresentam grande diversidade nas suas propriedades tanto de hardware quanto

de software. Dependendo do dispositivo, a resolução máxima da tela varia. Alguns dispositivos

possuem tela colorida, enquanto outros comportam apenas diversos tons de cinza. Alguns dis-

positivos podem apresentar imagens e interpretam diversos formatos como JPEG e PNG, outros

apenas texto. O poder de processamento, quantidade de memória, dispositivos de entrada e saída

' Proximidade em termos de custo de roteamento (por exemplo, número de Aops.)
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e diversas outras propriedades podem variar de acordo com o dispositivo. Esta diversidade difi-

culta o desenvolvimento de sistemas de informação para ambientes de computação móvel já que

os dispositivos clientes podem não estar aptos a apresentar os dados obtidos, caso sejam utilizados

diversos formatos como imagens, documentos HTML, áudio e vídeo.

Uma possível abordagem para este problema é variar o formato do resultado obtido em resposta

a uma consulta de acordo com as propi'iedades do dispositivo cliente. No contexto da aplicação de

deferência do SIDAM, a situação do trânsito em uma microrregião pode ser apresentada de diversas

formas:

e Através de uma imagem colorida, na qual open'ações de ampliação e redução são permitidas

e as ruas são coloridas de acordo com o volume de tráfego;

e Através de uma imagem em tons de cinza;

© Através de um áudio que eníatize situações de congestionamento;

e Simplesmente de forma textual

Analogamente, pode-se lidar com variações na largura de banda disponível para comunicação

com um dispositivo móvel. De acordo com a largura de banda disponível e as propriedades de

hardware e software do dispositivo, escolhe-se o formato da resposta a ser apresentada ao cliente.

6.4 Projeto do Protótipo LIDAM

Um dos resultados do projeto LIDAM foi o desenvolvimento de um protótipo denominado PSIT

(Protótipo de um Sistema de disseminação de Informações de l)'ânsito). Os principais componentes

do PSIT(http ://vww . ime .usp br/'sidam/software/psit/) são:

1. 1S - Information ferver: servidor responsável por manter as informações de trânsito de

um subconjunto de miciorregiões. Tipicamente haverá diversos Servidores de Informação

distribuídos por máquinas interligadas pela rede lixa;

2. LS - Locator Server: o Servidor de Localização mantém a informação sobre quais Servido-

res de Informação são responsáveis poi quais microrregiões, ou seja, um mapeamento entre
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Servidores de Informação e microrregiões. O fato de os dados a respeito das microrregiões

estarem distribuídos em diversos Servidores de Informação é transparente aos clientes. Um

cliente pode se comunicam com qualquer Servidor de Informação e realizei' uma consulta a

despeito de qualquer microrregião. Claso o servidor contactado não possua a informação so-

licitada, este acesso um Servidor de Localização para obter o endereço de um servidor que

possui o dado e reencaminha a consulta do cliente para este servidor. Podem existir diversos

Servidores de Localização instanciados no ambiente. Eles utilizam uma árvore de propagação

para manter o mapeamento consistente entre si;

3. lidam: um servidor especial denominado lidam mantém referências a todos os servidores

de informação e localização instanciados no ambiente distribuído. Ele é utilizado para ob-

tenção de referências iniciais no momento da inicialização destes componentes. Há apenas

um servidor lidam no sistema.

6.5 Adicionando Adaptação Dinâmica ao Protótipo LIDAM

Utilizamos o arcabouço para instrumental a aplicação PSIT de forma a promover reconíigurações

em tempo de execução em resposta a variações no ambiente de execução.

Nosso principal objetivo foi validar a aplicabilidade do arcabouço e sua aderência aos requi-

sitos de projeto descritos na seção 2.3. Do ponto de vista da aplicação PSIT, a incorporação de

mecanismos adaptativos teve por objetivo melhorar seu desempenho, tendo por base os seguintes

aspectos: (1) minimizar o tempo de resposta aos clientes e (2) montei a carga de trabalho das

máquinas servidores em um patamar adequado de utilização.

O mecanismo de reconfiguração adorado em nossa implementação foi a teinstanciação de Ser-

vidores de Informação 2. Adicionamos um novo componente ao PSIT, denominado Starter, a ser

2Utilizamos o termo reinstanciação já que em nossa implementação não há migração do código do Servidor de

Informação de uma máquina para outra. IJm novo servidor é instanciado na máquina destino e o servidor antigo terá

sua execução interrompida após o término da propagação da referência do novo servidor aos clientes da aplicação.

Também não foi necessário realizar uma replicação dos dados mantidos pelo servidor antigo já que na implementação

corrente as máquinas nos quais Servidores de Informação são executados compartilham um espaço em disco através

do uso de NFS onde os dados são armazenados
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instanciado em toda máquina capaz de executar Servidores de Informação. O Starter é responsável
nap nsninp 't nvnr'iin'xa rqn qn -xr rlnpno r+n Tne'ht.mn-rxqa
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6.5.1 Adaptação Baseada na Interação entre Componentes da Aplicação

Utilizando o arcabouço, incorporamos ao PSIT o suporte a variações no padrão de acesso a Servi-

dores de Informação, conforme descrito na seção 6.3.1. Servidores de Informação são reinstanciados

em máquinas próximas às estações base nas quais são originadas o maior número de requisições.

Isto faz com que os gastos de comunicação na rede soam minimizados, obtendo-se um menor

tempo médio de resposta aos clientes. Para determinar a quantidade de requisições proveniente

de cada célula, utilizou-se o serviço de monitoração das interações entre os objetos da aplicação

disponibilizado pelo arcabouço (seção 3.2.1).

O primeiro passo na implementação deste mecanismo de adaptação no PSIT íoi a incorporação

da monitoração das inteiações entre objetos da classe Query, responsáveis por solicitar informações

a respeito da situação do trânsito em uma dada microrregião, e objetos da classe Server, que

implementam Servidores de Informação. Dos vários métodos disponibilizados pelos Servidores de

Informação, apenas as chamadas a getlnfoo necessitam ser monitoradas. Este método fornece a

condição de tráfego em uma dada microrregião como, por exemplo, densidade de veículos, tamanho

global do congestionamento, etc.

Como a comunicação entre objetos do PSIT é realizada através de Java RMI, utilizamos a

solução alternativa disponibilizada pelo arcabouço para a monitoração de interações. Utilizando

os procedimentos descritos na seção 3.2.1, implementamos uma sub-classe de Interceptor e a

instanciamos no lado do cliente da aplicação(Query). Para armazenar em memória persistente os

dados relativos às chamadas realizadas ao método getlnfoo , definimos uma tabela em um banco

de dados relacional, cuja descrição é apresentada na tabela 6.1.

Uma vez definidas quais interações devem sei monitoradas e implementado o suporte a esta

monitoração, implementamos o avaliador para um evento que denominamos AccessLocati.on. Se-

guindo o procedimento descrito na seção 4.2.2, escrevemos a classe AccessLocationEvaluator que

herda da classe Evaluator, disponibilizada pelo arcabouço. Sobrescrevemos seu método u$er.'

evaluation.bode o que lê as duplas do banco de dados, contabilizando a quantidade de acessos
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Tabela 6.1: Descrição da tabela de interações do método getlnfoo
'0 próprio SGBD gera o valor a ser armazenado em atributos deânidos como auto-increment como uma seqüência

de números inteiros incrementados de l em la medida que novas duplas são armazenadas.

gerados para cada Servidor de Informação, agrupandc-as pelas "regiões geradoras" das requisições.

Uma notificação da ocoiiência deste evento é gerada caso existam servidores que possuam uma

quantidade de acessos realizados por clientes "distantes" pelo menos 20% superior aos acessos rea-

lizados por clientes localizados em sua região. Entre os atributos da notificação de eventos do tipo

AccessLocati.on, constam os servidores que se encontram nesta condição e a região que gerou o

maior número de acessos pala cada um deles.

A última etapa de implementação consiste em preparar a aplicação para receber notificações

da ocorrência do evento AccessLocation e trata-las. Dado que o componente lidam mantém

referências a todos os servidores de informação e localização instanciados no ambiente distribuído,

optamos por adicionar a f/zread Envi.ronmentAvare a este componente. Conforme descrito na

seção 5.3, esta fhread recebe notificações sobre a ocorrência de eventos de interação no ambiente.

A estratégia implementada para tratar a ocorrência de eventos AccessLocati.on localiza, pala
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Cam.po Tipo Descrição

id mediumint(9) Chave da tabela utilizando-se anta-increment '

ts timestamp(14) Mlarca de tempo na qual a dupla foi salva no BD

clientLocation varchar(125) Região onde o cliente se encontrava ao

enviei a requisição para o servidor

clientHostName varchar(125) Nome da máquina na qual o cliente se encontrava ao

enviar a requisição para o servidor

serverLocation varchar(125) Região onde o servidor se encontrava

ao atender a requisição

serverHostName varchar(125) Nome da máquina na qual o servidor se encontrava

ao atender a requisição

serverName varchar(125) Nome do servidor que atendeu a requisição

groupID varchar(125) Identificação da microrregião sendo consultada

status i«t(11) Identifica se o solicitante é um objeto Query

ou um outro Servidor de Informação



cada Servidor de Informação constante da notificação do evento, uma máquina na região que tenha

gerado o maior número de acessos para este servidor e que estala com uma caiba de trabalho abaixo

de um determinado patamar. São, então, chamados os métodos nos componentes da aplicação

que, com o auxílio dos Configuradores de Clomponentes, promovem a reinstanciação do servidor.

A determinação da carga de trabalho de uma máquina é obtida através de consultas a Objetos de

Monitoração de Recursos (seção 3.1.1) nela instanciados. Estes objetos monitoram o percentual

de uso do processador e a quantidade de memória física disponível.

Estratégias bem mais complexas para o tratamento do evento AccessLocation poderiam

também ser implementadas. A estratégia poderia levar em consideração o custo de comunicação

entre as diversas regiões da cidade. Este custo poderia ser obtido através de Objetos de Moni-

toração de Recursos que mediriam a latência de comunicação entre os nós da fede. O evento

AcessLocation poderia informar a quantidade de acessos gerada pelos clientes de todas as regiões

da cidade e não somente da região que gelou o maior número de acessos. Usando esta informação,

um algoritmo de otimização poderia ser executado para escolher a região que deveria abrigar o

Servidor de Informação de forma a minimizar o custo global de comunicação, caso o padrão de

acesso ao mesmo fosse mantido. Poderíamos também levar em consideração o tempo necessário

para migrar o servidor. O que queremos destacar, no entanto, é que o modelo definido nesta

tese possui os mecanismos necessários para auxilia.r o usuário no desenvolvimento de aplicações

adaptativas e que estes podem ser empregados em uma grande variedade de estratégias.

O capítulo 7 apresenta os resultados obtidos com a incorporação do mecanismo de adaptação

descrito nesta seção para uma série de cenários simulados. Estes cenários descrevem diversos

padrões de acesso aos Servidores de Informação. A análise dos resultados permite veriHcar que,

em algumas situações, o uso de adaptação gera resultados bastante significativos, enquanto que

em outros o resultado pode até ser contra-pioducente. Será também discutida a importância de se

determinar a freqüência com que o ambiente de execução deve ser analisado.

6.5.2 Adaptação Baseada na Variação da Disponibilidade de Recursos

Para manter a carga de trabalho das máquinas servidores dentro de um determinado intervalo,

utilizou-se a monitoração de recursos do ambiente. Caso uma máquina ficasse sobrecarregada,
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parte de seus Servidores de Informação seriam reinstanciados pala máquinas servidores menos

utilizadas, como descrito na seção 6.3.2.

A monitoiação do ambiente é realizada através da instanciação de Objetos de Monitoração

de Recursos em máquinas nas quais Servidores de Informação podem ser executados. Em cada

máquina foram instanciados dois OMRs, um responsável por monitorar o percentual de uso da

UCP e outro que monitora a quantidade de memória física disponível.

Definimos um evento, denominado ServerOverloaded, que permite detectar quando uma des-

tas máquinas torna-se sobrecarregada. Esta sobrecarga foi definida como a situação na qual há um

grande consumo de UCP e a quantidade de memória física disponível está abaixo de um determi-

nado valor.

Para o i'ecebimento de notificações deste evento, utilizamos a mesma IAread EnvironmentAware

instanciada no componente Sidam.

Implementamos duas estratégias para tratar ocorrências de eventos ServerOverloaded:

l FirstFit: realiza uma consulta seqüencial aos OMRs instanciados nas demais máquinas per-

tencentes à mesma região da máquina sobrecarregada, a fim de verificar a disponibilidade de

UCP e memória principal. A primeira máquina que possuir valores abaixo de um determi-

nado patamar é escolhida para receber a reinstanciação de um dos Servidores de Informação

da máquina sobrecarregada, interrompendo-se o procedimento de consulta;

2. BestFit: consulta todas as máquinas pertencentes à mesma região da máquina sobrecaite-

gada, escolhendo-se aquela que possuir a maior disponibilidade para receber a reinstanciação

de um dos Servidores de Informação da máquina sobrecarregada.

Caso não haja uma máquina que satisfaça os critérios de disponibilidade definidos, nenhuma

l econfiguração da aplicação é realizada.

6.5.3 Conclusões a Respeito da Utilização do Arcabouço

A experiência da utilização do arcabouço na instrumentação do PSIT nos permite avaliar sua

aplicabilidade no desenvolvimento de aplicações distribuídas adaptativas. Os principais aspectos

observados foram:
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1. o arcabouço facilitou a análise da solução por separar de maneira clara os aspectos relativos

à monitoração do ambiente, à verificação de mudanças em seu estado e à reconÊguração da

aplicação;

2. o projeto da solução também foi bastante simplificado já que o ai'cabouço propõe os compo-

nentes necessários para realizar cada uma das tarefas acima, definindo-se de forma clara a

colaboração entre eles que é realizada através de interfaces bem definidas;

3. o uso do arcabouço permite uma boa reutilização de código, agilizando a implementação da

solução;

4. o aicabouço mostrou-se bastante flexível, permitindo ao usuário particularizar os aspectos

relativos a monitoração, detecção de eventos e reconfiguração às necessidades específicas de

sua aplicação;

5. o arcabouço permite uma clara separação do código contendo a funcionalidade da aplicação

daquele responsável por sua reconíiguração;

6. o aicabouço auxilia a recon6guração de aplicações distribuídas compostas por diversos com

ponentes instanciados em vários nós do ambiente distribuído.

Apesar de o arcabouço facilitar consideravelmente a construção de aplicações adaptativas dis-

tribuídas, seu uso não exime o desenvolvedor de refietir sobre questões fundamentais ao desenvol-

vimento de software adaptativo que, no nosso entendimento, só podem sel resolvidas levando-se

em consideração aspectos específicos da aplicação. Entre elas, destacam-se:

l Quais os objetivos da adaptação?

2. Em que circunstâncias a adaptação representa um ganho de custo/benefício?

3. Que informações do ambiente devem ser coletadas para que se possa tomai decisões sobre a

adaptação?

4. Com que freqüência o sistema deve verificar se há necessidade de realizar adaptações?

Uma discussão mais completa sobre estas questões encontra-se na seção 2.2
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Capítulo 7

Resultados Experimentais

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a incorporação de mecanismos de adaptação

dinâmica ao protótipo do sistema de disseminação de informações de trânsito (PSIT), descrito no

capítulo 6.

Os testes descritos a seguir foram realizados no Laboratório de Computação Paralela e Dis-

tribuída (LCPD) pertencente ao Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São
Paulo.

Ao todo, foram utilizados 6 microcomputadores, cujas especificações de hardware e software

básico encontram-se no apêndice A. Estas máquinas encontram-se interligadas através de uma

rede Ethernet ITan021 de 10 Mbps. Utilizamos também uma máquina RISC/Solaris, responsável

pela execução do Sistema Gerenciador de Banco de Dados MYSQL.

Os testes foram realizados no período noturno, no qual poucos usuários utilizam os equipa-

mentos do laboratório, de forma a minimizar as interferências decorrentes da execução de outras

aplicações no ambiente

7.1 Variações no Padrão das Interações entre Componentes

Conforme descrito na seção 6.5.1, utilizamos o arcabouço para incorporar mecanismos de adaptação

dinâmica ao protótipo da aplicação de referência do piojeto LIDAM (PSIT), utilizando a análise

do padrão das interações realizadas entre os componentes da aplicação pala a determinação da

necessidade de realizar reconfigurações na mesma.
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Avaliamos o desempenho da versão adaptativa do PSIT através da simulação de diversos

cenários. Em cada cenário, vaiiamos a quantidade de requisições oriunda de cada região de uma

cidade hipotética bem como o período de estabilidade de cada padrão de acesso. A cidade foi divi-

dida em quatro macrorregiões (norte, sul, leste e oeste) e definimos um custo de comunicação para

computadores pertencentes à rede fixa (seção 6.2) entre cada uma das regiões, segundo a tabela

7.1. Sem perda de generalidade, considerou-se que o custo de comunicação para dois computadores

em uma mesma região seria igual.

Tabela 7.1: Clusto de comunicação entre regiões da cidade em milisegundos

Utilizamos o serviço de monitor'ação descrito na seção 3.2.1, para a interceptação das chama-

das ao método getlnfoo , disponibilizado por Servidores de Informação. Este método informa a

suposta situação do trânsito em uma dada microriegião. A análise da quantidade de requisições

oriunda de cada região da cidade foi utilizada para determinam uma melhor distribuição dos Servi-

dores de Informação entre os computadores que compõem a rede fixa. O mecanismo de adaptação

implementado foi a reinstanciação de Servidores de Informação em uma das máquinas pertencentes

à região de onde foi gelada a maior quantidade de acessos aos mesmos, objetivando-se reduzir o

custo global de comunicação (para a maioria dos supostos usuários).

Para simplificam a análise dos resultados obtidos através das simulações, utilizamos apenas um

Servidor de Informação em nossos testes que, portanto, seria reinstanciado entre as maciorregiões de

acordo com a demanda. No entanto, nossa implementação não impõe qualquer limite à quantidade

de Servidores de Informação que podem ser instanciados no ambiente.

7.1.1 Primeiro Cenário

O primeiro cenário simulado inicia com a maior'ia dos acessos (50%o) sendo realizada por clientes

localizados em uma determinada região (no caso, sul), enquanto que as regiões norte, leste e oeste
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  Norte Sul Oeste Leste

Norte   20 8 10

Sul 20   10 8

Oeste 8 10   15

Leste 10 8 15  



contribuem com 10%o, 20% e 20% dos acessos, respectivamente. Em seguida, este padrão de acesso é

alterado, tornandc-se a região oeste responsável por 70% dos acessos. Cada uma das demais regiões

passa a contribuir com 10% dos acessos. O Servidor de Informação é inicialmente instanciado em

uma máquina pertencente à região noite.

A versão adaptativa do PSIT reage à primeira fase da simulação reinstanciando o Servidor de

Informação em uma máquina pei'tendente à região sul. Como esperado, a mudança do padrão

de acesso correspondente à segunda fase da simulação faz com que a aplicação seja novamente

reconfiguiada, sendo o Servidor de Informação reinstanciado na região oeste.

A figura 7.1 apresenta o diagrama de implantação UML relativo ao início da execução deste

cenário

Executa
JacORB NS
Rep Eventos Recurso
Rep Eventoslnteração
Rep Entidades
Canal Notificação
Gerente Recursos
Gerente Intenções
Cliente

Campinas
<<norte>>

Executa
OMRPUSE
OMRMUSE
Starter
Servidor
Informação

Ethemet 10 Mbps

Sushi
Executa

MYSQL
Server

Figura 7.1: Primeiro cenário: diagrama de implantação

Realizamos diversos testes para este cenário, alterando a periodicidade na qual o Avaliador

(seção 4.2.2) responsável pela detecção de mudanças no padrão de acesso ao método getlnfoo

é executado. Os resultados obtidos são ilustrados no gráfico correspondente à figura 7.2. O eixo

z indica a periodicidade na qual o Avaliador é executado, enquanto o eixo Z/ representa o tempo
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médio de acesso gasto pelo Servidor de Informação para atender as requisições.

O tempo médio de acesso foi calculado dividindo-se o tempo total gasto pelo Servidor de

Informação para atender a todas as requisições do teste pela quantidade de requisições realizadas.

Para calcular o tempo gasto pelo Servidor de Informação para atender a cada requisição, utilizamos

o serviço de monitoração das interações entre os objetos da aplicação conforme descrito na seção

6.5.1. Para cada chamada ao método getlnfoo, coletamos a manca de tempo correspondente

ao momento no qual a chamada foi realizada pelo cliente e a marca de tempo correspondente

ao recebimento pelo cliente da resposta enviada pelo Servidor de Informação. A diferença em

milisegundos entre estes dois tempos corresponde ao tempo gasto no atendimento da requisição.

Este tempo, portanto, compreende o tempo necessário ao Servidor de Informação para processar

a requisição somado aos custos de comunição relativos ao envio das mensagens de requisição e de

resposta.

Repetimos cada teste 30 vezes e utilizamos a média (do tempo médio de acesso, calculado

conforme descrito no parágrafo anterior) obtida através destas execuções para traçar os pontos

correspondentes às curvas apresentadas na figura 7.2. As tabelas 7.2 e 7.3 apresentam os seguintes

dados relativos ao tempo médio de acesso obtido através destas execuções: média, mínimo, máximo,

desvio padrão e intervalo de 95% de confiança IWW901.
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Figura 7.2: Resultados do primeiro cenário
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No gráfico correspondente à figura 7.2, a curva identificada pela legenda "com adaptação 600"

ilustra o resultado obtido quando são realizadas 600 consultas ao Servidor de Informação (300 em

cada fase da simulação), enquanto a curva identificada pela legenda "com adaptação 1200" ilustra o

resultado obtido ao se realizar 1200 consultas. A linha pontilhada horizontal indica o tempo médio

de acesso obtido através da execução da versão não adaptativa do PSIT. Estes resultados indicam

claramente um considerável ganho de desempenho obtido pela incorporação de mecanismos de

adaptação dinâmica na aplicação de ieíerência do LIDAM, que foi de 17,33% no teste realizado

com 1200 consultas quando o Avaliador foi executado a cada 15 segundos.

Tabela 7.2: Dados relativos às execuções do primeiro cenário utilizando-se 600 i'aquisições

'Sem Adaptação

Tabela 7.3: Dados relativos às execuções do primeiro cenário utilizando-se 1200 requisições

O gráfico correspondente à figura 7.3 apresenta o tempo de acesso ao Servidor de Informação

para cada uma das 600 consultas realizadas em um dos testes relativos à este primeiro cenário

ao utilizarmos a versão não adaptativa do PSIT. Percebe-se que, para a maioria das consultas

realizadas, o tempo de resposta ficou entre 50 e 100 milisegundos, sendo de aproximadamente 75.
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  SA' 5 10 15 30 60 120

média 67,21 58,17 57,90 58,47 59,08 60,58 64,42

mínimo 58,60 51,55 48,45 48,23 49,54 48,63 56,93

máximo 73,87 64,56 66,64 64,11 68,54 71,58 71,64

desvio padrão 3,92 3,42 4,26 3,92 4,84 5,92 4,20

int confiança 95%

68,61

65,81 56,94

59,39

56,38

59,42 59,87

57,07

60,81

57,34

62,70

58,46 62,91

65,92

  SA 5 10 15 30 6() 120

média 65,85 54,78 54,79 54,44 54,98 55,48  
mínimo 59,52 49,99 48,66 49,12 49,43 47,74 47,57

máximo 71,67 60,56 58,06 58,38 64,28 60,46 64,35

desvio padrão 2,42 2,41 2,24 2,36 3,36 2,86 3,66

int confiança 95%a 64,98

66,71 55,65

53,92

55,59

53,98

55,28

53,60

56,18

53,77

56,51

54,46 56,46

59,08
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Figura 7.3: Tempos de acesso obtidos quando não utilizamos adaptação

A 6gura 7.4 apresenta um gráfico semelhante, obtido através da execução da versão adaptativa

do PSIT. Percebe-se que o tempo de acesso foi reduzido, obtendc-se um valor de aproximadamente

50 milisegundos para a maioria das consultas realizadas.
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Figura 7.4: Tempos de acesso obtidos ao utilizarmos adaptação
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7.1.2 Segundo Cenário

O objetivo do segundo cenário íoi testar uma situação pouco favorável aos mecanismos de adaptação

incorporados ao PSIT, fazendo com que a diferença entre os volumes de acesso realizados por cada

região fosse pequena.

Na primeira etapa deste cenário, cada região gera a mesma quantidade de acessos, de um total

de 300 requisições. Este padrão de acesso é então alterado, tornando-se a região sul responsável por

40% dos acessos, enquanto as demais regiões geram apenas 20% dos mesmos, quando são realizadas

mais 300 requisições. Durante a segunda etapa, o Servidor de Informação é reinstanciado na região

sul mas, como esperado, o ganho de desempenho obtido é pequeno, conforme ilustrado na figura

7.5. O melhor resultado obtido foi um ganho de 8,45%o, ao executarmos o Avaliador a cada 15

segundos. Foram realizadas 300 requisições, sendo igualmente divididas entre as fases.

Assim como no primeiro cenário, realizamos 30 testes e utilizamos a média de seus resultados

para a construção do gráfico correspondente à figura 7.5. A tabela 7.4 apresenta dados relativos a
oa+ n e 'zn o-'anil FÃí'e
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Figura 7.5: Resultados do segundo cenário
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Tabela 7.4: Dados relativos às execuções do segundo cenário

7.1.3 Terceiro Cenário

O terceiro cenário ilustra uma situação na qual o padrão de acesso é alterado com alta Êeqüência:

a cada minuto, sugerindo uma situação onde os usuários apresentam alta taxa de mobilidade inter-

regiões. Em cada fase da simulação, 100% dos acessos são realizados a partir de uma única região,

mas esta é chaveada entre duas regiões (norte e sul). O total de acessos nesta simulação foi de 360,

sendo realizados 60 acessos a cada fase. A figura 7.6 apresenta o gráfico com os resultados obtidos

na execução deste cenário.
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Figura 7.6: Resultados do terceiro cenário

Um aspecto relevante a ser observado a partir deste experimento é a importância de se ajustar

o parâmetro que determina a freqüência de execução do Avaliador responsável pela análise dos
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  SA 5 10 15 30 60 120

média 64,65 60,55 59,38 59,19 58,83 59,57 61,52

mínimo 56,41 46,26 49,31 44,47 46,04 43,74 52,49

máximo 70,90 70,85 67,50 69,03 69,06 69,34 69,98

desvio padrão 3,35 5,74 5,31 5,91 6,04 6,16 4,63

int confiança 95%o 63,05

65,45

58,50

62,60 61,28

57,48

61,31

57,08

60,99

56,67

61,78

57,36

63,18

59,86



Tabela 7.5: Dados relativos às execuções do terceiro cenário

dados coletados pela interceptação das chamadas realizadas ao método getlnfo O . Se o intervalo

entre execuções deste Avaliador estiver muito próximo do intervalo no qual o padrão de acesso

varia, a aplicação adaptativa pode apresentar um desempenho inferior ao obtido pela versão não

adaptativa, conforme ilustrado na figura 7.6. O motivo para este comportamento é o fato do gasto

com a reconfiguração da aplicação não ser compensado por um melhor desempenho da mesma,

já que o padrão de acesso soõ'e nova variação logo após cada reconfiguração . Por outro lado, se

o intervalo entre execuções do Avaliador íor muito grande em comparação ao intervalo no qual o

padrão de acesso varia, o desempenho da aplicação adaptativa se aproximará do resultado obtido

com sua versão não adaptativa, pois as reconfigurações tornar-se-ão cada vez mais raras.

7.1.4 Quarto Cenário

Este cenário demonstra uma situação na qual os mecanismos de adaptação incorporados ao PSIT

resultam em um forte ganho de desempenho para a aplicação. Em uma primeira etapa, 600 acessos

são realizados ao Servidor de Informação, sendo 90% dos mesmos gerados por clientes localizados

na região norte. Clientes localizados nas regiões sul, leste e oeste contribuem com 5, 3 e 2% do

total dos acessos realizados, respectivamente. Em uma segunda etapa, mais 600 requisições são

realizadas, sendo 90%o das mesmas gerados por clientes localizados na região sul. Clientes presentes

nas regiões norte, leste e oeste realizam 5, 3 e 2%o do total de requisições, respectivamente.

Pala as simulações realizadas neste quarto cenário, alterámos a tabela que determina o custo

de comunicação entre máquinas localizadas em diferentes regiões da cidade, conforme a tabela 7.6.

O resultado obtido é apresentado no grá6co correspondente à figura 7.7 onde observamos que
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  SA 5 10 15 30 60 80 120 140 160 180 1 220
média 64,89 56,09 59,17 61,21 68,76 66,26 66,92 66,58 66,55 66,83 64,14 66,40
mínimo 56,81 40,06 47,39 49,32 58,57 54,01 58,39 59,26 54,86 59,88 58,03 59,62
máximo 73,21 66,16 72,86 68,51 75,54 77,17 76,06 76,34 73,07 71,99 73,34 74,72
desvio padrão 3,62 5,14 5,71 4,68 4,95 4,95 4,50 3,85 4,75 3,42 3,87 3,65

int confiança 95%

66,23

63,55

58,03

54,15

61,45

56,89

63,01

59,41

70,67

66,86 64,35

68,16 68,68

65,15

68,06

65,10

68,38

64,73

68,15

65,51

67,63

64,65 65,00

67,81



Tabela 7.6: Custo de comunicação entre regiões da cidade em milisegundos

a utilização da versão não adaptativa do PSIT resultou em um tempo médio de acesso 132,92%

superior ao obtido com a versão adaptativa ao executarmos o Avaliador a cada 5 segundos. A

tabela 7.7 apresenta dados relativos às execuções realizadas.
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Figura 7.7: Resultados do quarto cenário

Tabela 7.7: Dados relativos às execuções do quanto cenário
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  Norte Sul Oeste Leste

Norte   100 100 100

Sul 100   100 100

Oeste 100 100   100

Leste 100 100 100  

  SA i 10 15 30 60 120

média 153,87 66,06 67,88 68,43 72,18 72,50 92,02

mínimo 151,47 56,61 55,59 58,31 60,36 63,38 79,56

máximo 158,49 81,08 92,62 80,06 86,05 85,99 99,92

desvio padrão 1,62 5,61 7,03 5,71 5,92 5,10 5,09

int confiança 95% 153,24

154,51 68,07

64,05

70,40

65,37 66,39

70,48 74,33

70,02

74,39

70,61

93,90

90,13



7.2 Variações da Disponibilidade de Recursos

Utilizamos o arcabouço para incorporar mecanismos de adaptação dinâmica baseados na disponi-

bilidade de recursos ao PSIT. Definimos um evento denominado ServerOverloaded que permite

identificar a sobrecarga de máquinas pertencentes à rede fixa de acordo com o consumo de UCP e

da disponibilidade de memória principal nas mesmas, conforme descrito na seção 6.5.2.

Nos testes realizados, utilizamos 4 Servidores de Informação. Através de um utilitário que au-

menta o consumo de UCP em uma máquina, forçamos a ocorrência de eventos ServerOverloaded.

Em resposta a ocorrência deste evento, a versão adaptativa do PSIT reinstanciou, em um outro

computador pertencente à mesma região, um dos Servidores de Informação da máquina sobrecar-

regada, aliviando, assim, sua carga de trabalho. Testamos também a alternância da estratégia de

adapüão utilizada (-Firsf .Fáf e -Besf /'it).

O objetivo dos testes realizados não foi o de medir ganhos de desempenho obtidos com o uso

da adaptação, dado que Servidores de Informação consomem pouca UCP. Nosso objetivo central

foi avaliar a aplicabilidade dos mecanismos disponibilizados pelo arcabouço para a monitoração,

detecção e reconfiguração baseadas na análise da disponibilidade de recursos. Como objetivo

secundário, quantificamos o tempo necessário para realizar as seguintes atividades:

1. tempo transcorrida entre o início do consumo de UCP em uma máquina, a detecção da

alteração da faixa de operação do parâmetro que mede o percentual de uso da UCP e sua

notificação ao Gerente de Recursos;

2. tempo transcorrido enfie o recebimento da notiÊcação de alteração da faixa de uso da UCP

em uma máquina pelo Gerente de Recurso até a notificação do evento ServerOverloaded;

3. tempo transcorrido entre o recebimento da notificação do evento ServerOverloaded até a

escolha da máquina candidata à reinstanciação de um Servidor de Iníoimação;

4. tempo necessário para realizar a reinstanciação do Servidor de Informação

A tabela 7.8 apresenta os resultados obtidos em segundos.

Nos testes realizados, o intervalo entre as verificações do percentual de uso da UCIP utilizado

pelos OMRs instanciados era de 2 segundos, o que explica o valor de 2,2174 segundos apresentado
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Tabela 7.8: Resultados dos experimentou com disponibilidade de recursos

no primeiro item da tabela 7.8.

Ao definirmos o evento ServerOverloaded, atribuímos o valor de 15 segundos ao seu tempo

de duração. A expressão booleana do evento deve permanecer verdadeira durante este período de

tempo para que o Gerente de Recursos realize a notificação de sua ocorrência, conforme descrito

na seção 4.2.1. Este é o motivo pelo qual o tempo para detecção e notificação do evento foi de
15,551 segundos.

7.3 Considerações Sobre os Experimentos Realizados

u nosso principal objetivo ao utilizarmos o arcabouço na incorporação de mecanismos para adaptação

dinâmica ao protótipo do projeto LIDAM foi validar sua aplicabilidade e aderência aos requisitos

de projeto descritos na seção 2.3.

Nossa avaliação final foi positiva já que o arcabouço efetivamente simplificou o processo de

desenvolvimento dos mecanismos para adaptação dinâmica da aplicação de referência do LIDAM,

tanto por simplificam a definição da arquitetura da solução, dado que o mesmo define seus principais

componentes e o modelo de colaboração, quanto por promover a reutilização dos componentes dis-

ponibilizados pelo arcabouço, reduzindo consideravelmente o esforço em programação. Além disto,

o arcabouço mostrou-se flexível, permitindo a especialização de seus componentes às necessidades

específicas da aplicação.

Os resultados dos testes apresentados neste capítulo reforçam a aplicabilidade do arcabouço,

além de evidenciam a importância de levarmos em consideração a análise das interações entre os
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componentes da aplicação como forma de identificar a necessidade de reconfiguração da aplicação.

Um aspecto observado ao realizarmos os testes é que o uso de uma feilamenta gráfica pala

o gerenciamento da execução dos componentes do arcabouço facilitaria sua utilização. Através

desta ferramenta, o usuário poderia observar quais componentes estão sendo executados nos nós

do ambiente e utilizaria as interfaces de gerenciamento dos mesmos para proceder atualizações em

tempo de execução que se fizerem necessárias, além de poder instanciar e interromper a execução

destes componentes. Nos testes utilizamos sàeJ/ scrípfs do Unix para realizar estas tarefas.
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Capítulo 8

Trabalhos Relacionados

Pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de software adaptativo ganharam impulso a partir de

meados da década de 90 IACM95]. Com o desenvolvimento da computação móvel e mais recente-

mente das pesquisas em curso visando o desenvolvimento de espaços ativos IMRN02, KHR+001, o

ambiente de computação tornou-se altamente dinâmico. Estes ambientes têm exigido um grande

investimento em pesquisas que visam desenvolver mecanismos que permitam ao software adaptar-se

dinamicamente a variações no ambiente de execução.

Mecanismos para adaptação dinâmica têm sido empregados em diferentes contextos: na área

de sistemas operacionais, para o desenvolvimento de sistemas de arquivos que apresentem bom

desempenho mesmo soâ'endo variações no padrão da carga de trabalho IMRC+971 e para substi-

tuição em tempo de execução de seus componentes [CAK+96j; para a construção de p]ataformas de

míddZeware flexíveis, capazes de acomodar os i'equisitos impostos tanto pelo ambiente de execução

quanto por uma grande variedade de aplicações como aplicações multimídia, de tempo red, de tra-

balho cooperativo e de ambientes móveis, especializáveis para execução em dispositivos que variam

de PDAs a computadores de mesa e multicomputadores IKCCIB02, BCA+01, BBl+00, CDP+00,

KRL+00j; em ambientes de computação móvel, para permitir a inclusão ou remoção de componen-

tes de hardware e para a detecção e utilização ótima de diferentes tecnologias de rede à medida que

o usuário se desloca com seu dispositivo jIBW97j, bem como para detecção e interação com serviços

e lecuisos descobertos dinamicamente ISAW94, BG1991 e suporte à variações na disponibilidade

de recursos (como, por exemplo, a largura de banda disponível pala comunicação) bem como em
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aplicações de tempo real de domínio complexo, onde é necessário que o sistema se reconfigure di-

namicamente com relação ao conjunto de reações possíveis para a situação corrente do ambiente

IMGPK99, OCT+991.

Este capítulo apresenta alguns trabalhos que possuem uma relação direta com o objetivo de

nossa pesquisa, que é o desenvolvimento de um modelo e da infra-estrutura de suporte para cons-

trução de aplicações adaptativas distribuídas. Após um breve resumo de cada trabalho, realiza-se

uma análise comparativa com o modelo proposto nesta tese.

8.1 Sudame e IBadrinath

Sudame e Badrinath ISB97j descrevem um mecanismo baseado em mensagens ICMP ICom001 para

propagação de informações a respeito da condição de parâmetros do ambiente de rede como, por

exemplo, o custo financeiro da comunicação, latência e largura de banda. Este mecanismo pode

ser estendido para acomodar parâmetros de recurso específicos de ambientes de computação móvel

como a intensidade do sinal, localização do dispositivo e a reserva de energia. De acordo com os

valores destes parâmetros, propagados através de mensagens ICMP, ações podem ser disparadas

automaticamente para ajustar parâmetros do protocolo de transporte sendo utilizado (TCP ou

UDP) de forma a permitir uma adaptação à condição anual do ambiente de rede. Aplicações

também podem sei notificadas das variações detectadas no ambiente. Cada parâmetro é associado

a um conjunto de níveis (valores). Cada nível corresponde a uma marca alta ou baixa, conforme

ilustrado na figura 8.1. Um nível com uma mai'ca alta é violado quando o novo valor para o

parâmetro o cruza de baixo para cima. Um nível com uma marca baixa é violado quando este

cruzamento se dá de cima para baixo.

Na figui'a 8.1 quando o parâmetro muda de valor de ul para u2, os níveis CI e A são violados.

Quando a variação se dá de u3 para u4, o nível B é violado. O mecanismo utiliza uma nova mensa-

gem ICMP, denominada ICMP STATUS, para propagar informação sobre o ambiente toda vez que

um nível é violado. O mecanismo prevê um tratador (Aamd/er) para esta mensagem. Este realiza

uma chamada a uma função que dispara ações que ajustam parâmetros específicos do protocolo de

transporte sendo utilizado (TCP ou UDP). O tratador também notifica as aplicações que tenham

registrado interesse em receber mensagens relativas ao parâmetro em questão. O conjunto de ações
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Figura 8.1: Adaptação de protocolo de rede em dispositivos móveis

disponíveis é pré-definido. As ações específicas a serem tomadas no caso de violações dos níveis

dos parâmetros sendo monitorados são definidas pelo usuário e ficam armazenadas em uma estru-

tura denominada tabela de ações. Um exemplo de ação pré-definida é a UDP.BUFFER, que passa a

armazenar em um ót4#êr os datagramas IJDP transmitidos pela aplicação quando a rede tornar-se

indisponível.

Este trabalho apresenta um mecanismo que permite a adaptação da camada de transporte a

variações detectadas no ambiente de rede, através de ações que ajustam parâmetros dos protoco-

los TCP e UDP. Além disto, as aplicações interessadas podem receber noti6cações das variações

detectadas. No entanto, não há nenhum suporte à reconfiguração dos componentes da aplicação.

Além disto, o trabalho é focado na adaptação do protocolo de transporte, sendo o conjunto de

ações de adaptação pré-definido e baseado apenas em ajuste de parâmetros. I'anão a monitoração

quanto notificação e a adaptação são executadas localmente em uma máquina, não contemplando

um ambiente distribuído. E prevista apenas a monitoração de recursos do ambiente, não sendo

levada em consideração a monitoração das interações entre objetos da aplicação.

8.2 Proxy Ativo

Fox et al. IFGBA96, FGCB981 apresentam uma abordagem para o problema de como toleram

variações na largura de banda e na arquitetura de software e hardware dos clientes. O enfoque

deste trabalho está em aplicações de acesso a dados na Internet. O modelo de adaptação é baseado

nos seguintes princípios:
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e a adaptação é baseada na compressão dos dados transmitidos do servidor para o cliente;

Esta compressão é realizada por componentes denominados destiladores (dÍsfi/Jers), que são

específicos para cada tipo de dado a ser transformado. Ao realizar a transformação, os

destiladoies preservam o conteúdo semântico dos dados. Como exemplo, pode-se ter um

destinador que transforma um arquivo PostScrãpf para formato texto (ASCll)

B a adaptação é realizada somente no momento da solicitação do dado pelo cliente. Assim, o

servidor não armazena versões diferentes de um mesmo dado;

e a complexidade inerente à adaptação não deve ser incluída nem no programa cliente nem

no servidor. Isto é possível realizando-se a adaptação em um componente intermediário

denominado prozy que é compartilhado tanto pelos clientes quanto pelo servidor.

Conforme ilustrado na figura 8.2, um prozy é inserido entre o cliente e o servidor. Ele fica localizado

próximo ao servidor e é conectado a este através de uma conexão que possui grande largura de

banda e baixa latência de comunicação. Sua função é recuperar conteúdo de servidores Internet

a partir de solicitações realizadas pelos clientes, determinar os tipos de dados que compõem a

resposta à solicitação (texto, figuras, etc.) e determinar quais destiladores devem ser empregados

de forma a adaptar este conteúdo à largura de banda disponível para a comunicação com o cliente

bem como à arquitetura de hardware e software do mesmo.

Suporte App
App Cliente Appnão

Modificada
[.argttrà

demanda destiladoresbaixalargn
de batida

Proxy

Figura 8.2: Arquitetura de Prozg/ Ativo

Dois parâmetros são utilizados para disparar a adaptação: a largura de banda disponível para a

comunicação com o cliente e a arquitetura de hardware e soft;ware que ele possui. O prozZ/ escolhe
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quais destiladores devem ser empregados de acordo com o valor destes parâmetros. A arquitetura

de hardware e software pode sei armazenada em um banco de dados caracterizando, assim, o

perfil de cada dispositivo usuário do sistema. Esta informação é recuperada pelo proas quando

necessário, como sugerido em IFGCB981. O segundo parâmetro, largura de banda disponível para

a comunicação com o cliente, varia dinamicamente. Sua monitoração é realizada pelo proaçy.

Este trabalho considera que a aplicação é estruturada em dois componentes, o cliente e o servi-

dor, sendo um prozg/ inserido entre eles. O modelo proposto nesta tese é mais geral, considerando o

caso onde a aplicação é composta por diversos componentes distribuídos em vários nós do ambiente.

Em Proxy Ativo a adaptação consiste unicamente na transformação do dado sendo transmitido ao

cliente, realizado pelos destiladores. Consideramos que a flexibilidade com relação aos mecanismos

de adaptação que a aplicação pode adorar, como a escolha de algoritmos alternativos, alteração

de parâmetros utilizados na computação, migração e replicação de componentes, entre outros, são

fundamentais para lidar com a variedade de ambientes e aplicações existentes.

8.3 0dyssey

Odyssey INPS95, NSN+97, NS991 é um conjunto de extensões ao sistema operacional NetBSD com

o objetivo de prover suporte à adaptação de aplicações de acesso a informações requisitadas por

dispositivos móveis. Estas aplicações no dispositivo móvel lêem e atualizam dados armazenados

em servidores remotos.

Apesar de possuir uma abordagem diferente da utilizada em prozg/ afÍuo, Odyssey utiliza o

mesmo princípio de transformar o fluxo de dados sendo transmitido ao cliente de forma a tolerar

variações no ambiente. Adaptação é definida como uma troca da qualidade do dado pelo consumo

de recursos. Para quantificar esta noção de qualidade, Odyssey define uma propriedade denominada

fidelidade. Para cada item de dado, existe uma versão mais anual, completa e detalhada do mesmo

denominada cópia de referência. Em uma situação ideal, a cópia de referência seria apresentada

ao cliente em resposta a uma requisição. No entanto, à medida que recursos (por exemplo, largura

de banda) vão se tornando escassos, o item de dado é degradado de alguma forma. Fidelidade é

definida como o grau de similaridade entre o item de dado sendo apresentado e a cópia de referência.

Na visão de Odyssey, o sistema operacional é responsável por monitorar a disponibilidade de
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recursos, notificar as aplicações de mudanças significativas na condição dos mesmos e tomar decisões

de forma a otimizai a utilização dos mesmos. Cada aplicação, por sua vez, é responsável por decidir

a melhor forma de explorar os recursos disponíveis. Considera-se que o dispositivo móvel pode estar

executando diversas aplicações concorrentemente. A 6gura 8.3 ilustra a arquitetura de Odyssey.

Figura 8.3: Arquitetuia de Odyssey

Objetos Odyssey são disponibilizados às aplicações como elementos do sistema de arquivos.

O {nlez'cepfor redireciona requisições ao sistema de arquivos para um componente denominado

uíceroy. A tarefa mais importante do uácerog/ é a monitoração da disponibilidade de recursos e

o gerenciamento do seu uso. Os wardens formam um conjunto de componentes específicos para

cada tipo de dado disponibilizado pelo servidor. Eles disponibilizam um menu de fidelidades que

as aplicações podem escolher. Wardens utilizam seu conhecimento sobre o tipo de dado sendo

solicitado para realizar otimizações na utilização de recursos, prover consistências, etc.

Odyssey adiciona duas chamadas à API padrão do sistema operacional. A primeira, re$ource

request, é utilizada pela aplicação para informar uma solicitação de recurso. Exemplos de recur-

sos são a largura de banda para a comunicação com o servidor, latência da comunicação, poder

computacional, espaço em disco, energia restante no dispositivo e custo. A aplicação informa nos

parâmetros desta chamada a identificação do recurso, os limites inferior e superior de disponibili-

dade do mesmo necessários à execução da aplicação e um tratador (band/er) para uma função a ser

chamada quando a disponibilidade do recurso ultrapassar os limites solicitados. Esta solicitação é

encaminhada ao uáceroy que monitora todos os recursos do sistema. Se a disponibilidade de um

recurso sair de algum dos limites solicitados, o uicerog/ notifica as aplicações afetadas através de

uma chamada (arca//) à função informada pelas mesmas. A segunda chamada, type-specific, é
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utilizada pela aplicação pala modificar a fidelidade na qual o dado solicitado é acessado. Por exem-

plo, quando uma aplicação para a apresentação de um vídeo for notificada que a largura de banda

disponível caiu significativamente, ela pode reduzir a quantidade de quadros sendo apresentados
porsegundo.

Assim como ocorre em Proxy Ativo (8.2), a aplicação adaptativa é dividida em dois compo-

nentes: o cliente e o servidor. A adaptação é baseada na escolha entre diversas versões dos dados

apresentados (níveis de fidelidade). Reiteramos a importância da flexibilidade com relação aos
mecanismos de adaptação que podem ser adorados.

8.4 Chang e Karamcheti

Chang e KaramchetitCK001 descrevem um arcabouço cujo objetivo central é eliminar a necessi-

dade de se programar explicitamente decisões relativas à adaptação no código das aplicações. O

arcabouço é baseado em dois componentes: uma interface de adaptação e um ambiente de execução

virtual. A interface de adaptação disponibiliza o suporte na linguagem de programação para ex-

pressar a disponibilidade de múltiplos caminhos de execução (algoritmos diferentes para realizar

uma mesma tarefa) bem como definir parâmetros relativos à monitoração do progresso da execução

da aplicação. A partir desta monitoração, pode-se escolhem qual caminho de execução (algoritmo)

deve ser seguido. As informações sobre a interface de adaptação são inseridas pelo desenvolvedor

como anotações no código fonte que são processadas por um pré-processador de macros. Este pré-

processador gera agentes de monitoração e controle, que monitoram a disponibilidade de recursos e

controlam a execução da aplicação, respectivamente. O código destes agentes é inserido no código
da aplicação.

O segundo componente do aicabouço é um ambiente de execução virtual que pode ser configu-

rado para emular diversos cenários de disponibilidade de recursos. Um scrzpf executa repetidamente

a aplicação nestes ambientes virtuais, obtendo o perfil do comportamento da aplicação para cada

um destes cenários. O sistema de suporte à execução utiliza estes perfis para tomar decisões sobre

qual caminho seguir de forma a satisfazer as preferências definidas pelo usuário como, por exemplo,

a otimização do tempo de transmissão dos dados entre o cliente e o servidor.

A figura 8.4 ilustra os componentes utilizados durante a execução de uma aplicação. O agente
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Agente controle

preferências do usuário

Figura 8.4: Chang e Karamcheti: componentes de execução

de monitoiação observa o progresso da aplicação e estima a oração dos recursos requisitados que

estão disponíveis para a aplicação. Um escalonador de recursos correlaciona as preferências do

usuário com a fiação dos recursos de interesse disponíveis e o banco de dados de perfis de execução

para escolher o melhor caminho (algoritmo) a ser utilizado nesta situação. Finalmente, o agente

de controle (sfeering agent) realiza a reconfiguração, que é a troca do algoritmo sendo utilizado.

Como exemplo de uma aplicação que pode utilizar algoritmos diferentes para realizar adaptação,

pode-se citar uma aplicação para distribuição de vídeo. A aplicação pode escolher entre diversos

algoritmos de compressão, como LZW e Bzip2. O primeiro comprime de maneira mais eficiente

os quadros que compõem o vídeo comparativamente ao segundo. No entanto, seu consumo de

processamento é maior. A aplicação pode alternar enfie estes algoritmos de acordo com a condição

corrente dos parâmetros disponibilidade de processador e largura de banda.

A abordagem seguida por Chang e Karamcheti difere da nossa em diversos aspectos. Em

ICK00j, todos os diferentes caminhos (algoritmos) estão codificados em um processo monolítico,

juntamente com os agentes de monitoração e controle. Em nossa abordagem, os componentes

responsáveis pela monitoração do ambiente e a análise dos dados coletados residem em processos

separados do código da aplicação. Em ICK001, a aplicação é composta por um único processo

enquanto nosso trabalho é voltado para aplicações que podem ser compostas por diversos com-

ponentes distribuídos em uma rede. Clhang e Karamcheti também não levam em consideração a

interação entre os componentes da aplicação na tomada de decisão sobre a adaptação.
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8.5 Conductor

Conductor IYRP99, YRP00], é um arcabouço que visa prover adaptação com relação à heteroge-

neidade dos enlaces e variações na condição de operação das redes de computadores. De forma

semelhante ao que ocorre em Proxy Ativo e no Odyssey, a adaptação se dá pela transformação

dos dados sendo transmitidos. No entanto, ao contrário das abordagens vistas anteriormente,

Conductor permite que a adaptação se dê de forma coordenada em diversos pontos da rede.

As redes de computadores estão se tornando cada vez mais complexas. O buxo de dados

resultante da comunicação entre componentes de uma aplicação executados em máquinas distintas

pode ter que passar por diversos enlaces heterogêneos como, por exemplo, rede de telefonia celular,

rede metropolitana de alta velocidade, rede local IENE 802.11 ]Sta02], etc. Este cenário tornou-se

ainda mais acentuado com o surgimento da computação móvel. Clonductor distribui a adaptação

por diversos nós da fede, de forma a levar em consideração as características de cada enlace e.

assim, obter um melhor desempenho global.

O serviço de adaptação de Conductor deve estar disponível em vários nós da rede, preferen-

cialmente naqueles próximos a gatewaZ/s entre redes de diferentes tipos (Ethernet, FDDI, IEEE

802.11, etc.). Conductor consiste de dois componentes principais: os adaptadores e o arcabouço
para distribuição dos mesmos.

Conductor
Adaptar
Runtine »

d
Usuário

l InDrcepudor i

- -.;'.. !: : l
i; ! :;i !:

Figura 8.5: Arquitetura Conductor em um nó

Adaptadores são componentes de software que realizam alguma adaptação, normalmente es.
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pecífica para um tipo particular de fluxo de dados. O conjunto de adaptadores pode ser expandido.

Adaptadoies freqüentemente (mas não necessariamente) são disponibilizados aos pares, onde um

deles converte o fluxo de dados de um dado protocolo para outro que utilize melhor o meio de trans-

missão e outro que reconverte o fluxo de dados para o protocolo original. Exemplos de adaptadores

são um compressor e decompressor MPEG para vídeo (um par) ou um conversor que transforme

uma imagem colorida para preto-e-branco (adaptador isolado) .

Conductor provê um arcabouço para realizar operações sobre adaptadores. A figura 8.5 ilustra

a arquitetura de Conductor em um nó. Esta arquitetura consiste de um módulo que executa no

espaço usuário e uma pequena modificação do núcleo do sistema operacional. O módulo Conductor

monitora o fluxo de dados, eíetiva a entrega destes dados a adaptadores locais, realiza a transmissão

de dados entre nós Conductor, faz o planelamento para novos fluxos de dados e possui mecanismos

para garantir confiabilidade da transmissão e recuperação em caso de falhas. O núcleo incorpora

uma pequena modificação, realizada com o objetivo de interceptar o fluxo de dados para que este

possa ser examinado por Conductor.

Quando um novo fluxo de dados é iniciado por uma aplicação, Conductor intercepta a abertura

de seu sockef TCP e examina as informações a respeito do mesmo (e, eventualmente, os primeiros

bytes transmitidos) a fim de determinar qual é o formato de dados sendo transmitido. Conductor,

então, percorre o caminho de loteamento, consultando os nós Conductor existentes no mesmo,

obtendo informações a cerca das condições locais da rede e de capacidade dos nós. Finalmente,

é criado um plano que determina quais adaptadores devem ser utilizados e onde eles devem ser

localizados de forma a otimizar o fluxo dos dados pela rede. A figura 8.6 ilustra um caminho com

diversos adaptadores.

Conductor possibilita que a adaptação se dê em diversos nós de um ambiente distribuído, não

estando restrito a um único ponto de adaptação, um aspecto que também levamos em consideração

no nosso modelo. No entanto, a adaptação é restrita a transformações no fluxo de dados trocados

por componentes da aplicação. Conductor foi projetado com o objetivo específico de compen-

sar diferenças decorrentes da heterogeneidade dos enlaces da rede e no estado de operação da

mesma enquanto o modelo proposto é mais geral. Em Conductor, toda adaptação é i-elacionada

à comunicação entre os componentes da aplicação, não sendo oferecido suporte pala lidar com a
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Figura 8.6: Adaptadores distribuídos de Conductor

reconfiguração dinâmica de componentes da aplicação. A análise das interações entre os mesmos

também não é considerada na tomada de decisão para adaptação.

8.6 ]\4.oura et al

Moura et al. jdMUCR021 apresentam um ambiente que tem por objetivo oferecer um conjunto de

mecanismos que dêem apoio a adaptações dinâmicas de aplicações distribuídas através da seleção

de componentes de acordo com a qualidade do serviço por eles oferecido. O ambiente é baseado em

LuaCorba [Cer00], responsáve] peia associação (band ng) entre CORBA [OMG02] e a linguagem
Lua jldFC96], desenvolvida na PUC-Rio.

O ambiente proposto provê às aplicações as seguintes facilidades e mecanismos:

e Seleção dinâmica dos componentes que melhor atendam aos requisitos da aplicação. Estes

requisitos são expressos como um conjunto de propriedades não funcionais que caracterizam

a qualidade dos serviços que estes componentes provêem;

e Monitoração destas propriedades, de forma a verificar se os requisitos da aplicação estão

sendo satisfeitos pelo sistema ao longo de sua execução;

e Reação a mudanças relevantes nas propriedades, através da ativação de estratégias de adaptação
apropriadas.

Para provei estas facilidades de uma forma transparente ao comportamento funcional da

aplicação, utiliza-se a abordagem de smarf prozdes ]ZBS97, BG97]. Nesta abordagem, a aplicação
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cliente não está vinculada a servidores específicos, acessando serviços através do smarf prozZ/, con-

forme ilustrado na figura 8.7. O smart prozy encapsula as estratégias utilizadas na seleção dinâmica

de componentes, monitoração e adaptação, simplificando o código da aplicação que se limita aos

aspectos funcionais da mesma.

/

./

cliente:!111É2.-L sma't
proxy

/

servidor2

sewidor 3

Figura 8.7: Smczrt Prozg/

A seleção em tempo de execução de qual servidor atenderá a requisição do cliente é realizada pelo

smarf prozg/ e é baseada em consultas ao serviço de negociação ( 7}adáng, definido na especificação

CORBA) que armazena propriedades não funcionais, como o tamanho da fila de processos prontos

para executar de um processador ou o tempo médio de resposta de um dado servidor. Os valores

coizentes destas propriedades são obtidos através de objetos do tipo -Lzza.ü/onáfor, que observam

propriedades específicas. A figura 8.8 ilustra os componentes do ambiente proposto. Os agentes de

serviço são elementos responsáveis por anunciar ofertas de serviço ao H'ater.

ZuaJI/onífor define um tipo de objeto denominado monitor que representa uma propriedade

especí6ca sendo observada, como, por exemplo, o tempo de resposta associado a uma operação

definida por um servidor. Um objeto pré-definido, BasicMonitor, implemente funcionalidades

básicas provendo dois métodos, getValue e setValue, através dos quais pode-se obter e modificar

o valor corrente da propriedade monitorada. Em alguns casos, uma aplicação pode estar interessada

não somente no valor específico de uma propriedade, mas também em estatísticas ou no perfil de

evolução da mesma. Para acomodar estes casos, foram incorporadas facilidades para a definição e

obtenção de aspectos e qualificadores de uma propriedade IFK98, RCS991.

Pala facilitar a implementação de estratégias de monitoração baseadas em eventos, definiu-se
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Figura 8.8: Ambiente para adaptação dinâmica baseado em LuaCorba

uma extensão do objeto de monitoração que implemente a interface EventMonitor. Esta interface

permite que objetos interessados na propriedade sendo monitorada se registrem como observadores,

definindo eventos específicos nos quais possuem interesse. Desta forma, aplicações podem ser noti-

ficadas quando houver modificações específicas no estado da propriedade monitorada. Tipicamente

senão objetos smarf prozáes que se registrarão como observadores destas propriedades.

Ilha.A/onitor define um modelo de monitoração de recursos que possui muitas semelhanças com

os OMRs (Objetos de Monitoração de Recursos), definidos no nosso modelo. Ambos são extensíveis

e permitem tanto o modelo pu// quanto o modelo pusÃ, este último utilizado na monitoração baseada

em eventos. Uma diferença significativa é que em .LuaJt/onífor a definição de eventos e o registro

de observadores são realizados juntos ao próprio objeto de monitoração. No nosso modelo, um

componente denominado Gerente de Recursos (4.3) é responsável pela detecção e noti6cação da

ocorrência de eventos. A estratégia seguida por -Lua.íl/07zÍfor faz com que os objetos de monitoração

sejam mais complexos e consumam mais recursos na sua execução. Além disto, eventos baseados

no estado de mais de um tipo de recurso são mais difíceis de implementar. A solução consiste

em fazer o smart prozg/ se registrar junto aos objetos de monitoração requeridos, devendo também

conter a lógica responsável pela detecção do evento composto. Como o smas'f proa;g/ deve ser

89



uip.ic.xiuaue para implementar

os mecanismos de adaptação da aplicação. No nosso modelo, eventos dependentes da condição de

diversos recursos do ambiente podem facilmente ser definidos sem a necessidade de programação
por paire do usuário.

O ambiente proposto em jdMUCR02j não possui mecanismos para monitorar as interações

realizadas pelos componentes da aplicação nem para detectar eventos baseados na análise destes

dados. Também não é oferecido suporte à reconfiguração de componentes da aplicação localizados
em diferentes nós do ambiente

escrito pelo usuário, isto implica em trabalho adicional e maior cocri e

8.7 Qu0

QuO IRJJ+98, BBN02b, BBN02al é um arcabouço cujo objetivo é permitir o desenvolvimento de

aplicações baseadas em objetos distribuídos que apresentam requisitos de QoS. QuO disponibiliza

um ambiente através do qual o programador pode especificar possíveis níveis de qualidade de

serviço, os elementos do sistema que necessitam ser monitorados e controlados para que se possa

medir e prover QoS e o comportamento necessário para adaptar a aplicação face a mudanças no
estado dos i'ecursos disponíveis.

Além do objeto cliente, ORB e objeto servidor, uma aplicação QuO é composta pelos seguintes
elementos ilustrados na figui'a 8.9:

8 Delegado (de/eyate) do objeto servidor: o delegado disponibiliza uma interface funcional

idêntica ao objeto remoto mas pode disparar avaliações do estado dos recursos disponíveis

a cada chamada de método ou em seu retorno. Esta avaliação é realizada através de um

contrato, definido a seguir. Os desenvolvedores de aplicações podem implementar compor-

tamentos alternativos e uma estrutura de controle através da qual escolhe-se dentre estas

alternativas qual deve ser utilizada face ao estado atual do ambiente. Cromo exemplo de com-

portamentos alternativos, temos o armazenamento em um bzid'er das chamadas realizadas ou

a escolha de métodos alternativos disponibilizados pelo servidor;

e Contrato (c07zfrnct) entre o cliente e o servidor: especifica o nível de serviço desejado pelo

cliente, o nível de serviço que o servidor pretende prover, regiões aninhadas que descrevem os
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Chamada Método Lógica

Cliente

Contrato Contrato Objeto

QE]BE]
Delegado Delegado

ORB Proxy
Gerente

Mecanismo / Propriedade

ORB Proxy

ORB ORB

Rede

Figura 8.9: Invocação de método em uma aplicação QuO

possíveis estados de QoS do sistema e ações a serem realizadas no caso de mudança no nível
de QoS;

e Objetos de Condição do Sistema (SZ/saem condão on o@ecfs), utilizados para medir e controlar

a QoS. Cada Objeto de Condição monitora uma única propriedade do sistema, como o tempo

transcorrido desde a última chamada de método realizada ou o número de processos ativos em

um nó remoto. Objetos de Condição compartilham uma interface comum que disponibiliza

o método getValue, usado para retornar o estado anual da propriedade monitorada.

Quando o objeto cliente realiza uma chamada de método remota, esta chamada é repassada

ao Delegado local. O Delegado pode, então, realizar uma avaliação do Contrato. Esta avaliação

verifica os valores anuais do estado do sistema medidos pelos Objetos de Condição.

O Contrato consiste de um conjunto de regiões aninhadas que descrevem os possíveis estados

de QoS do sistema. Cada uma destas legiões é de6nida por um predicado contendo valores monito-

rados pelos Objetos de Condição. O Contrato avalia estes predicados para determinar que regiões

encontram-se ativas (ou seja, que possuem predicados avaliados como verdadeiro) e passa uma lista

das mesmas para o Delegado.
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O Delegado escolhe como processar a chamada de método baseado nas regiões ativas e pode,

por exemplo, escolher entre métodos alternativos, bloquear-se, optar por armazenar em um ótil#er a

chamada quando a QoS estiver degradada ou simplesmente repassam a chamada ao objeto servidor.

O Delegado realiza um processamento similar ao receber o retorno da chamada. Ou seja, ele avalia

o Contrato para obter as regiões ativas de QoS e seleciona o comportamento a ser utilizado baseado

nestas regiões. A figura 8.10 ilustra os passos realizados em uma chamada de método realizada por

«ma aplicação Q«O.

Figura 8.10: Passos de uma chamada de método em uma aplicação QuO

1. Cliente realiza uma chamada de método que é entregue ao Delegado;

2. O Delegado avalia o Contrato;

3. O Contrato obtém os valores correntes das condições do sistema e determina as regiões ativas;

4. O Contrato retorna as regiões ativas;
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b'"u ':;buuinu u cuniporcamento a ser anota(to l)aseando-se nas regiões devolvidas. O

comportamento padrão é passar a chamada de método ao objeto remoto;

O Dele5 e

b. U objeto remoto é chamado e devolve o valor da chamada de método realizada;

Büuu reavana o \..,ontrato que Obtêm os valores anuais das condições do sistema e

devolve as regiões ativas;

07 Delee

8. O Delegado escolhe o comportamento baseado nas regiões devolvidas. O comportamento
padrão é devolver o valor ao cliente.

O Clontrato é também avaliado sempre que houver uma variação no estado dos i'ecursos monito.-

Fados por Objetos de Condição do Sistema que tenham sido de6nidos como observadores. Estes são

utilizados na monitoração de recursos cujo estado varia com baixa freqüência. Objetos de Condição

que monitoram recursos cujo estado varia com muita freqüência são definidos no contrato como

não-observadores e, por isso, não disparam avaliações automáticas de Contrato.

A avaliação do Contrato pode determinar a ocorrência de transição de uma região aviva para

outra. Esta transição pode disparar uma chamada de método ao cliente (ca/!bacÊ) ou chamadas

de método a um ou mais Objetos de Condição definidos no Contrato.

O arcabouço QuO consiste dos seguintes componentes:

1. Um conjunto de linguagens denominado QDL - Qua/áfgf l)escripfion Zanguages que permite

descrever Contratos, Objetos de Condição do sistema e o comportamento de Delegados e
transições;

2. O núcleo de QuO, que coordena a avaliação de Contratos e a monitoração realizada pelos
Objetos de Condição;

3. Geradores de código, que encapsulam o código descrito através de QDL, o núcleo e o código

da aplicação em um único programa executável l

O mecanismo de adaptação adorado em QuO é fortemente baseado na interceptação das in-

terações entre os componentes cliente e servidor da aplicação. No entanto, assim como ocorre nos

'a partir da versão 3.0, pode-se, opcionalmente, executar o núcleo em um processo independente IBBN02b].
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demais trabalhos descritos, os dados (parâmetros e resultados devolvidos) relativos às interações

não são levados em consideração na tomada de decisão de quando e como adaptar a aplicação.

Tipicamente, os Objetos de Condição definidos no contrato de uma aplicação QuO realizarão

a monitoração de recursos presentes no caminho enfie o objeto cliente e o servidor. Em nosso

trabalho, o modelo de monitoração permite uma visão global dos recursos do ambiente distribuído.

Isto permite a tomada de decisão sobre reconfigurações na aplicação (como migração ou replicação

de componentes) baseada na análise de recursos não pertencentes ao caminho de invocação entre
componentes.

QuO permite que a aplicação se torne ciente do estado do ambiente de execução através de

chamadas realizadas pelo código definido para as transições constantes do Contrato. Além disto,

mudanças de comportamento da aplicação podem ser inseridas no código do l)elevado, ciente do

estado do ambiente através da lista de regiões ativas devolvidas pela avaliação do Contrato. No

entanto, a adaptação é realizada localmente, em cada componente da aplicação. Não há uma

representação explícita das dependências entre os componentes da aplicação, nem mecanismos que

permitam a comunicação de eventos de reconfiguração entre os mesmos.

8.8 Resumo

Esta seção apresenta uma análise comparativa entre os trabalhos apresentados neste capítulo,

levando-se em consideração os recursos disponíveis em cada um deles para apoiar diversos aspectos

do desenvolvimento de aplicações distribuídas adaptativas que julgamos importantes.

Permite o monítoramento de recursos do ambiente

Todos os trabalhos apresentados monitoram recursos do ambiente de execução, como a largura de

banda disponível e latência de comunicação entre componentes, taxa de utilização de processadores

e memória disponível em máquinas, reserva de energia de dispositivos móveis, etc.

Permite o monitoramento de interações entre objetos

Vários trabalhos apresentados (QuO, Moura et al., Proxy Ativo e Conductor) interceptam a co-

municação entre os componentes da aplicação com a finalidade de promover adaptações de acordo
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com o estado do ambiente de execução. No entanto, nenhum deles colete e analisa as interações

entre os componentes da aplicação como forma de identificar padrões de acesso que identifiquem a

necessidade de iecon6gurar a aplicação, como proposto nesta tese. Conforme vimos no capítulo 7,

adaptações disparadas a partir da análise destes dados podem promover significativo ganho de

desempenho para certas classes de aplicações.

A solução apresentada é genérica, não estando vinculada a uma classe específica de
aplicações

O trabalho de Proxy Ativo é voltado para aplicações de acesso a dados na Internet, enquanto

Odyssey é voltado para aplicações de acesso a dados por dispositivos móveis. Os demais trabalhos

não foram voltados a uma classe específica de aplicações.

Possui flexibilidade quanto aos mecanismos de adaptação permitidos

O mecanismo de adaptação adorado em Sudame e Badrinath é baseado em ajustes de parâmetros

dos protocolos TCP e UDP como forma de dar suporte a variações na rede, típicas de ambientes de

computação móvel. Proxy Ativo, Odyssey e Clonductor utilizam a transformação dos dados trans-

mitidos entre os componentes da aplicação como mecanismo de adaptação. Chang e Karamcheti

adoram a escolha de algoritmos alternativos para adaptei a aplicação a mudanças no ambiente. O

arcabouço descrito nesta tese e os trabalhos Moura et al. e QuO não restringem o mecanismo de

adaptação a ser adorado.

Possui mecanismos para auxiliar a reconfiguração de aplicações distribuídas

Sudame e Badrinath oferecem apenas uma forma de notificar as aplicações sobre variações no

ambiente de execução, não havendo nenhum suporte para a reconfiguração das mesmas. Proxy

Ativo disponibiliza uma API que as aplicações podem utilizar pala indicar os formatos de dados

por elas comportados e para definir que destilações devem sei realizadas no caso de variações

do ambiente de execução. De coima semelhante, Odyssey disponibiliza um método que permite

à aplicação modificar a fidelidade dos dados acessados. Em Chang e Karamcheti a aplicação

deve possuir um conjunto de algoritmos alternativos e deve-se de6nir parâmetros do ambiente de
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em um banco de dados, obtidos através de simulações realizadas da execução da aplicação, o suporte

em tempo de execução escolhe automaticamente qual algoritmo deve ser utilizado. Conductor

realiza adaptações transparentes à aplicação, que nem são notificadas a respeito do estado do

ambiente de execução.

Maior flexibilidade com relação à reconfiguração das aplicações pode ser obtida através das

propostas descritas em M.ouro et al. e QuO. No primeiro, o código do smarf prozy, escrito pelo

usuário, pode receber eventos que indiquem mudanças no ambiente de execução e consultar o

estado de diversas propriedades do ambiente através do serviço de negociação. No segundo, o

código do Delegado e do Contrato, também escritos pelo usuário, podem definir quais ações devem

ser tomadas face a variações no ambiente de execução.

No entanto, os trabalhos apresentados não implementam mecanismos que auxiliem na reconfi-

guração de aplicações compostas por componentes distribuídos em diversos nós da rede. Esta foi

uma preocupação central do trabalho apresentado nesta tese, que disponibiliza mecanismos para

controlar as dependências existentes entre os componentes da aplicação e notificar a ocorrência de

eventos de recontiguração entre eles

execução a serem monitorados De acC T ] r r

Separa claramente a parte funcional da aplicação da parte reflexiva

Moura et al. isolam o código responsável pelo comportamento adaptativo da aplicação colocando-o

no smarf prozZ/. Esta sepai'ação também ocorre em QuO, através da codificação do Delegado e do

Contrato, separados do código funcional da aplicação. O arcabouço descrito nesta tese estrutura

o código relativo à adaptação nas classes EnvironmentAware e CorbaComponentConfi.gurator.

Permite que aplicações existentes se beneficiem dos mecanismos de adaptação sem a
necessidade de modiâcar seu código

Conductor e Proxy Ativo permitem que as aplicações existentes se beneficiem dos mecanismos de

adaptação oferecidos sem a necessidade de modificação de seu código. Todos os demais trabalhos,

incluindo o arcabouço descrito nesta tese, exigem modificações no código das aplicações.
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8.9 Reflexão Computacional

Segundo IMae87], um sistema reflexivo é aquele que incorpora estruturas que representam aspectos

dele próprio. Através destas estruturas, é possível ao sistema responder a questões a respeito de si

próprio bem como dar apoio a ações que influenciam seu comportamento.

Apesar de não termos utilizado para o desenvolvimento do arcabouço uma linguagem que possua

suporte à reflexão computacional, como Guaraná [OB99], nem uma p]ataíorma de middleware

reflexiva IKCiCB021, como DynamicTAO IKRL+001 ou OpenORB IBCA+01j, este trabalho possui

uma estreita relação com esta área.

O arcabouço desenvolvido pode ser entendido como uma ferramenta de apoio ao desenvolvi-

mento de aplicações reflexivas distribuídas, onde o objetivo da camada reflexiva é promover ações de

reconfiguração dos componentes da aplicação em resposta a mudanças detectadas em seu ambiente
Ho ovo".,";,.

A arquitetuia do Con6gurador de Componente estendido (seção 5.3) compreende a camamada

conespondente ao meta-nível, presente nas linguagens e plataformas de middleware reflexivas. Esta

arquitetura disponibiliza a introspecção da arquitetura do sistema, através da utilização da interface

do Conâgurador que disponibiliza métodos de consulta às relações de dependência entre compo-

nentes inter-dependentes (seção 5.2). A reconfiguração da estrutura do sistema é obtida através

da manipulação das relações de dependência mantidas pelo Configurador, através da inclusão ou

remoção destas referências
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Capítulo 9

Conclusões

O desenvolvimento de aplicações distribuídas adaptativas é uma tarefa complexa já que requer

de seu desenvolvedor o cuidado com diversas questões como as apresentadas na seção 2.2. O

desenvolvedor deve ainda estruturar o código da aplicação de forma a separar a parte responsável

pelo comportamento funcional da aplicação do código responsável pelo comportamento adaptativo,

de forma a simplificar a depuração bem como as manutenções evolutivas e corretivas da mesma.

Nosso trabalho aborda a complexidade inerente ao processo de desenvolvimento de aplicações

distribuídas adaptativas através da proposição de um modelo para construção desta classe de

aplicações. Tendo por base este modelo, íoi implementado um arcabouço que simplifica o processo

de desenvolvimento, disponibilizando ferramentas para a monitoração do ambiente de execução,

detecção de mudanças no mesmo e reconfiguração dos componentes da aplicação.

Um aspecto relevante do nosso trabalho é o fato de termos explorado a detecção de mudanças

no ambiente de execução da aplicação não somente em termos da disponibilidade dos recursos

mas também baseado na análise das interações realizadas entre os componentes que compõem a

aplicação. A validação do arcabouço foi realizada através de um estudo de caso: a incorporação de

mecanismos adaptativos ao protótipo de um sistema de disseminação de informações de trânsito.

Resultados experimentais obtidos através da execução de cenários simulados indicaram os benefícios

e as limitações do uso da análise das interações entre os componentes da aplicação como forma de

detectar a necessidade de executar ações de reconfiguração da aplicação.

Um segundo aspecto a ser destacado em nossa abordagem é o mecanismo disponibilizado no
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arcabouço para dar apoio à reconfiguração de aplicações compostas por diversos componentes

distribuídos em uma rede. A abordagem, baseada em uma extensão da arquitetura do Configuradoi

de Componente, organiza o código que trata os eventos de mudança do ambiente em um conjunto

de estratégias e disponibiliza um mecanismo de notificação de eventos de reconfiguração através

do qual pode-se coordenar as ações de reconíiguração de forma segura.

Ao definirmos a arquitetura para o arcabouço, procuramos manter os mecanismos para adaptação

externos aos processos que compõem a aplicação. A monitoração de recursos e a detecção de mu-

danças no ambiente de execução (tanto a baseada na disponibilidade de recursos, quanto a baseada

na análise de interações) são executadas em processos independentes. Esta abordagem possui como

benefício a possibilidade de compartilhamento desta infra-estrutura com outras aplicações adapta-

tivas i, além de simplificar o código da aplicação.

Finalmente, a arquitetura do arcabouço procurou disponibilizar funcionalidades comuns para

a incorporação de mecanismos adaptativos a uma grande variedade de aplicações distribuídas,

levando-se em consideração, no entanto, a necessidade de atendermos necessidades específicas. Esta

flexibilidade foi obtida através de um modelo que permite estender os componentes do arcabouço.

9.1 '11abalhos F\louros

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, identificamos diversos trabalhos que podem'iam vir a ser

desenvolvidos a partir do trabalho realizado:

1. Conforme descrito na seção 3.3, o suporte à monitoração da in6'a-estrutura de rede pode ser

incorporado através da integração do serviço de monitoração de recursos disponibilizado pelo

arcabouço com o serviço de monitoração ReMoS IDGK+01j, desenvolvido na Universidade

Cainegie Mellon;

2. A seção 4.5 descreve a possibilidade de utilizarmos um monitor de eventos, como o EPS

IMor981, pala permitir a definição de eventos compostos, disparados a partir de uma com.

binação de outros eventos;

l Conforme visto, estes componentes roíam inclusive projetados para permitir execuções concorrentes de aplicações

adaptativas
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3. Aplicação do arcabouço no desenvolvimento de novas aplicações adaptativas e utilização da

experiência adquirida para a construção de bibliotecas de componentes do arcabouço (Objetos

de Mlonitoração, eventos e estratégias de reconfiguração) especializados para necessidades

específicas de certos domínios de aplicação;

4. O modelo apresentado nesta tese define para a monitoração de recursos do ambiente um

componente denominado Gemente de Recursos (seção 4.3), que adquire uma visão global

da disponibilidade dos recursos através do recebimento de noti6cações dos Objetos de Mo.-

nitoração instanciados no ambiente. Esta abordagem possui limitações com relação à sua

escalabilidade que podem ser contornadas através da divisão do ambiente de execução em

aglomerados (cZusfer) de computadores, cada um contendo seu próprio Gerente de Recur-

sos. Estes componentes poderiam ser organizados em uma estrutura hierárquica, tornando o

modelo escalável;

5. Aplicações adaptativas podem basear suas estratégias de reconfiguração não apenas no va-

lor pontual do estado de disponibilidade de recursos do ambiente mas também em dados

estatísticos desta disponibilidade ou projeções futuras para a mesma. A interface do OMR

3.1. 1 poderia ser estendida para contemplar estas necessidades;

6. Os serviços de monitoração de recursos e deteção de eventos do ambiente poderiam ser inte-

grados a um serviço de alocação de recursos de forma a constituir uma in6'a-estrutura que

poderia vir a ser utilizada em sistemas de computação em grade (aria ompufãng), onde o

objetivo é o aproveitamento de recursos ociosos em ambientes distribuídos.
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Apêndice A

Especificação das Máquinas do LCPD
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Máquina Processador Memória R,AM Sistema

Orlandia

Jundiaí

Limeira

Campinas

Bauru

llhaBela

Athlon 1.4 Ghz

Pentium ll 400 Mhz

Pentium ll 400 Mhz

Pentium ll 400 Mhz

Pentium ll 400 Mhz

Pentium ll 400 Mhz

256 MB

128 MB

128 MB

128 MB

128 MB

128 MB

Linux 2.4.18

Linux 2.4.18

Linux 2.4.18

Linux 2.4.18

Linux 2.2.19-pre2
Linux 2.4.18
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