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Resumo

Com a popularização do computador, a necessidade pelos mais diversos tipos de softwares

se multiplicou fazendo com que o processo de desenvolvimento de sistemas e aplicações se

tomasse necessaüamente mais ágil. A tecnologia de componentes trouxe essa agilidade

necessária ao possibilitar a reutilização de código, de uma forma organizada e simples,

favorecendo a construção de sistemas complexos simplesmente encaixando-se

componentes de prateleira' uns aos outros.

Tecnologias de programação distribuídas e arquiteturas de servidores baseados em

componentes surgiram para auxiliar ainda mais nesse desenvolvimento. Contudo não

solucionaiam todos os problemas, ainda continuaram existindo dificuldades de

desenvolvimento de softwares confláveis, eficientes e dinamicamente configuráveis

baseados em componentes. Alguns trabalhos surgiram mostrando como a representação das

dependências entre os componentes auxilia na construção de softwares mais confiáveis,

eficientes e dinamicamente configuráveis.

Nessa dissertação, mostramos esses trabalhos e suas características. Também transportamos

o arcaboiço «/íz/7zework) de um desses trabalhos para plataforma E/zre/p/"ise /avúzBeízns

(EJB) mostrando sua viabilidade também nessa plataforma.

Outra contribuição dessa dissertação é a extensão do arcabouço de fomla a possibilitar a

utilização de operadores booleanos na descrição das dependências e a utilização dos

serviços de nomes e diretórios na resolução das dependências.
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Abstract

When the computer became popular, the necessity for all kinds of software increased,

requir.ing a more agite proccss of system and application development. Component

technology is bringing this agility making code reuse possible in an organized and simple

form. This technology allows the construction of complex systems by assembling 'off- the.

shelf components.

Distributed programming technology and servil architectures based on components were

created to assist and help even more in this devejopment. However, most related problems

have not been solved yet. The difficulties to develop reliable, efficient, and dynamicaily

configurabje systems based on componente still persist. Research has appeared showing

how inter-component dependency representation helps on the development of dependable

systems.

In this dissertation we describe some of this previous work and its characteristics. We algo

ported a framework presented in previous work to a standard component platfolm, the

Enterprise JavaBeans platfoml, showing its viability also in this platform.

Another contribution of this dissertation is the framework extensions making possible the

use of boolean operators in the description of dependencies and the use of naming and

directory services in the resolution of dependencies.
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Capítulo l

Introdução

No início da era da informática, devido ao alto custo de hardware e relativo baixo custo

da mão de obra, os softwares eram projetados visando otimizar a utilização do

computador não se importando tanto com a construção de interfaces amigáveis pata os

usuários dos sistemas e das aplicações. As empresas que desejavam adquirir esses

computadores deveriam investir quantias vultosas e, portanto, possuir um bom motivo

para essa aquisição. Uma vez adquiridos esses computadores, as pessoas que tinham

acesso a eles tinham dois perfis: ou eram desenvolvedores e analistas, usuátios

altamente técnicos que desenvolviam programas para atender às necessidades da

empresa ou eram usuários comuns, que tinham suas atividades moldadas de forma a

aumentar a eficiência e utilização dos computadores a fim de atingir o objetivo para o

qual estes foram adquiridos.

Com a redução do custo de hardware, a popular.ização do computador e o relativo

crescimento do custo da mão-de-obra, todo esse quadro foi alterado. As atividades dos

usuários já não são tão moldadas pelas limitações do computador, agora buscam por

software dos mais diversos tipos que aumentem sua produtividade [1]. ]sso gera uma

alta demanda por novos softwares com constantes especializações; o desenvolvimento

de uma boa interface com o usuário já não é mais deixado em segundo plano. Agora, o

foco está na agilidade de desenvolvimento visando atender os mais diversos nichos de

mercado no menor espaço de tempo e com o menor custo possível.

Ao mesmo tempo, existe uma grande variedade de arquiteturas de hardware com uma

forte tendência de expansão com as novas tecnologias de Computação Móvel e Espaços

Ativos (PDAs, telefones celulares, sensores, etc) que irão coexistir com o computador

pessoal, estações de trabalho, servidores e supercomputadores.

Segundo Desmond F. D'Souza e Alar Cameron Wi1ls, a cha'ç'e pala se fazer uma grande

variedade de softwares em um curto espaço de tempo é fazer um pedaço de código ser
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utilizado em vários produtos [2]. Essa reuti]ização não significa simp]esmente copiar e

colar código. Se isso for feito, incontáveis locais de alteração serão gelados fazendo

com que, rapidamente, a manutenção desse código vire um pesadelo.

Uma estratégia mais eficiente é fazer pequenos prqetos genéricos que são construídos

para serem utilizados em vários produtos. Esses pedaços reutilizáveis podem ser código,

modelos, padrões, especificações e até um planejamento de projeto.

Duas regiam chaves para construção dessas partes reutilizáveis são:

1) Essas partes não devem ser modificadas por quem as usa, somente

especializadas.

2) Essas partes têm de formar um conjunto coerente.

Essas partes reutilizáveis que podem ser adaptadas mas não modificadas são chamadas

componentes [2].

A tecnologia de componentes é uma conseqüência natural da maturidade do processo de

desenvolvimento e a sua não utilização significa, na maioria dos casos, 'reinventar'

soluções, sendo assim muito difícil escapar da utilização de componentes [3].

Atualmente uma característica freqüentemente encontrada nos sistemas é a distribuição,

tanto de dados como do processamento. Os sistemas necessitam consu]tar ou realizar

operações remotas e, a fim de se facilitar a construção de aplicações distribuídas

escaláveis, surgiram padrões de middleware como o Co//zmzo//z OZt/ecr l?equesf Broker

ArchitectlLre qCORBA), Microso$ Distributed Coínponetlt Object Modem ÇDCOM) e

/ava J?chore t/e/Aod /nvocízflo/z (RMI) que não serão objeto de estudo neste trabalho,

mas resultavam em implementações ad-/zoc devido à falta de padronização na
implementação dos componentes e na comunicação entre eles. Com isso, surgiram

definições de arquiteturas de servidores baseados em componentes como CORBA

Co//zpo/ze/zr /Made/ (CCM) [29], E/zferpríse JavízBea/zs (EJB) [18] e ;V/croso@

Tra/zsacfío/z Sen'er (MTS) [30]. Em cada uma dessas arquiteturas, o desenvo]vedor não

precisa se preocupar com o desenvolvimento de um servidor por completo, somente

conecta os diversos componentes existentes, que podem ser por ele desenvolvidos ou

não. Toda a infra-estrutura como gerenciamento de f/zreads, transações e segurança é

deixada a cargo do servidor de aplicação que é definido pela arquitetura [14].
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Contudo, isso ainda não solucionou um problema de extrema importância e relevância

as interdependências entre os componentes. Um componente depende de outro quando

para o seu cometo funcionamento, é necessário a presença deste outro componente.

Essas dependências têm sido estudadas e tratadas de diversas formas a fim de se obter

softwares de melhor administração, organização e distribuição [9J; capazes de se

configurar automaticamente [6] e de se reconfigurar dinamicamente [6] [8] [13] e

visando acima de tudo, uma melhor reutilização desses componentes de fomla a obter

softwares mais confiáveis em um menor tempo. Tudo isso é cada vez mais necessário à

medida que o software se toma mais complexo, de maior escala e possuindo maior

interação com o ambiente como, por exemplo, os projetos de computação ubíqua

(espaços ativos) que são espaços üsicos - como escritórios, salas de aula, casas,

hospitais -- onde estão acoplados periféricos computacionais integrados com o ambiente.

O objetivo desses periféricos é prover informações para os usuádos do ambiente,

auxiliando-os na execução de ações [4].

1.1. Contribuição da dissertação

A fim de resolver o problema descrito, nesta dissertação implementamos um arcabouço

que:

possibilita a representação das dependências de seus componentes e

possibilita que componentes se configuram automaticamente através da

manipulação dessas dependências

Essa configuração automática, ao simplificar a configuração de aplicativos, vem de

encontro com o aumento do custo de mão-de-obra. Uma vez que a complexidade de

instalação e manutenção desses aplicativos seja reduzida, é possível diminuir o tempo

que uma pessoa especializada fica alocada para esse serviço.

Nesta dissertação mostramos também a viabilidade do arcabouço apresentado no

Sistema de Configuração Automática do 2K (ver seção 2.4) sobre uma plataforma
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diferente da utilizada por ele: utilizamos a arquitetura de componentes EJB. Além de

pemntir a representação explícita clãs dependências entre os componentes EJB, essa

dissertação trás extensões como a inclusão de operadores booleanos (OR e AND) na

descrição dessas dependências e a inclusão dos serviços de nomes e de diretórios na

resolução das dependências.

1.2. Organização da dissertação

Essa dissertação está organizada da seguinte forma: no Capítulo 2 apresentamos os

trabalhos relacionados à configuração automática dos sistemas e aplicativos. No

Capítulo 3 apresentamos uma visão geral da arquitetura do sistema de configuração
automática proposta, mostrando cada parte do sistema e definindo as terminologias

utilizadas nessa dissertação. No Capítulo 4 apresentamos as tecnologias utilizadas na

implementação do sistema bem como a implementação propriamente dita. No Capítulo

5 temos uma avaliação cle desempenho do sistema implementado e uma comparação

com outro sistema. Apresentamos também a plataforma utilizada para esses

experimentos e como os dados foram coletados. No Capítulo 6 apresentamos possíveis

trabalhos futuros e no Capítulo 7 apresentamos nossas conclusões.



Capítulo 2
Trabalhos Relacionados

Atualmente, os usual.ios de computadores estão se deparando com diferentes tipos de

dispositivos que vão desde PDAs e de.ç&/ops até poderosas estações de trabalho e

servidores. Cada um desses dispositivos pode possuir diferentes sistemas operacionais

cada um possuindo seus próprios softwares com diferentes interfaces de configurações.

Assim, os usuários têm de lidar com uma grande quantidade de manuais para configurar

corretamente cada um desses dispositivos.

Como vemos, a necessidade da configuração automática dos sistemas é uma

necessidade cada vez maior nos dias atuais. A seguir apresentamos os principais
trabalhos que encontramos na literatura sobre configuração automática.

2.1 Advanced Packaging Tool (APT)

O sistema operacional Linux Debian [15] possui o dpkg, um utilitário de manutenção

que gerência as dependências entre os executáveis, bibliotecas, documentações e

arquivos de dados associados aos pacotes de software da Debian. Ele mantém um banco

de dados de dependências que possibilita ao usuário instalar, atualizar e apagar pacotes

sem comprometer a consistência do sistema. Até mesmo bibliotecas compartilhadas por

diversos pacotes são gerenciadas consistentemente.

Contudo, ainda existia a dificuldade para uma rápida e prática instalação dos pacotes,

que gerenciasse automaticamente as dependências e cuidasse da configuração quando se

fizesse uma atualização. Para isso foi criado o Ac/va/zced Pac&aging Too/ (APT).
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O APT possui o seu próprio banco de dados pala sc saber quais pacotes estão instalados,

quais não estão e quais estão disponíveis para instalação. O comando apt-get utiliza

o dpkg para verificar as dependências de cada pacote a fim de instalar automaticamente

todas as dependências de cada pacote requisitado.

2.2. Jini

O Jini]16] provê um mecanismo simples que facilita a configuração de serviços Java e

possibilita que esses serviços sejam p/zzg-and-p/ay. Ele não gerência as dependências

das aplicações nem dos componentes.

A tecnologia Jini especifica um modo de como os clientes e serviços podem se

encontram e trabalhar juntos para realizar uma tarefa. Os provedores de serviços

fornecem para os clientes objetos baseados na tecnologia Java. Esses objetos

disponibilizaram aos clientes o acesso ao serviço. A interação via rede entre o cliente e

o provedor do serviço pode ser feito com qualquer tipo de tecnologia (CORBA, RMI,

SOAP) uma vez que os clientes somente vêem o objeto Java fornecido.

Quando um serviço entra na rede de serviços e/ou dispositivos do Jini, ele publica o

objeto Java que implementa a Ápp/icízrfon /"rog/úz/ z//z//zg /rz/e/face (API) do serviço.

Quando um cliente pega o objeto publicado pelo serviço, ele baixa tudo o quc precisa

para se comunicar com o serviço, ''aprendendo" assim como se comunicar com o

serviço através da API.

2.3. Java Network Launcher Protocol (JNLP)

O /ava .NeMork Z,azl/zc/zer Pro/oco/ (JNLP) [31] é um protocolo de entrega baseado na

Web e um ambiente para aplicações produzido em Java para a Web. Aplicações que

implementam essa especificação são chamadas de clientes JNLP.
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Esses clientes são capazes de:

Fazer a transferência do código, guardar esse código localmente e abrir uma

aplicação totalmente escrita em Java que está disponível em um servidor
Web.

Prover um ambiente padrão para a execução dessa aplicação.

Fazer a transferência do código, instalação e gerenciamento dos ambientes

de execução Java (JRE) e outros pacotes

No nosso trabalho, os códigos também podem ser transferidos da mesma forma que o

JNLP, contudo, ao contrário do cliente JNLP que é executado em uma área seguia de

execução, chamada de sízndóox, os componentes do nosso trabalho rodam num servidor

EJB

2.4. Serviço de Configuração Automática do 2K

O trabalho de Kon [6] é o mais extenso que encontramos sobre configuração automática

e reconfiguração dinâmica de sistemas baseados em componentes. O seu trabalho se

baseia no modelo Wha/ yoa ]Veed /s W7zat rali Ge/ (WYNIWYG), ou seja, o sistema se

configura automaticamente e canega um conjunto mínimo de componentes necessários

para a execução de uma aplicação. Esse modelo é muito diferente dos modelos anuais

dos sistemas operacionais, middleware e aplicações onde diversos módulos são

disponibilizados na instalação padrão mesmo que nlmca sejam utilizados.

O sistema de configuração automático do sistema operacional 2K [5] foi construído para

testar o modelo WYNIWYG. O sistema baixa da rede, somente um pequeno conjunto

de componentes necessários para dar inicio à aplicação. Quando um componente é

carregado no sistema, as suas dependências são checadas e, todos os componentes e

serviços necessários são disponibilizados. Isso é possível, pois na arquitetura 2K cada

componente tem especificadas todas as suas dependências de hardware e software.

0 2K possui uma arquitetura de configuração automática de sistemas Luâscâdos em

componentes distribuídos em C++ e CORBA [6]. Essa arquitetura se propõe a oferecer
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o suporte necessário para que sistemas e aplicações representem a sua organização

estrutural interna de dependências entre os componentes e essa habilidade é chamada de

;consciência arquitetural'' (areal/ecraríz/-awízre/zess). Essa representação de

dependências entre os componentes é utilizada na implementação de componentes

capazes de se configurar automaticamente e de se adaptar dinamicamente às mudanças

do ambiente em que se encontram.

A arquitetura apresentada é formada por seis grandes blocos

antes de
Rg6onfigury b requ Serviços CORDA

Ügnfigurâ
!omática

íburador#e
Compor :es

Gerenciador de Recursos
baseado em QoS

FIGURA2.1 ARQUITE'FURA OO SERVIÇO OE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICO D0 2K

Os Pré-requisitos se referem às dependências estáticas dos componentes enquanto os

Configuradores de Componentes se referem às dependências dinâmicas de tempo de

execução do componente. A Configuração Automática é baseada nos pré-requisitos e

constrói os Configuradores de Componentes. Os Agentes Móveis de Reconfiguração

são utilizados para tomar o gelenciamento dos componentes mais escalável e mais
eficiente.

Para se especificar os pré-requisitos, é apresentado um formato de arquivo, o Si/np/e

Prereq zísire Z)escrlp/ío/z r'o///za/ (SPDF) [4], onde são especificadas as dependências

estáticas de cada componente.

São considerados três diferentes tipos de pré-requisitos:

1) A natureza dos recursos de hardware necessáüos

8



2) A capacidade necessária de cada recurso de hardware

3) Outros softwares, ou seja, outros componentes

Para cada item é também possível se especificar se é um item necessário ou opcional

para o corneto funcionamento do componente.

Os requisitos de software são todos referentes a um repositório de componentes de onde

são pagos os componentes necessários. Isso é feito durante o processamento do arquivo

de dependências do componente. Se constatada a necessidade de um determinado

componente, ele é procurado no repositório de componentes através da referência

contida no arquivo de dependência, é realizada a transferência do seu código caso este

já não estala na máquina local e ele é instalado.

hardware requi.rements
machine.t:ype SPARC
os.narre So].ans
os verei.on 2 . 7
mi.n m 5MB
opt i.mal 40MB
cpu speed >3 00MHz
cpu e 10%

software requirements
Fi.leSystem CR:/sys/storage/DFSI . 0(opta.onal)
TCPNetworking CR:/sys/neEworki.ng/BSD-sockets
WindowManager CR :/sys/WinManagers/simpleWI.n
JVM CR:/i-nterp/dava/jvm1. 2(opta.oral)

FIGURA 2.2 EXEMPLO DE UM ARQUIVO SPDF

Na figura 2.2 mostramos um exemplo de um arquivo de dependência de um navegador

Web no formato SPDF. Na palmeira parte do arquivo temos as especificações dos pré-

requisitos de hardware. Temos especificado que a aplicação foi compilada em uma

máquina Sparc executando o Solares 2.7, que ele precisa de no mínimo 5MB de

memória RAM, mas que 40MB é o recomendado, e que ele necessita de 10%o do tempo

de processamento de uma CPU com mais de 300MHz.

Na segunda parte, temos as especificações de software. Temos especificado que o

navegador Web necessita de quatro componentes (ou serviços): um sistema de arquivos

que é opcional, um serviço de rede TCP, um gerenciador de janelas, e uma máquina

virtual Java que também é opcional.
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A linha

Fi.leSyst:em CR:/sys/storage/DFSI .0 lopti,onal)

especifica que o componente que implementa o sistema de arquivos pode ser localizado

no diretório /sys/storage/OFSI. o do repositório de componentes (CR). Esse pré-

requisito é declarado opcional (op/ío/zíz/), ou sqa, se o serviço de configuração

automática não puder canegar esse componente, e]e simp]esmente irá lançar um aviso e

continuarprocessando o arquivo.

Em tempo de execução, a representação das dependências é feita através de um objeto

que é ligado a cada componente. Esse objeto é chamado de c'o/!/igtlrador de
c;tempo/ze/z/es. Ele é responsável por guardar informações em tempo de execução sobre

dependências dinâmicas entre os componentes. Esse componente é utilizado para as

rcconfiguraçõcs dinâmicas. EJe pemlanece 'dormente' até que receba uma requisição

para reconfiguração ou algum outro evento de notificação.

Uma vez que o gerenciamento da configuração de um software em grande escala é um

dos grandes problemas nos sistemas atuais, a arquitetura 2K prevê ainda a
reconfiguração dinâmica dos componentes de uma aplicação distribuída através de

agentes de reconfiguração. Esses agentes são injetados numa rede de componentes

distribuídos com as reconfigurações a serem processadas. Cada nó da rede replica o

agente e o repassa para o próximo nó, processa os comandos de reconfiguração, coleta

os resultados da reconfiguração e os devolve ao nó anterior do qual recebeu o agente.

Essa rede de componentes é especificada pelo administrador através de uma ferramenta
visual.

Em sua dissertação, Kon ainda apresenta um sistema de distribuição de multimídia

mostrando como a arquitetura de configuradores de componentes auxilia na construção

de sistemas com tolerância a falhas [7].

Esse trabalho é base de nossa dissertação, do qual foi extraído as principais idéias com

as seguintes modificações:
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A plataforma foi modificada: em vez de C++ com CORBA estamos

utilizando a plataforma EJB, por ser uma arquitetura padrão de servidor

baseado em componentes, que, devido às suas padronizações, evita

implementações ad-/zoc;

Os pré-requisitos também foram alterados. Em vez do arquivo de
especificação ser no formato proprietário Si/np/e Preregtl/sí/e Z)escrzp/ío/z

F'or//zaf (SPDF), foi utilizado um arquivo XML que pode ser escrito de

acordo com uma gramática especificada no Doc ámen/ 71)pe Z)({/in//ío/z

(DTD). Essa gramática proporciona a utilização de operadores booleanos

(OR e AND) na especificação das dependências que será posteriormente

detalhada;

As formas de se obter os componentes de software apresentados nos pré

requisitos também foram estendidos, além de se obter o componente do

repositório de componentes, pode-se utilizar componentes em outras

máquinas através de referências. Para isso, essas referencias podem ser

localizadas utilizado-se um serviço de nomes ou de diretórios que serão

posteriormente detalhados;

2.5. CoDelivery

O CoZ)e/!ve/y [9] é uma arquitetura baseada no protoco]o HTTP e em Java, que pemute

catalogar, publicar, trazei e executar componentes reutilizáveis. Ele é baseado no

conceito de composição e pressupõe que as aplicações Java são compostas por um

conjtmto de componentes distribuídos pela Internet.

A composição significa que as aplicações e componentes podem ser desenvolvidas

integrando e utilizando recursos providos por componentes já disponíveis. Essa

composição nada mais é que as dependências em tempo de execução entre os
componentes, que expressam a comunicação e os relacionamentos entre eles. No caso

de aplicações Java, essas dependências são caracterizadas por referências a outras

classes como, por exemplo, cláusulas ex/e/zds e /m/2/e//ze/z/s. O CoDelivery não trata as

classes do pacote padrão do Java como componentes.
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Qs componentes são classificados em três tipos:

Básico: implementam funcionalidades sem utilização de outros recursos

Composto: utilizam composição, isto é, implementam funcionalidades

utilizando outros componentes, que por sua vez podem ser do tipo básico ou

compostos.

Aplicações: é um caso especial de componentes de composição com a adição

de mais algtms atributos e operações.

Essa classificação é utilizada pelo algoritmo do CoDelivery que trata os componentes de

uma forma diferenciada de acordo com sua classificação.

O CoDejivery possui o conceito de domínio e cada produtor de objetos tem o controle

sobre um detemnnado domínio onde ele pode criar sub-domínios e publicar os seus

componentes. Cada componente tem o seu identificador que é universal e único na

Internet. Um identificador segue a seguinte sintaxe: N/V, onde N e V são,

respectivamente, o nome e versão do componente. l.Jm exemplo de nome é
com.e/zgí/zzea-a/np/es.C/fcç//, que representa a primeira versão de um
componente/aplicação C/ic# da empresa produtora Enginz cujo domínio é co/zz.engí/zz.

O CoDelivery distingue, descobre, localiza e baixa os componentes utilizando um
mecanismo baseado nesses identificadores.

l.Jm componente básico é descrito no CoDelivery pelo seu identificador e
implementação (arquivo de byrecode do Java). Um componente composto tem atributos

adicionais especificando sua composição: identificadores dos componentes

referenciados. Já a componente do tipo aplicação além dos identificadores dos
componentes referenciados possui três parâmetros especificando o intervalo de tempo

para atualização automática, remoção da aplicação e transferência antecipada dos

componentes.

A arquitetura do sistema CoDelivery é composta por três camadas:

Repositório (Application Repository Service): banco de dados distribuído

para guardar e buscar componentes;
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Diretório (Application Directory Service): serviço de nomes para iegistrar e

localizar componentes;

Gerente (App[ication Manager-nent Service): gerência ]oca]mente o cicio de

vida dos componentes no ambiente do usuário.

Todos os componentes estão sujeitos às regras de execução dos sistemas, assim, um

componente pode ser instalado ou desinstalado de acordo com a configuração do

sistema e com a funcionalidade requisitada pelo usuário, ou sqa, somente os
componentes referenciados em tempo de execução serão localizados, selecionados e

instalados na máquina do usuário.

Devido a atual infra-estrutura da Internet poder introduzir uma quantidade significativa

de atraso na transferência dos componentes, o CoDelivery possui um parâmetro de

configuração para cada componente, o prego/c/z mzode. Esse parâmetro indica o número

de níveis de composição que devem ter os códigos dos componentes transferidos

antecipadamente.

Para que um componente se:ja disponibilizado no ambiente CoDelivery, ele precisa ser

registrado pela sua empresa produtora no Serviço de Diretório e ter seu código incluído

no Serviço de Repositório. Ao registrar um componente, é necessário incluir um
identificador (Nome/Versão); a sua implementação (Arquivo .class do java); especificar

o tipo; sua composição (dependência); intervalo de atualização; tempo de vida do
componente; e o prÉl4e/c/z /}zode.

Como vemos, o CoDelivery é um trabalho onde foram resolvidos grandes problemas

tais como a transparência de localização, administração de versões e economia de
recursos, mas a granularidade escolhida, o arquivo class do java, pode ser muito

pequena para sistemas de grande porte, tomando muito complexo o desenvolvimento

desses sistemas. No nosso trabalho, o menor componente é um arquivo ./ar do java que

pode conter desde um arquivo de óyfecode (extensão .class) até vários arquivos

óy/acode que poderiam fotTnar um aplicativo. Outra diferença é a plataforma EJB

utilizada em nosso trabalho que já fornece toda uma infra-estrutura para os aplicativos a

serem desenvolvidos que, no CoDelivery, devem ser desenvolvidos e catalogados.
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2.6. Composição Automática de sistemas através de
componentes com dependências anónimas

O trabalho desenvolvido por Sou e Matthijs [8] é baseado em um a]goritmo de

combinação de componentes, onde cada componente possui uma lista de propriedades

exigidas (dependências) e propriedades fomecidas. Essas propriedades exigidas são

chamadas de dependências anónimas, pois não têm em vista um componente especifico

e sim uma propriedade que um ou mais componentes podem possuir. As necessidades

dos clientes são especificadas em termo de 'propriedades desejadas' no sistema.

Esse trabalho propõe um modelo para se especificar as propriedades dos componentes

que são relevantes na composição bem como um método para se detemunai

dinamicamente as dependências entre os componentes durante a composição. Seus

autores também propõem que o método de composição deve ser independente do

domínio da aplicação e que toda configuração que for específica ao domínio deve ficar

na aplicação que fará a interface com o usuário final, ou sqa, somente será montado

pelo algoritmo de composição o que for independente da platafomla.

O algodtmo de composição considera que a aplicação a ser montada possui a

arquitetura de camadas. Cada componente é considerado uma camada e provê um

conjunto de serviços (propriedades) que podem ser utilizados por outros componentes

nas camadas superiores. Assim a estratégia do algoritmo de composição proposto é

'resolver as propriedades requisitadas através das propriedades fornecidas'

As propriedades requisitadas são classificadas de três fomlas:

1) De acordo com sua direção elas podem ser classificadas como dow/zward ou

lz/2ward regzzlre/7ze/z/s, ou sela, esse requisito precisa ser suprido por

componentes das camadas abaixo ou acima, respectivamente.

2) De acordo com sua necessidade, o requisito pode ser classificado como um

requisito forte ou fraco. Os requisitos fortes devem necessariamente ser
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supridos enquanto os requisitos fracos somente não devem ser contraditos,

ou sqa, se ele é um requisito upwízrd, essa propriedade não pode existir nos

componentes das camadas abaixo, mas também não precisa existir nas
camadas acima.

Pode ser classificado como imediato (f/7z//zedíare) ou não, ou seja, o requisito

deve sel supHdo necessariamente pela camada adjacente.

3)

Além dessas classificações, as propriedades requisitadas podem ser classificadas por

ordem de preferência indicando que um detemunado requisito deve ser suprido antes ou

depois de outrorequisito.

Dado um conjunto de propriedades desejadas do cliente, uma lista ordenada de

componentes é considerada uma boa solução quando:

Todos os requisitos são supridos, ou sqa, estão presentes nas propriedades

providas dos componentes da lista

Os requisitos downward são satisfeitos

Os requisitos upward são satisfeitos

As seqüências impostas de solução de requisitos são obedecidas

Não há contradição dos requisitos fracos.

O ponto de partida do algoritmo é procurar por pelo menos um componente que

satisfaça uma das propriedades requisitadas peão c]iente formando uma lista de

potenciais componentes. Dessa lista é escolhido um componente de acordo com alguns
critéri os :

Não inserir componentes com propriedades já supridas

Observam a ordem de preferência de solução de requisitos

Não contradição dos requisitos fracos

Quando esse componente é encontrado é bem provável que ele possua os seus próprios

requisitos formando um novo problema de composição. Passo a passo, o problema será
solucionado.

A composição de software não é o foco em nosso trabalho, contudo é possível sc

implementar o algoritmo apresentado nesse trabalho através da especificação de pré-
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requisitos por atributos que são semelhantes às dependências anónimas apresentadas

nesse trabalho. Veremos no próximo capítulo o que são exatamente esses pré-requisitos

por atributos (ver seção 3.3).

2.7. O Modelo DAS utilizando LEAD++

Noriko Amano e Takuo Watanabe trabalham com o conceito de capacidade de
adaptação dinâmica de sistemas [13]. Segundo os autores, um sistema tem essa

capacidade se puder alterar seu comportamento de acordo com as mudanças do
ambiente de execução em que se encontra. Essa alteração de comportamento pode se
dar de duas formas:

Alteração de comportamento de cada componente que forma o sistema e

Alteração da estrutura de composição dos componentes em tempo de
execução

Eles propõem um modelo de sistema com capacidade de adaptação dinâmica que
denominado DAS [10]111], e uti]izam o L.EAD++ [12] como sua ]inguagem de

descrição. O LEAD++ é uma linguagem reflexiva, orientada a objetos e baseada em
Java

Para realizam os dois tipos de alteração de comportamento, o LEAD++ utiliza três
coisas:

1) Procedimentos adaptáveis,

2) Objeto de eventos,

3) Um mecanismo de adaptação reflexiva.

O procedimento adaptável é uma variação dos procedimentos comuns (/ü/zc/bons). Ele é

formado por um conjunto de funções que são utilizados de acordo com o estado do

ambiente de execução. O objeto de eventos monitora e detecta mudanças de estado do

ambiente de execução e chama os métodos de notificação (ca//-pack) das mudanças. O

mecanismo de adaptação reflexiva age sobre os procedimentos adaptáveis de acordo
com o estado do ambi ente

16



Note que esse procedimento adaptável pode ser entendido como uma dependência entre

componentes, pois, dependendo do ambiente de execução, ele pode se comunicar

(utilizar) com um componente distinto.

Considerando que um componente é um objeto baseado numa classe, e que os

componentes se conectam entre si através de mensagens, ilustraremos, na figura a

seguir, um exemplo de sistema baseado em componentes.

Ml-3
.3

\
/

C6
AAt$-d

/

FIGURA 2.3 EXEMPI.O DO LEAD++

Na figura acima, o sistema apresentado é semelhante a um grafo, onde, Cn representa

um componente e Mm-n representa uma mensagem de Cm até Cn. Essa mensagem

corresponde a uma chamada de método. As linhas tracejadas são componentes em

potencial que não estão instanciados.

Pala se alterar o comportamento do sistema, o DAS se utiliza de dois recursos conforme

já mencionado:

Modificação da estrutura de composição dos componentes, ou sqa, inclusão

ou exclusão de algum componente no grafo.

Modificação do comportamento de cada componente, ou sqa, modificação

do fluxo (mensagens) entre os componentes

Em ambos os casos, a modificação implica numa mudança no grafo. Essa modificação

se daria conforme a mudança de estado no ambiente de execução, assim, se supõe que
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os programadores desenvolvam os componentes já prevendo quais estados o ambiente

de execução poderia assumir.

Na figura a seguir é mostrado um sistema em dois momentos distintos, cada um num

ambiente de execução com estado diferente.

Ml-2

'.Ml-3
*~.

::ll l:*
"--' + ,À;-' ,,'''

'' l-AE&$-d ''\
\

\

/

/

Estado A

FiCURA2.4 EXEMPLO DE TROCA DE ESTADO NO LEAD++

Quando o estado muda de A para o B, o sistema realiza as seguintes adaptações:

1) CI manda uma mensagem diretamente para C3 sem passar por C2;

2) C4 é instanciado e passa enviar mensagens para C5;

3) C3 deixa de enviar mensagens pala C5 e passa enviar mensagens para C4;

4) C6 é instanciado e passa a receber mensagens de C5

Note que além de instanciar novos componentes e excluir outros, houve uma mudança

de comportamento de cada componente.

No LEAD++, para a implementação de sistemas com adaptação dinâmica, é necessáüo

a construção de componentes com métodos adaptáveis de acordo com o variáveis do

ambiente de execução. Para se juntar esses componentes, é necessário se compilar um

objeto base denominado objeto /e/ zp/a/e onde são predetemnnados todos os s/o/s
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(variáveis) para os componentes. Esse componente base será o responsável por juntar

todos os componentes de maneira a fomlar o grafo da figura 2.3. Em nosso trabalho,

para se utilizar uma estrutura nova, basta se modificar o arquivo XML que vai com cada

componente, não necessitando recompilar esse componente base.

2.8. Tabela comparativa

Abaixo temos uma tabela comparativa entre os trabalhos relacionados

Tabela 2. 1 Comparação entre os trabalhos relacionados
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Capítulo 3

Arquitetura do Sistema Proposto

3.1. Visão Geral

Na figura a seguir, apresentamos um esboço da arquitetura deste trabalho com quatro

grandes blocos.

Qonfigurcàêo

Sewiços EJB

lideÜ

Execuçãoda

FIGURA 3. 1 - VISÃO GERAL, DA ARQUITETURA

Seguindo os conceitos apresentados no Sistema de Configuração Automática do 2K (ver

seção 2.4), nosso trabalho possui os pré-requisitos que representam as dependências

estáticas dos componentes enquanto o ambiente de execução do componente possui as

dependências dinâmicas relativas ao tempo de execução. A configuração automática é

responsável pelo gerenciamento dos componentes. Ele processa os pré-requisitos de

cada componente inicializando o ambiente de execução do componente com os pré-

requisitos selecionados. O processo de seleção será detalhado na seção 3.3.

Na figura a seguir mostramos como os outros blocos se relacionam
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Ambiente de
Execução do
Cómoo1lente

Inicializa Configuração
Automática

Serviços
EJB Pré-requisitos

FIGURA3.2 RELACIONAMENTO DOS BLOCOS DA ARQUITETURA

A seguir descrevemos os principais blocos do nosso sistema

3.2. Configuração Automática

Nosso configurador automático é semelhante ao Sistema de Configuração Automática

do 2K e também visa automatizar o processo de instalação e configuração dos softwares

utilizando o modelo "W7za/ rali /Veed /s W7zcz/ you Ge/" (WYNIWYG). Em outras

palavras, para fugirmos dos modelos atuais dos sistemas operacionais, middleware e

aplicações que disponibilizam em sua instalação padrão diversos pacotes que não serão

utilizados, o configurador automático é responsável por configurar automaticamente o

sistema, a aplicação ou componente, utilizando o mínimo de recursos necessários.

Nesse modelo de configuração automática, os sistemas (aplicações) são formados por

uma rede de componentes. Esses componentes podem ser carregados e executados

localmente a partir de diversos repositórios de componentes via protocolo HTTP ou já

podem estar em execução, sendo localizados através de um nome ou de suas

características.
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Os repositórios de componentes nada mais são que servidores Web. Canegar códigos

executáveis pela Internet traz riscos bem conhecidos no meio acadêmico, contudo, não

faz paire do escopo desse trabalho utilizar uma infra-estrutura de segurança. Isso pode

ser desenvolvido futuramente, através da autenticação de cada servidor e da utilização
de HTTPS.

Cada aplicação, sistema ou componente tem especificado todos os componentes

necessários para o seu correio funcionamento. O conjunto desses requisitos necessários

é chamado de pré-requisitos.

3.3. Pré-requisitos

A especificação dos pré-requisitos de um dado componente CI contém todos

componentes de que este depende para o seu correto funcionamento. A nossa

especificação de pré-requisitos se diferencia do Sistema de Configuração Automática do

2K por proporcionar que o desenvolvedor especifique não somente dependências fixas

dizendo somente se elas são opcionais ou não. No nosso trabalho, o desenvolvedor pode

especificar um conjunto de componentes que podem servir para configurar corretamente

o componente CI, ou seja, se um determinado componente não estiver disponível pode

ser especificado um outro componente alternativo, ou um outro conjunto de
componentes, para substituir esse componente que não foi encontrado. Um componente

é considerado não disponível em dois casos:

1) Se ele não forencontrado ou

2) Se o componente não possuir suas dependências corretamente supridas.

Para um melhor entendimento, vamos ver um exemplo. Na especificação dos pré-

requisitos de um componente CI pode constar os componentes C2 e C3, e mais, se por

acaso C3 não estiver disponível, pode ser utilizado o componente C4 em seu lugar.

Assim, temos dois conjuntos de componentes como solução para os pré-requisitos de

CI : C2 e C3 ou ainda, C2 e C4.
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Isso pode ser descrito da seguinte forma

CI => C2 AND (C3 OR C4)

CI => (C2 AND C3) OR (C2 AND C4)

FIGURA3.3A EXEMPI,o DE ESPECFICAÇÃO (A)

ou

FIGURA3.3B EXEMPI.O DE ESPECIFICAÇÃO (B)

Os componentes C2, C3 e C4 também podem ter seus pré-requisitos

Outra característica da especificação tios pré-requisitos em nosso trabalho é que este

também deve infom)ar a forma de resolução dessa dependência, ou seja, deve ser

especificado onde procurar e como fazer a procura por essas dependências.

Existem três fomlas de resolução de dependências:

1) E fomecida a localização do código executável do componente desejado.

Através dessa localização, é possível identificar o repositório de
componentes e local nesse repositório onde o código executável do

componente desejado se encontra. Esse código é trazido e canelado no

ambiente de execução pelo configuraclor automático;

2) E fornecido um nome que identifica e localiza o componente desejado;

3) São fomecidos atr.ibutos necessários do componente desejado. Um atributo é

representado por um par: nome/valor. É procurado por componentes que

possuam esses atributos. E possível se encontrar vários componentes com

esses atributos, mas o configurador automático deve escolher somente um

Para simplificar, estamos escolhendo o primeiro componente encontrado

mas, futuramente, podemos fazer escolhas mais elaboradas

Assim, no nosso exemplo temos de especificar a fomla de resolução de cada
componente. Poderíamos dizer, então, que C2 deve ser obtido a partir de um repositório

de componen tes c uj a l ocaliz aç ão é
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ht:tp: //www.ime.usp.br/-yutaka/repositorio/c2 . jar, que C3 deve

ser encontrado pelo nome 'Com3', e que C4 deve ter os atributos 'Classificação', 'Tipo'

e 'Nome' com os valores 'Algoritmo' , 'Ordenação' e 'BubbleSort', respectivamente. O

exemplo anterior pode ser então escrito da seguinte forma:

CI => C2 [Reposítóri.o :
http://www.i.me.usp.br/-yutaka/reposi.t:orio/c2.jar] AND(C3[Nome
Com3] OR C4 [ALributos : C]assificação=A]gori.tmo, Tipo=Ordenação
Nome=Bubb]eSort ] )

FIGURA3.4 EXEMPLO COM ESPECPICAÇÃO MAIS COMPLETA

Como exemplo prático podemos considerar um editor de texto que poderia especificar

na sua lista de pré-requisitos um componente gerenciador de janelas, outro para fazer o

acesso ao serviço de arquivos, outro componente gerenciador de fontes, outro para

impressão, entre outras coisas. O configurador automático seria responsável por

localizar, obter, instalar e executar o editor formado por todos estes componentes.

3.4. Ambiente de execução do componente

Uma vez obtida a especificação dos pré-requisitos de um componente CI que se desça

instalar, o configurador automático irá processa-los e procurar por um conjunto de

componentes disponíveis de acordo com a forma de resolução de cada pré-requisito.

Esse conjunto de componentes encontrado deve ser conectado ao componente CI pata

que possa ser utilizado. Essa conexão é realizada através de ga/zc/zoi que todo
componente pode possuir.

Os ganchos nada mais são que referências para outros componentes. Cada componente

tem um número predetemunado de gancho.ç onde os componentes de que se depende

devem ser conectados. Cada gancho deve conter um componente com uma
funcionalidade predeterminada. Toda vez que o componente necessitar dessa

funcionalidade, ele irá utilizar o componente conectado ao gancho correspondente.

Assim, na especificação dos pré-requisitos de um componente, deve-se também
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infomlaí a qual gancho cada componente irá se conectar. O nosso exemplo de
especificação pode ser então escr.ito da seguinte forma:

Cl=> C2 [Reposi.dóri.o:
htt:p://www. i.me .usp.br/-yutaka/reposi.toro.o/c2 . jar, Gancho:G]] AND
[C3 [Nome: Com3. Gancho:G2] OR C4 [Atri.butos:

Classe-fi.cação=Algori.tmo, Tipo=Ordenação] , Gancho : G2 )

FIGURA3.5 EXEMPLO DE ESPECBICAÇÃO FINAL

A conexão dos componentes encontrados pelo configurador automático ao componente

CI é realizada em duas etapas:

1) Referências para os componentes disponíveis do pré-requisito são
disponibilizadas no ambiente de execução;

2) A primeira vez que o gancho for acessado pelo componente, ele irá procurai

no ambiente de execução pela deferência disponibilizada.

Na figura abaixo ilustrados nosso exemplo anterior. As setas são as referências do

ambiente de execução que apontam para os componentes que satisfazem os pré-
requisitos de CI. As linhas pontilhadas indicam que C4 não está sendo utilizado,

somente é uma opção a ser utilizado no gancho G2.

FIGURA 3.6 - EXEMPI.O OE OEPENDÊNCIA

Caso C4 tenha também pré-requisitos, nosso exemplo poderia ser escrito da seguinte
forma:
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Cl=> C2 [Reposi.dóri.o:

http://www. i.me . usp br/-yutaka/reposi.toro.o/c2 . jar. Gancho :G]] AND

(C3 [Nome: Com3. Gancho:G2] OR C4 [Atri.bufos:
Classe.fi.cação=Algoritmo , Ti.po=Ordenação, Nome=Bubb]eSort]
Gancho:G2)

C4=> C5 [Nome Com5 Gancho G3]

FIGURA 3.7 EXEMPLO DE ESPECFICAÇÃO DE DOIS COMPONEN'IbS

Teríamos então a seguinte figura:

FIGURA 3.8 - EXEMPLO DE DEPENDÊNCIA MAIS COMPLETA

E importante lembrar que o componente C4 e suas dependências só serão processados

caso C3 não esteja disponível.
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Capítulo 4

Implementação

Nesta seção apresentaremos a tecnologia que foi utilizada pata a implementação do

nosso trabalho. Também mostraremos como cada uma delas foi utilizada.

4.1. Tecnologia Utilizada

4.1.1. Enterprise JavaBeans -- EJB

O nosso trabalho foi baseado na arquitetura Ezz/e/príse lava.Beíz/zs (EJB) [141118] que é

uma arquitetura de servidores baseado em componentes para o desenvolvimento e
implantação de aplicações distribuídas orientadas a objetos. A arquitetura EJB é baseada

no lava Re/?zo/e /14e//zod /nvocario/z (RMI) fomecendo ao desenvolvedor um arcabouço

para a construção de sistemas distribuídos facilitando em muito a construção de
softwales no modelo //zree-/íer (três camadas) ou /z-/íer.

Servidor de Aplicação

Contêiner

FIGURA 4.1 ARQUITETURA EJB
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A figura 4.1 ilustra a arquitetura EJB que define um servidor de aplicação que

disponibiliza um contêiner no qual são implantados componentes.

O servidor de aplicação é responsável:

Por fornecer contêiners onde componentes EJB possam ser implantados;

Pela alocação de recursos como rAreads, processos, memória e conexões a

banco de dados;

Prover acesso a serviços tais como serviço de nomes, diretório, segurança,

transação e persistência.

O contêiner é quem faz a interface entre o componente e o 'mundo exterior'. Os clientes

nunca acossam um componente diretamente. O contêiner é responsável por:

Fornecer o contexto onde o componente é executado;

Registrar o componente no serviço de nomes;

Fomecer interface remota do componente, criar e destruir instâncias;

Gerenciar transações, estado e persistência.

Existem dois tipos de interface:

Interface /fome, que define os métodos do ciclo de vida do componente

criação, remoção e busca.

Interface renzore, que define os métodos de negócio.

O componente EJB é onde ficam as implementações do desenvolvedor. Um

componente EJB é um arquivo do tipo JAR contendo um ou mais arquivos de óy/acode

do Java (arquivo de extensão .class) mais um descritor de implantação. Esse descritor de

implantação contém várias informações sobre o componente. Seguem alguns exemplos

de informações que podem ser incluídas no descritor de implantação:

Nome do componente

Se o componente é persistente ou não;

Quem é responsável pela persistência do componente, se o contêincr ou o

próprio componente;

Se o componente possui estado ou não, ou seja, se ao responder uma

requisição, o componente deve ou não levar em consideração as requisições

anteriores ;
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Nome completo das interfaces /zo//ze e re//zo/e do componente;

Referências EJB a interfaces /z0/7ze de outros objetos que serão utilizados

pelo componente.

Entre outras.

O descritor de implementação é um arquivo XML [17] escrito de acordo com uma

Z)ocllnle/z/ 7]pe Z)({/7/z//io/z (DTD) definida pela especificação EJB [18].

4.1.1.1 Referências EJB e o serviço de nomes

Uma característica muito importante da arquitetura EJB para o nosso trabalho são as

referências EJB (ejb-ref) de um componente. Elas foram utilizadas em nosso trabalho

para implementar o conceito de ganchos descrito na seção 3.4.

Essas inferências foram criadas para o desenvolvimento de aplicações ou de novos

componentes, através da composição de componentes EJB já existente. Para tal, basta

agrupar os componente EJB necessários à criação do novo componente ou aplicação,

em um arquivo do tipo Jar e descrever esta composição em termos de que componentes

se conectam em quais qb-ref. Não é necessária nenhuma recompilação.

Cada componente EJB possui um registro no serviço de nomes identificado por um

nome que está associado a um objeto do tipo proiQ' (definido na API de Java) pelo qual

ele será acossado. Esse registro é configurado com o auxílio do JNDI (vela subseção

4. 1.4). Um nome pode ser criado dentro de um contexto CI que, por sua vez, pode estar

localizado dentro de outro contexto C2, de modo que o contexto CI é chamado de sub-

contexto de C2. Pode-se fazer uma analogia do serviço de nomes ao serviço de arquivos

de um sistema operacional onde um arquivo é criado dentro de um diretório que pode
estar dentro de outro diretódo.

Na arquitetura EJB, cada componente tem seu nome legistrado em um contexto

específico onde se pode encontrar referências para todos os componentes disponíveis
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nesse servidor EJB. Também, cada componente tem o seu próprio contexto, que é

utilizado para sua configuração.

Sabendo que cada componente EJB tem seu nome cadastrado no serviço de nomes, os

ejb-ref são configurados simplesmente associando-se o nome de um componente. Essa

associação é realizada através do cadastro no serviço de nomes de um registro no

contexto do componente. Assim, para se fazer a composição dos componentes, basta se

configurar o serviço de nomes corretamente. Essa configuração se dá através do arquivo

ejb-jar.xml

4.1.2. JBOSS/Java Management Extensions(JMX)

Escolhemos o JBoss [28] como implementação da arquitetura EJB para o
desenvolvimento deste trabalho. Essa escolha foi devido ao fato de seu código fonte

estar disponível no sítio http://www.jboss.org, ser gratuito, inclusive para uso comercial

e, devido à facilidade de se acrescentar novos módulos.

O JBoss é uma implementação da especificação EJB 2.0 e fomece, juntamente com o

servidor EJB, o contêiner EJB. Uma grande facilidade oferecida pelo JBoss é o /zo/

dep/oy//ze/z/. Basta copiar um arquivo do tipo JAR contendo um componente EJB no seu

diretório de implantação que ele será automaticamente implantado, ou se já estiver

implantado, desinstalado e implantado novamente.

O JBoss foi desenvolvido a partir do lava it4a/zage/ 7enf Erre/zsío/z (JMX) [27] da Sun

que define uma arquitetura, padrões de desenho, APls e serviços para gerenciamento de

aplicações e de redes baseado na linguagem Java.

C) JMX é composto de três partes:

1) Ferramentas (/nsrr r/zze/z/a/io/z Z,eve/): são objetos gerenciáveis, denominados

il/a/?agem Bea/zs (MBeans);
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2)

3)

Agentes (Age7z/ Z,eve/): são objetos que realizam os serviços de
gerenciamento das aplicações. Existe um objeto denominado semidor

À/Beízn, onde os objetos gerenciáveis são registrados;

Serviços Distribuídos (Z)isrriblz/ed Sewícei Z,eve/): são objetos que fornecem

uma interface para se implementar o gerenciamento de agentes JMX de
forma remota.

O JBoss utiliza essa arquitetura registrando MBeans no servidor MBean com todas as

funcionalidades necessárias para a implementação da arquitetura EJB. Esses MBeans

são utilizados através da interface provida pelo JMX.

4.1.2.1. Dependências no JBoss

A partir da versão 3.0, lançado no meio do ano de 2002, o JBoss possui suporte para a

especificação das dependências de componentes EJB. Contudo, limita-se somente a não

prosseguir com a implantação de um componente C, aguardando que um componente

CI do qual depende, seja instalado. Assim que CI for instalado, a implantação do
componente C terá prosseguimento.

Essa abordagem não foi utilizada em nosso trabalho cuja proposta vai além do que é
realizado pelo JBoss. No contexto deste trabalho, ao se instalar um componente C que

tem como dependência um componente CI, se CI não foi instalado com sucesso por

causa da falta de um detemunado componente C2, podemos ter outros componentes

como alterrlativa para o componente CI não interessando que, quando C2 for instalado,

a instalação de CI tenha prosseguimento.

4.1.3. Z,ig/zh'e/g/z/ Z)irei/o/y Áccess p'rofoco/ (LDAP) [21]

De início, imaginávamos implementar algo semelhante ao Serviço de Negociação do

CORBA (OByecr Tradi/zg Sewice) [20] pois desejávamos procurar por componentes não

somente através de um nome, mas, também, através de atributos desejáveis a um
componente.
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A arquitetura EJB não possui uma interface para esse serviço do CORBA por isso foi

utilizada a API JNDI do Java, que será abordada na próxima subseção, que fornece

acesso ao serviço de diretórios que tem funcionalidade semelhante ao do rrrdfng
se7vtce.

O serviço de diretórios se diferencia do serviço de nomes pela possibilidade de se fazer

buscas e de se recuperar informações nomeadas. Outro aspecto é que no serviço de

diretório, os acessos de leitura são mais comuns do que os de atualização.

O serviço de diretórios escolhido foi o Z,ig/zrpt/eig/t/ Z)írecro/y Áccess Profoco/ (LDAP)

que é derivado do Z)irei/o/y Áccess Pro/oco/ (DAP) do X.500 [22]. O LDAP foi

desenvolvido como uma opção ao DAP, possuindo um menor custo computacional.

Com o L.DAP é possível nomear, gerenciar, e acessar coleções de pares de atributo-
valor.

O modelo de nomes do LDAP é semelhante a uma árvore. Cada nó tem um nome que é

denominado re/a/ive dix/inglzls/zed na//ze (RDN), que é relativo ao nó pai, e um

dfxrí/zglzíxAed /zí//zze (DN), que é a especificação do caminho da raiz até o nó.

A implementação LDAP utilizada foi o 'lplanet ferver' da Netscape [24] devido a

possibilidade de execução em ambiente Windows. Atualmente essa solução foi

incorporada ao produto Su/z (1)pe/z ]Vef E/zvirome/zi (Sun ONE). Contudo, uma opção

gratuita seria o OpenLDAP [23] para o sistema operaciona] Linux.

Apesar de utilizamlos o LDAP para procurar componentes de acordo com seus

atributos, como descreveremos na seção 4.2.2.2, neste trabalho não iremos tratar de

questões relativas à onto]ogia [25] dos atributos.

4.1.4. /apa Na//zíng Z)irecfo/y .rlz/ei]bce (JND]) [19]

A arquitetura EJB não define uma forma de acesso a um serviço LDAP, para isso
então, utilizamos a API JNDI.
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u Ji'lUI e uma API que possibilita que as aplicações baseadas em JAVA acessem

servidores de nomes e de diretórios como:

Sistema de arquivos;

- Serviço de diretórios com o Z,íg/zMelg/z/ Z)írec/OW Access Pro/oco/ (LDAP);

- Network Infortnation S)stenl ÇN\SÕ,

Serviço de Nomes do Co//z//zo/z OÕÜecr Reqtiesr Bro#er Árcàí/ec/ re (CORBA);
Registry do lava Remo/e it4e//zod Znvocíz/io/z (RMI) ;

A arquitetura JNDI é composta de uma API e de uma interface para provedores de

serviço - Sen'ice /''rovider Zn/el#zce (SPI). A API JNDI é utilizada pelas aplicações Java

para acessar os diversos tipos de serviços de nomes e de diretórios. A SPI JNDI
possibilita que os serviços de nomes e diretórios soam conectados e utilizados de forma

transparente.

A figura a seguir fornece uma visão dessa arquitetura

h'3

Possíveis
implementaçõcs

FIGURA 4.2 ARQUITETURA JNDI
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4.1.5. Extettsible Markup Lattguage (XWSt]

Nesse trabalho precisávamos descrever as dependências dos componentes num formato

aberto e, como o descritor de implantação dos componentes da arquitetura EJB é
implementado em XML, uma solução simples foi implementar o nosso descritor de

dependência também em XML.

Para isso definimos uma gramática (ver seção 4.2.1) que especifica como deve ser

escrito esse descritos de dependências. Essa gramática, Z)oc11/7zenf 7:ype Z)eÜ/z//íon

(DTD), nada mais é que definições léxicas do descritor. Definições semânticas devem

aparecer nos comentários de cada /ag do DTD.

4.2. Utilização das Tecnologias

Para que fosse implementada a configuração automática no JBoss, foi necessária a

inclusão de um MBean que chamamos de AutoConfMBean. Esse MBean será o

responsável por toda a configuração automática sendo chamado pelo JBoss através de

funções providas pelo JMX.

Para se especificar os pré-requisitos de um componente EJB utilizamos um arquivo

XML (autoconf .xml) que deverá ser empacotado junto com o componente no

arquivo do tipo JAR. O DTD criado será apresentado na seção seguinte.

O JBoss também foi alterado de fomla que, ao se processar os arquivos ejb- j ar . xml

e jboss . xml, arquivos de implantação da especificação EJB e de extensão do JBoss

respectivamente, também se processe o nosso arquivo autoconf . xml. Isso é feito

também através de uma chamada de função JMX pois o arquivo seria processado pelo
nosso módulo AutoConfMBean.
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sorver.invoke(new ObjectName("usei:service=AutoConf'),
'configureDependency
ncw Objcct]] { getAutoConfMetaDataO },
new String]] { br.usp.ime.autoconf. metadata.AutoConfMetaData.class.getNameO

});

FIGURA4.3 EXEMPLO DE COAM.\DA OE MÉTODO VIA JMX

Na figura acima temos um exemplo de como é executada essa chamada ao
AutoConfMBean onde:

server é uma variável que contém um apontador para a instância

MBeanServer que contém todos os MBeans cadastrados;

invoke é um método, pelo qual se faz chamadas a métodos dos MBeans

cadastrados, que possui os seguintes parâmetros:

1) 0 nome com o qual o Mbean de que se deseja executar uma função

foi cadastrado;

2) O nome da função que se deseja executar;

3) Um vetor com os parâmetros para essa função que se está querendo

executar;

4) Um vetor com os tipos de cada parâmetro enviado.

4.2.1 Definição do Document Type Definition (DTD)

Segue o DTD criado

Esse: 1: é:::: ó:: DTD dol lüódulo ::del; ::êç)nfiguraçãoi: íau:t:omáticalll:do:: ' JBoss que

defi.ne; ; seus elementos- el:atributos

<::;!

>

<:::!i:! :+: :=:= =:=,=É:=='==d:=:É:Ü=:= = =:=:---:Ü:=1=1= = ;=:=:üé:=:êl: :=:=---é:=É=:= él=:=i=:é;=.= = =:é:b.-iê:Ê é:=: IÜ:= ::=:=lÜ:= É:=l

O .elemento :'A(JTOCONFç:é o::: elemenlto raiz: Ido :arqui.vo: aütoúconf:. xml : Ele
possui. :cona.guraçõesjjquej: nãa l :constam: :ÉneH no;{ a:aqui.yó?; õj b--j àr;: j ar":: nem

no i]]i]j:Pos si. ){h].
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1) Nele és:tá :contida: a lista dos :pares "::l:(atributo, va]Lor) .re].altivo
ao;:": ç omp Open tle ;!:

2) Tanbéh; .possui::útgdas as: .iinformaçõeg lde::r::dçÉ)endênC::ía do:: .como:onente

< ! ELEMENT a14tõcón:fii;$ ( software::depgndency):$

>

= =Ü=1=:=:= ÜiÜ;iÜ1l= : ;:iÜ: Ê: iür É: =1;=:e= q: t::i2i

O element:o $NrnRPRXSE-BEAWS: :cone:ém:ill a:.:c(5nfigurãçãól : :dali:;;componehtêJ;üo
serviço:dé; diretórios.

=:;= ==: :=' =

Utilizado: eh: i. AUTOCÓNF

< ! ELEMENT en:t9i'pr:+se-:jeans :( FeÉÉ:ion: ?l; ;ent:lty)ll+>.

>

':: =:= :lj:: ==:;::=:?f:ki:i =: : IE::: := '''''-;-------------'''''T''==----=======================

Ol:l,:elemento :8SESSION contém as ::x:nformãções;:::rellatii;as? : ao mean : gess;ion
que.'l não:: constam nol:Í arquivo. : Qj:b=j 4r ; xml :nem nQ: arqü:ivo:;: :jbÓss2;i3anl=;i::i :Egs;e

bQan :tem::: de: êst-at :: déélarãdQ: nojjj:ejb-j:ar.nnl . :,::::(Veja:j: :a:ÉI ::t:adFiil=: a

maiores: detalhes:)

<;:1

Util i, zado\lem:::: :ENTERPR.tSE=BEANS
.-: :U :>

<! ELEMENT l::l::=::;session

dêpendêQÇV2:i'
llõj b:-H:mama ;, directora gervide:? :ÉoÊiÉúaré

:'':;!i+iiill:'ii:ir :à; : +êi++.+ , ;4:é+é: é i:;â: : é :+;4i+4:e: ;i:glg$i ;::,;;:::gàé:gi $;É:ii:gi êli

: :: : :: =Maçõ:ês: :têlati.vaé aojlii-beaii:l,.ên;tl:ty(i ê].emênt;ó: ;ENg'ITy con:t:ém: a:s: indo : :

que.: nãõ constam na! arqüljvo: :e]jb-tj]ar . :]all]. unem ;no : arquivo f :ij bo:ss !:nn].;;: ::::Esse
bean.: tem: :(]ue eétar$!dec:laràdo : . nÓ:i: i e;j:b=je:rl:.?gnl;::1:8 :(Ve:ja :às::lÍi ltags: : para
mai:odes'det:olhes)

U:tl:lizado: :: eq ;: : ENTERPRlsE+BEANS

<:!;jELEMENT ehtity:!( êjbTnqmê ; dií'ectlory=-servlêe?:j(:.sof.;twafb:..depêndency:? >

>

éó8ipóheÜt@;i

Esgqs ; dependênci.às : ::lpodem!:i éQr:: : expressas:jcl -yti:lilizàndo! . çxpr+ssões
booleanas:: OR : ou : ANDA :::Fatal::j;cada;;i:le:jb=re:f ::: decllafado. :ho :l.:arquivo ejb-
jar:.nn].:,:: devemos ter! f:üh componêDte" l4ec].arado : no::f::autóçonf.:xmll que

0 e].:êmeHto SOFmARE:L:l)EPENDENCYI t::1léohEém ;=1 ::: asilo:E. : :d:ependênci.as : do
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possa preencher a ::referência. ;:::Cada uü Idos
COMPONENT) çãue: : i.rão coinpç)i' :: oll::::: SOFTWARE-DEPENDENCY : ;: devem ; : conter
elementos::: sua.clientes ;paro:l :preencher:jl:2 : todos:; ;l::l:oÉ:l::: préliçequi.:si.tos do

comporíente:,: ;:ou :seja-; ::se]:::!i:e].e:üiposgüjr:l ÉomenEê 1::: um elemento:i+ esse
; ':componente É)ara :cada pré:-:i-equisi.:toelemento : devo: : cona;:êt peJ-o:#menõs;::um :: ::

do componente; Essa : carqclterísticla; é:l necessária. pois!;:o:: SOFTWARE=

DEPENDENCV': i.rá:Jagi;r éomq:;;:um e].émentó OR pata:: que se possa: especi.ficar
pai.s dé ' um ::: con:jUnt:o:.: de l componentesi.:;;:comovi ::sol:tição:;. :para;ü.:ios::. É)ré-

requisi. t:osl do:iil componente:.

Ex:: : O componente:} ç]. l: .Eém; ;::dois: : ejbv:ref , ' tef:l: ::e;Crêf2::. ;:jEntão:;:: uma

possível- :especificaçã:o: dos i: pré-:requlsi.:tos: élil

O ç:omponçnte: c211Ílpara; tef:rElI:eí ê3: para; Ifef2

Ou oê:Componente!!c4 .:para ;Tefl e cl5 para ref2

Uni:li zadólllem : SESSION; ENTE:TY

<:! ELEMÉNT4:l$ofEwa:ré+depehdencyÜ(iórl :j:?Í:ahd l component:) #»

>

+:l:!:;+'-'-il:+eP: :? fl ; : : é ; : É :ée#l+:4; i:+l+'+i:Ú áéi;;:çü é:e: $É:i: i;iliéé ili ;

O:fiel;emenço: :OR iRplemêntâ : á :=fVpçao : booleana: : l::ou ]i :;y Ass:]m,]:: :o ülódü].o:: ide

cone:]guração rg:automática li:: irã :; ::=: onsidlet'ãri 1] qué;:-:j a lr;;;; dependêüéi.a::i:ll está
relê)ávida:j:quáhdo temi: dos: élpmentlós do: OR égti.vêr resol#ldo;.

: : : I'GARE--:DEPENDENCY, AW01:,I'ORtiti.li.ízadó: em:i;í $OF : :

<=:! ELEMENT liiíór l(iór li :::anq: :i:l: : rompo:üenlt)l+>

>

$::!1l::'-;:? :; é:::;élF ?=:Ü?Pele ii::;:.? i: = Ü:ê:i+:+'i:+Ü==:+=-ê;;::::Ü::;:::::iggi:í:+.+:+à;:::iyÉiliêÀi;;;ii:i-;-:

Ot :e]:éden:to AND imp].ementa :::aj":;função boolleana'::":e:j . Assim:, Íüo; :úódu:to ldó

c:on;Eígut:ação ;] âutoüáticd: : Ítá 1lconqi-:derars :: que: ai:;lÍtgÍ; :dependência : :l" est:á
resolvida guandoljTODOSI.::osg l éleme$toslítlao:::ANP es:E iverem fesdlvíçjo$ '

Uti.l. azado ! eH:: : SOFTWARE--DEPENDENcy::; :)-ND, !:í OR

< ! ELEMENT:'àaódi( orl: l :and =1 ?:icompoiient) +>

>

:$1:1l::-;= ::::p::':i:iÜ!::===:1+'é:i!:ê; l: =à ;ü ::+:é==lb=1::+üpÉàç:i::é:g=g= i:::::i éi:êig:i:::i:;L=:=;:b::;:i:ê:L=:

O elemento:::COMPONENT::::llcón:t:ém o -:componente' güe: :irá:t::lrçsol;er as

dependênci.as e : É)reencher as::::Íreferêhci.as EJB.: l Esse :'componente:' pode
ser resolv;ído del trê:s: formas:::
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1 ) Via servi.ço;::de:: nomes

2) Vila: ;servi.:ço de ;:di.retórlLos
3 ) Via : repositóri.ó del;;componentes

Uti[ ii zado em : .:: SOFTWAREbDEPENDENC],.: :ÀND ,..$OR

< !:ELEMENT: l compohent: ):: (:nome-seryice i:l il:ii:: directo:çy-servicó : : 1 :: éóinponent:
repository) ?

>

O : :aEix'i.btlto:l H00K:;;: é; utilizador? l:paragl :l;hdi.cara "quall referência;l:JI EIB es se

element;o :irá preencher

<!ATTLIST çomponeüt ::hooki:j (:#PCDAl?A) : #REQuiRED>

>

::= :+í-i'rü=-----e+-üi+-==='==== ===========:=== 1========;1==:;;=1;========= i======:=!=?=:====

O:: el:eúentó:: NOME-SERVida representa !:uma dependênêía do tipo: FTet\7i:ço
dêi bODe s?;.

lndi:ca

<i!

p:eló0; nome dese procura:i no :selvlço nomes

tJtil ilzadQ: em ::: Ícc)MPOmENT

$:11 ELEMENil' pane-serviceB:(nome)>

>

<;:11; i illl::;ü:;--;i:: éi+lÉi:+=é:;:i&+= =; :1::;:?::?::++;=:p:&blilé! :i:::=L=.p;i;::;é ::i:=ip:li;li:;gg;ib:i:i::;;êã:d.-;i;:i:b3:L:

lndiica o nome pe;lo;$::qual :ise:ideve :procurar no} serviço aê: nomes:
deljl ' um$ )atrilbut:a:ll:: no!:l:;:selq$'iço':=;: deTambém:::é utilizado:$::como;:::nome:.. ::: :: : ' ::

dlEQ;dórios

: AMEI"SERVICE, ATTRIBUTEtiÉil:izadõ em !: ;l::H :"

<:! ELEMENT nameu;::(:#:PÇDATA):$:

>

<::!!!-:!+iiiilll ::s:fifT?:Tl=Ü?:+Í+ :êl éê; iTÜ-.IÜ.:i= 1?i à-u::ÍÉ==: =éb.ê:àeé: ;iÍb :ü::== 1 : é;giUêé:=i=:;:=:

O;ili: elemento): DIRECTORY RVICE :;representa uma;:::: dependênci.a. :do :ti.po

servi.ço: dê:l diretÓFloi. ::lÜdicq: og :pares: (atributo,:!:valor:j;: pelo qual se
: utillizadoi:l para sedeve; :procurar!;:lnó: selvíço: dei :di.retiÓrios.:; ;lTainbém,- é:;:::a : :

ati'lbuir ós :::pares: :(abri-bula;i:=i:valor) 'para wn componente ;EIB .

Ut:ilizado em: !i:;COMPONENT, lsEssloN:, ::ENTiTy
>
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< ! ELEMENT diretory-:;service;::!(context l attrilJute-r)>

<!::i- -- ;:==iÉ=é'q:b=eé:élé:+:é::i=:Ép=:+:i:'==ç; le: #===-=be:e:=e::b=ie ;ê::i+=+=ü::;g:+:ilÉléi:;é::::==

O elemento : CONTEXT: contém :wn t)ar! l(:aerl:buto, :i:val:or) quem:l.Inda.ca o

contexto em'que deve: ser criado;:ou; :procurado' um componente Eúb.

Ut:i.l i.zado emi DIRECTORY=SERVICE

< ! ELEMENT: contexE (:context j!:att:ri.bule:F:) >

>

==== ==== == :=:= = =: =:=: = = =: == =: : := ==;==:==:=

O:; :elemento ;:ATTRlgUTE 14 contém :i um :: pari; atributo:ÜValor :que: :::dével:; ;:iser

procurado :il:ou l :atribuiídQ;;:llnQ::;i:ê serviço: ;aê;i. qiretóríos : : ou: quer:l::deve ser
atribuído a um componente?; EIB:.

Utilíkado em:: DIRECTQRY-SERVllcE:,:CONTEXT

< ! ELEMENT at:triiibuteil Chame .: i vague):>

>

<':!;:''+:;'':,::1 ; : P ; ü:ü?Éb:elé: é iêê :+:;+= êl b;êiêiêêibieeié:iéé

O: elemento\:=VALUE:::içoDtéM ló: vêlLor ;dê:l :uü :ãt=ribtlt:o

Uti.li.fado :eh::ÉATTRIBUTE

< ! ELEMENTO Value í'. (:#PCDAT4)1 >

>

<ll11q'-: :É= $;$ q;:;P l l +:?'++= }É:+p.F:é: é : ; i?iàé íge:!#; ; ü ; e .4 e é:éüÉâiiêü:

Ó elemen:to COMPONENTE:REPOSITORY: ;lrepresenta " :alma::sdependênc:i:a : dd :l t;i.po
reposi.dóri:o : del : componente:, : :ou t : sei:ja:, Í deve c:;será:jllprocuradó:: .:Pot' ::um

componente l lliliio; :í repósi.tório; l;i:a ::: fi.m;; :J; dej:jresalver i;::l umas:( :l:dependênci.a :: do

ÇQnpaneDteiiiEIBli.

U:t illi:z adóÍÍiiem : qii ieõMPONÉNT

k ! ELEMENT }component:-rep:osÍltoJ:;y;: ( l ink:)::>

>

$ !: ';:'': ;:;Flui $ : ; Üç?:pÉ;é: ü=::.ü::i:iâ:?+=:ü;é++ i ;i9+p.++É+;:;i ;êê: ü:g:eli:i::;ü:l;lé:;;:::

Oí" elemento ;ILINK'iêspeczf:\ca o: rçposltor:io: dê:. domponentê eü que se
encontra o lcompónente ;procurado e sua localização. :iNadali:mai.s} él que um
web;l:ink
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Uti.lli:z ado": em!:l" :GOHPONENT

<:!ELEMENT link";i(#PCDATÀ)>

>

FIGURA4.4 ESPECIFICAÇÃO DO DTD DO AUTOCONF . XML

Um fato importante de se notar é o caráter recursivo do DTD definido. Os elementos

OR e AND podem possuir quantos elementos forem necessários, inclusive outros
elementos OR e AN]).

Como trabalhamos com lógica booleana, falaremos em tempos de se um marcador

(elemento) está resolvido ou não. Assim, se um detemunado componente, que é
indicado pelo marcador COMPONENT, não estiver disponível no momento ou, se por

algum motivo não for possível implanta-lo com sucesso, diremos então que o marcador

COMPONENT não foi resolvido. Com isso, o elemento que contém esse componente,

que pode ser um OR ou AND, deve trata-lo como não resolvido.

Para que um marcador OR seja dado como resolvido, basta que um dos elementos

contidos nele seja resolvido. Já o marcador AND, para ser dado como resolvido, deve
possuir todos os elementos nele contidos resolvidos.

A sintaxe escolhida para o marcador SOFT'WARE-DEPENDENCY, por convenção, é

igual ao marcador OR.

4.2.1.1 Exemplo de um autoconf . nnl

ll:.:<aut:oconf>

2 1i: :<enEerprise-:beans>
3 ini:l:iii il;<:ses;éion>

4.ii:::li :! :l' ::<:ej b-name>ExeDplç)l$:/elj:b-nome:>
5. :i.; : <softwat'éadependency>
61: 1ilí :: ::: <and>
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7 1: <éohponent hook='GI'.>:
8 :;:.:l: <compohent:-reposxtory>
9

<l i.nk>ht tp ::/-/www .çi.merusp: . br/;=-yutaka/:repositório/c2
<:/!i:nk5

10: ;: : :;L <:/éompohen:t:-i'éposJ.:tory>
11 :::::: ê/componente
];2iÍll: ;:: : i!::;;11111 ;l":Í ot>

13" :: : 1i:U ;;<componént hoók=:'G2 '>

14:: :ili: ç):à" :$Ramê:::serviêe>

151]:: :: ::::::: ::"::: i: ; i:j:!:<:namebcóh3</name>
161= - ::::;;:lÍ:::l: .:' ; :::</namg-servi-ce>

:::: " - :C</componente

18:j:Íi; {:. : ::: i-:: : <componentjíl::hook=;:çG2 '>

19 : . ::::i :; :,::::ll;:l<direçitóry-gervlce>
201: ti:::Z =:::ll:l:ka:tEribute>
21:;: zl :: : : ::: : :: :;: :,lliltl;:illli41 <name>lClassifi.caç:ãõ</name>
22: ' : ;l ii;igÍ;::ü: : 31; jl'ivalue>Algori:emo</va:lue>
23::::: :i:;::: : : 1: : i::';? : ::: :l::i!:l::</:ater:ibute>
2;4:::. f' l: ::!:q:;:: :iililíli:!: : <a:t:ti:ibute;
251;: ::: :.:lll:;- ,l i:ài :l? :: ::;l!::: 'éname>TI.po</:name>

26 hl: ] : ::il:: : '-: iitiÍlll::l l]]Í -] <va]:t]e>Otdenação<:/va].ue>
27" : ::: ::1li:i!": '= !í: .!<:/a:ttribute>
2:8 : =:: 1:2 ã.l ;; C : :=:i:<;/direcÉory;-servíçe>
29: : .': .. :í! :ü:i;;ãl</CQhpónenE>;

301i:: : ::::: :::ÍIÍi:"; :k:/or>
3 11liil ;::ií: lçili! Ziand>

3 2i::i;ll : l k/software-dependency>
3 3i;i illiii :t/;ses:éion>

34 </enterprl:sé-beans>
351i <7:!âutÓ:CÔRES

FIGURA4.5 ÀUTOCONF . XML DO COMPONENTE CI

Na figura 4.5 descrevemos os pré-requisitos do componente CI do exemplo da figura

3.3(a)

Na linha 4 temos declarado o nome do componente EJB. Esse nome tem de ser o

mesmo utilizado para nomear o componente EJB no arquivo ejb-jar . xml, que é o
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arquivo descritor de implantação do componente EJB especificado na arquitetura EJB.

Logo na linha seguinte iniciamos a declaração dos pré-requisitos do componente e sua

localização.

O marcador AND da linha 6 contém dois elementos: o componente C2 (linha 7) e um

elemento OR (linha 12). O elemento OR possui também dois elementos: o componente

C3 e o componente C4. Para que o marcador AND seja considerado resolvido, tanto o

C2 como o OR devem ser resolvidos. Por sua vez, para que o marcador OR seja
considerado resolvido, ou C3 ou C4 devem ser resolvidos com sucesso.

4.2.2. Resolução dos pré-requisitos

Os pré-requisitos podem ser de dois tipos:

Componentes a serem obtidos junto ao repositório de componentes, ou

Componentes a serem utilizados por referência

Essas referências podem ser adquiridas de duas formas

Pelo serviço de nomes, ou

Pelo serviço de diretórios.

Assim, temos três formas de resolução de pré-requisitos:

1) Via instalação de componentes do repositório de componentes;

2) Via aquisição de referência a um componente via serviço de nomes;

3) Via aquisição de referência a um componente via serviço de diretórios

4.2.2.1 Repositório de componentes

Uma vez encontrado um pré-requisito que deve ser resolvido via repositório de
componentes, o configurador automático tem de realizar as seguintes ações:

Obter o código do componente;

Instala-lo na mácluina local.
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nos serviços disponibilizados pelo servidor EJB JBoss, um deles é a instalação de um

componente EJB via HTTP. Basta se fomecer a URL do arquivo que contém o pacote

JAR contendo o código executável do componente EJB que ele é baixado e instalado.

Esse serviço nada mais é que uma chamada, via JMIX, de uma função disponível no

MBean EJBDeployer que é o MBean responsável no JBoss por implantar os
componentes EJB. Esse MBean irá realizar todo o processo de transferência do arquivo

e implantação.

4.2.2.2. Serviço de diretório

Ao se encontrar um pré-requisito que deve ser resolvido via serviço de diretório, o

configurador automático utiliza o JNDI para se ter acesso ao serviço de diretór.io.

Alterámos o JBoss de forma que, caso esteja especificado no arquivo autoconf . xml,

ao se implantar um componente, este é registrado no serviço de diretórios conforme

dados e atributos fomecidos no mesmo arquivo. Esse registro é realizado através da

inclusão de uma entrada no diretório LDAP contendo como atributo o nome do

componente EJB no serviço de nomes, mais outros atributos especificados no
autoconf . xml

No nosso trabalho, podemos especificar em que nó (ou contexto) do LDAP deve ocorrer

a procura por componentes com os atributos fomecidos. Logo, a primeira coisa que o

configurador automático tem de fazer é procurar pelo contexto de busca para depois

procurar pelos elementos desse nó que possuem os atributos requisitados.

Uma vez executada a busca, pode-se encontrar um ou mais componentes que possuem

os atributos requisitados. Caso se encontre mais de um componente, o configurador

automático escolhe um qualquer.

4.2.2.3. Serviço de nomes

No caso do pré-requisito ser do tipo serviço de nomes, o configurador automático não

necessita executar nenhuma tarefa especifica. O nome fomecido como pré-requisito será
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associado diretamente ao seu gancho, confligurando o ambiente de execução do

componente (ver seção 3.4).

4.2.3. Algoritmo de resolução dos pré-requisitos (dependências)

Para que não seja preciso acessar o arquivo XML a cada consulta de alguma

configuração de pré-requisitos, e, seguindo o padrão de programação do JBoss, foi

criada uma estrutura de dados que irá representar o XML em tempo de execução. Cada

elemento (tag) do XML possui a sua respectiva estrutura de dados que é chamado de
MetaDado.

O algoritmo de configuração automática recebe essa estrutura como parâmetro e

executa a configuração automática percolvendo essa estrutura de forma linear na mesma

seqüência que se encontra no arquivo autoconf . xml.

Cada MetaDado possui um estado que pode ser 'resolvido' ou 'não resolvido'. Também

possui uma tabela de /zai/z que conterá os resultados da resolução de elementos contidos

no MetaDado. Esse resultado é o nome do gancho (nome do ejb-ref) e um nome de um

componente no serviço de nomes.

A seguir, temos o tratamento dos principais MetaDados

4.2.3.1 MetaDado do elemento SOFTWARE-DEPENDENCY

Ao encontrar o MetaDado SOFTWARE-DEPENDENCY, o configurador automático

irá tratar os seus e]ementos com a mesma lógica do OR, conforme mencionado

anteriormente(veja seção 4.2.1).

4.2.3.2. MetaDado do elemento OR
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Ao encontrar o MetaDado OR, o configurador automático irá tentar resolver pelo menos

um elemento por ele contido. Com isso, ele vai percorrendo todos os seus elementos e

tentando resolvê-los e, assim que um elemento for resolvido ele irá terminar o
processamento desse MetaDado atribuindo a ele o estado de resolvido.

4.2.3.3. MetaDado do elemento AND

Ao encontrar o MetaDado AND, o configurador automático irá tentar resolver todos os

elementos por ele contidos. Com isso, ele irá percorrer cada um de seus elementos

tentando resolvê-los. Se ao final, todos estiverem resolvidos, o MetaDado AND terá o

estado de resolvido, mas, se pelo contrário, algum elemento não puder ser resolvido

com sucesso, o processamento irá parar e o estado desse MetaDado será de não
resolvido.

4.2.3.4. MetaDado do elemento COMPONENT

Ao encontrar um MetaDado do elemento COMPONENT, ele veriflica que tipo de pré

requisito ele contém. Se for do tipo a ser resolvido via serviço de nomes, o configurador

automático irá verificar se o nome dado realmente se encontra cadastrado no serviço de

nomes, caso positivo, então é atribuído o estado de resolvido ao MetaDado.

Se for do tipo a ser resolvido via serviço de diretórios, o configurador automático irá

verificar se existe algum objeto cadastrado no serviço de diretórios que apresente todos

os atributos relacionados no MetaDado. Caso encontre algum, o nome do serviço de

nomes associado a esse objeto é pego e verifica-se sua existência ou não no serviço de

nomes. Caso exista, então é atribuído o estado de resolvido a esse MetaDado. Caso não

se encontre nenhum objeto do serviço de diretório ou, o nome no serviço de nomes
associado ao objeto encontrado no serviço de diretório não exista, então é atribuído o

estado de não resolvido ao MetaDado.

Se for do tipo repositório de componentes, o configurador automático irá realizar uma

chamada, via JMX, a uma função do EJBDeployer( veja seção 4.2.2.1).
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Esse componente baixado como pré-requisito também pode ter os seus próprios pré-

requisitos configurados no seu arquivo autoconf .xml. Nesse caso, durante a sua

implantação esse arquivo será processado pelo módulo de configuração automática de

forma que a implantação e configuração do primeiro componente fiquem em modo de

espera até que o do segundo termine.

Se esse componente especificado no pré-requisito não estiver disponível na URL
especificada ou se sua implantação não for finalizada com sucesso, então esse
MetaDado será marcado como não resolvido.

Software

Dependency

Component
Repository

Name Service

Gl:CI

FIGURA 4.5 EXEMPLO DE RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS E GANCHOS

Para cada um desses casos, sempre é devolvido um nome de um componente EJB no

serviço de nomes. Esse nome é associado com o nome do gancho que cada elemento

COMPONENT deve possuir especificado. A associação é registrada no /zízs/z do
MetaDado COMPONENT e no MetaDado pai que o contém. Veja o exemplo da figui'a
4.5
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O elemento AND possui dois elementos COMPONENT, um do tipo a ser resolvido via

repositório de componentes e outro via serviço de nomes. Os dois elementos possuem o

estado cle resolvido, assim o AND também está resolvido. O elemento COMPONENT-

REPOSITORY resolve a dependência do gancho GI com o componente EJB indicado

pelo nome CI, já o elemento NAME-SERVICE resolve a dependência G2 com o

componente indicado pelo nome C2. Assim, o elemento AND possui essas duas

resoluções em sua tabela da /zas/z.

Ao final do processo, o elemento SOFTWARE-DEPENDENCY, deve possuir todos os

pré-requisitos (ganchos) do componente resolvidos; isso, considerando que o

desenvolvedor não esqueceu ou omitiu nenhuma configuração de dependência. Se isso

oconer, o nosso configurador automático não irá rejeitar a configuração obtida,

contudo, na configuração dos ganchos (elb-ref), se não houver a configuração para o

gancho esquecido, ou omitido pelo desenvolvedor, nos outros arquivos (ejb

jar.xml ou jboss.xml), o JBoss não irá prosseguir com a implantação do
componente.

O JBoss também foi alterado para que, no momento em que se estiver configurando os

ganchos de um componente, seja consultada a estrutura MetaData que o configurador
automático montou e configurou. Essa consulta é realizada através de uma chamada a

uma função, via JMX , do módulo AutoConfMBean.
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Capítulo 5

Avaliação de Desempenho

Neste capítulo apresentaremos um estudo do comportamento do JBoss com nossa

implementação de configuração automática. A configuração automática foi

implementada na forma de um MBean conectado ao JBoss. Esse MBean ocupa
aproximadamente 17KB na biblioteca de um total de aproximadamente 8,2MB que o

JBoss possui em sua biblioteca padrão.

Fizemos dois tipos de experimentas, o primeiro focado na quantidade de componentes e

o segundo focado no tamanho dos componentes. A fim de cr.iar componentes de

diferentes tamanhos para avaliar o desempenho de nossa implementação, cr.íamos um

programa que gera componentes EJB. De acordo com o parâmetro da linha de comando,

o programa gera o código para um componente EJB contendo um dado número de

métodos e variáveis. Devido a uma limitação do Java que impede que sejam dados

saltos no bytecode maiores que 64KB, ao tentarmos implantar um componente EJB com

mais de 3440 métodos, o pro.x)/ gerado pelo JBoss lança o EITO ''Cada of a /zze/Aod

/onger //zan ó5535 by/es'', por isso os componentes EJB gerados possuem somente o

primeiro método exportado, ou seja, somente o primeiro método consta na interface do

componente. Na seção 5.3 analisaremos os impactos dessa decisão. Se todos os métodos

criados fossem exportados, o tempo total de implantação do componente iria aumentar

devido ao mapeamcnto dos métodos do componente EJB no contêiner do JBoss. Em

média, o cadastro de 14 métodos leva 10 milésimos de segundo.

Esses expedmentos foram realizados utilizando um AMD Duron 750MHz com 512MB

de memória RAM com sistema operacional Linux RedHat 7.3 como repositório de

componentes e um notebook COMPAQ Armada Pl1 400MHz com 196MB de memória

RAM com Windows XP como cliente onde foi executado o JBoss e o Serviço de
Diretórios. O Serviço de Nomes está incluso no JBoss. As duas máquinas estavam

48



conectadas por uma rede Fast Ethemet de 100Mbps. A máquina virtual Java utilizada é

a do .rDK 1.3 da Sun. A versão do JBoss utilizada é a 3.1.0alpha.

Para que fossem realizados os experimentou, acrescentamos no nosso módulo de

configuração automática (AutoConf) a ferramenta de log utilizada pelo JBoss para

arquivarmos nossas medições de desempenho.

Um fato importante de se notar é que o arquivo de log indica uma resolução de
milésimos de segundos, contudo fizemos um teste que indicou uma precisão de somente

10 milésimos de segundos. Esse teste consistiu em se fazer um laço onde eram

impressos a hora do sistema com precisão de milésimos de segundo. Entretanto, o que

percebemos é que esses valores da hora cresciam de 10 em 10 milésimos de segundo.

Com isso temos uma tolerância em nossas medições de +/- 10 milésimos de segundos.

Para cada valor inserido nos gráficos utilizamos a média de 5 (cinco) execuções do

experimento. Para cada execução realizada, o JBoss foi reinicializado evitando que os

dados fossem guardados no cacho. Os módulos de cluster e jetty-plugin foram

desativados para que o JBoss fosse inicializado mais rapidamente.

5.1 Implantação de múltiplos componentes

Nesse experimento implantamos no JBoss um componente com o número de
dependências variando de um a oito componentes, cada um possuindo 19.2Kbytes.

Executamos esse teste para cada um dos três tipos de resolução de dependência que o

nosso trabalho possui: resolução via Repositório de Componentes, via Serviço de
Nomes e via Serviço de Diretórios.

5.1.1 Repositório de Componentes

A figura 5.1 mostra o tempo utilizado para se instalar um componente com
dependências resolvendo-as via repositório de componentes.
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FIGURA5.1 IWPLAUTAÇÃO CONA RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS VIA REPOSITÓRIO DE COMPONENTES
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Já na figura 5.2, temos os tempos absolutos em cada passo do processo. Podemos

observar que à medida que o número de componentes aumenta, os tempos de tratamento

do arquivo autoconf . xml, de processamentos do configurador automático e o tempo

para se trazer os componentes também aumentam. Contudo, em termos percentuais esse

aumento não é percebido como vemos na figura a seguir.

100%

80%

60%

40%
30%
20%
10%
o%

DJBoss
D Tratando XML
D AutoConf

D Baixando componentes

l 2 3 4 5 6 7 8
Número de componentes

FIGURA 5.3 - TEMPO PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIA VIA REPOSnÓRIO
DE COMPONENTES

A tabela a seguir mostra mais detalhadamente como o tempo é gasto na implantação de

um componente de 19,2Kbytes.

Tabela 5. 1 Tempo de implantação de um componente de 19,2KBytes

A tabela foi montada a partir da média de todas as implantações do componente de
19,2Kbytes, ou sqa, a partir de média de 180 implantações.
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AÇão Tempo (ms) % do total Desvio padrão
Obtenção do componente 51 9 5

Tratamento do XML 2 0 4
Tratamento das dependências 3 l 5
Implantação do componente pelo JBoss 484 90 227
Total 540 100  



Os valores de Tratamento do XML e Tratamento das dependências deveram ser zero

(0), pois esses componentes não possuíam o arquivo autoconf .xml, ou sqa, esses

componentes não possuíam dependências. Contudo, isso é aceitável devido à tolerância

de +/- 10 milésimos de segundo. Já o desvio padrão observado na implantação do

componente é devido ao comportamento do JBoss não ser tota]mente contro]áve], como

por exemplo, o coletor de lixo do Java. Trechos de código que levavam 20 milésimos de

segundos às vezes eram executados em 80 até 100 milésimos de segundo.

Podemos também comparar esses resultados como os resultados obtidos no Semíço de

Con!/igllração A fo/zá/íca do 2K (ver seção 2.4). No sistema 2K, devido à sua
linguagem de programação ser o C++ e, portanto bem mais rápida que a nossa, vemos

que a implantação dos seus componentes representava somente 5% do total na

instalação, como vemos na tabela 5.2, ao contrário da nossa em que a implantação
representa 90%.

Tabela 5.2 Tempo de implantação de um componente de 19,2Kbytes no sistema 2K

Nesses testes do sistema 2K foram utilizadas duas máquinas Sparc Urra-60 com Solares

7, conectados por uma rede Fast Ethemet de 100Mbps. Os componentes utilizados

também possuíam 19.2Kbytes de tamanho.

Somente a título de curiosidade, a seguir apresentamos uma tabela mostrado os tempos

de implantação caso fossem exportados 416 métodos ao invés de somente 1. 0 tempo

de implantação praticamente dobra pois é necessáüo se cadastrar e ativar todos os 416

métodos no contêiner EJB.
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AÇão Tempo (ms) % do total Desvio padrão
Obtenção do componente 8 33 0

Operações do Configurador automático 1 1 46 0.7
Implantação do componente 5 21 0
Total 24 100 0,7
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5.1.2. Serviço de Nomes

A figura a seguir mostra o tempo utilizado para se instalar um componente com

dependências resolvendo-as via serviço de nomes
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FIGURA 5.5 IMPLANTAÇÃO CONA RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS VIA SERVIÇO DE NONIES POR NÚNÍERO DE
COMPONENTES
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Na figura 5.6 vemos, em tempo absoluto, os tempos gastos pelo JBoss e pelo
configurador automático.

Temos na figura a seguir em temia

100%

80%

60%

40% DJBoss
B AutoConf

1 2 3 4 5 6 7 8 l
Quantidade de componente

FIGURA 5.7 TEMPO PERCEN'IUAL NA IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS Vm SERVIÇO DE
NOMES

E interessante notar que não existe o tempo de transferência do arquivo devido à

resolução da dependência ser via serviço de nomes. Assim, como podemos ver, o tempo
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de execução do configurador automático tende a aumentar enquanto o tempo de

implantação do componente no JBoss é mais ou menos constante.

5.1.3. Serviço de Diretórios

A figura a seguir mostra o tempo utilizado para se instalar um componente com

dependências resolvendo-as via serviço de diretódos.
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FIGURA 5.8 IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS VH SERVIÇO DE DRETÓRIO POR NÚMERO
DE COMPONENTES
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Na figura a seguir vemos, em tempo absoluto, os tempos gastos pelo JBoss e pelo
configurador automático.
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FIGURA 5.9 TEMPO ABSOLUTO NA IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIAS VIA SERVIÇO DE
DIRETORIOS
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FIGURA 5. 10 - TEMPO PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIA Vm
SERVlçODEDIRETÕRIOS

Da mesma forma que na resolução via serviço de nomes, na resolução via serviço de

diretórios o componente já está implantado e, portanto, não é necessário realizar a

transferência das dependências. Vemos que o tempo de processamento do JBoss é

praticamente constante e que a participação do tempo de processamento do
configurador é cada vez maior. Note que com somente uma dependência, o tempo de
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execução do configutador automático é quase 50%o do total, mas ao aumentar o número

dependências, esse tempo não é dobrado. Isso se deve ao fato de que o primeiro acesso

ao serviço de diretório é muito mais demorado, pois é quando o JNDI inicializa a
conexão com o servidor LDAP

5.1.4. Comparação entre as formas de resolução

Nas figuras 5.11 e 5.12 a seguir temos uma comparação entre os tempos de
processamento que o AutoConf utiliza na implantação dos componentes e o tempo total

de implantação dos componentes para cada um dos tipos de resolução de dependência,

respectivamente.

Configurador Automático

n Repositório de Componentes l
[] Serviço de Nomes
n Serviço de Diretóríos

1 2 3 4 5 6 7
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8

FIGURA 5. 1 1 - COMPARAÇÃO DO TEMPO DO CONFIGURADOR AUTOMÁTICO POR NÚMERO DE COMPONENTES
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FIGURA 5. 12 COMPARAÇÃO DO TEMIA TOTAL DE IMPLANTAÇÃO POR NÚMERO DE COMPONENTES
]
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5.2. Implantação de componentes de diversos tamanhos

Nesse experimento implantamos no JBoss um componente com uma dependência

variando, agora, o seu tamanho de 4,5 até 161 Kbytes. Também executamos esse

experimento para cada um dos três tipos de resolução de dependência.

5.2.1 Repositório de Componentes

Temos na figura 5.13 o tempo utilizado para se instalar o componente via repositório de

componentes.
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FIGURA 5. 13 - IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO VIA REPOSnÓRIO DE COMPONENTES POR TAMANHO DE
COMPONENTE

Temos a seguir um gráfico que mostra os tempos absolutos para cada passo do
processo.
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FIGURA 5. 14 TEMPO ABSOLUTO DE IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO VIA REPOSnÓRIO DE COMPONENTE
POR TAMANHO DE COMPONENTE

Note que o tempo de processamento do configurador automático não varia e que com o

aumento do tamanho do componente, a participação percentual do configurador
automático tende a decrescer conforme a figura a seguir.
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FIGURA 5. 15 TEMPO PERCENTUAL DE INIPLANTAÇÃO COMI RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIA VH
REPOSnORIO DE COMPONENTES .
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Podemos perceber que no nosso trabalho, a participação percentual do configurador
automático no tempo total de implantação tende a diminuir ao aumentam)os o tamanho

do componente implantado. Essa característica é semelhante ao encontrado no trabalho

sistema 2K, contudo essa participação tende a diminuir com menor velocidade do que

no configurador automático do 2K, pois a participação percentual do nosso configurador

automático no tempo total de implantação de um componente já é pequena desde o

início, ao contrário do que ocone nos experimentos realizados com o 2K.

60



5.2.2. Serviço de Nomes

Temos na figura abaixo o tempo utilizado pata instalar o componente com dependências

a serem resolvidas via serviço de nomes.
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FIGURA 5. 1 7 -IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO VIA SERVIÇO DE NOMES POR TAMANHO DE COMPONENTES
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FIGURA 5. 1 8 - TEMPO ABSOLUTO DE IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE DEPENDÊNCIA VIA SERVIÇO DE
NONIES

Podemos observar que o tempo de implantação é praticamente constante, pois os

componentes dos quais se depende já estão implantados não influenciando no tempo de
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configuração do componente que está sendo instalado. Temos uma visão mais detalhada

da participação do AutoConf na figura 5. 18.

5.2.3. Serviço de Diretórios

Temos na figura abaixo o tempo utilizado para instalar o componente com dependências

a serem resolvidas via serviço de diretórios.
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FIGURA 5. 19 IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO VIA SERVIÇO DE DIRETÓRIO POR TAMANHO DE
COMPONENTES

Aqui também podemos observar que o tempo de implantação é praticamente constante,

pois os componentes dos quais se depende já estão implantados não influenciando no

tempo de configuração do componente que está sendo instalado. Temos uma visão mais

detalhada da participação do configurador automático na figura a seguir.
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FIGURA 5.20 TEMPO ABSOLUTO DE IMPLANTAÇÃO COM RESOLUÇÃO VIA SERVIÇO DE DRETÓRIO

Nesse caso podemos notar que o tempo de processamento do AutoConf

processamento total é praticamente 50%o do total.

5.2.4. Comparação entre as formas de resolução
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FiCUKA5.22 COMPARAÇÃO DOS 'IBMPOS DE IMPLANTAÇÃO POR TAMANHO DOS COMPONENTES

Nas figuras 5.21 e 5.22 temos uma comparação entre os tempos de processamento que o

AutoConf utiliza na implantação dos componentes e o tempo total de implantação dos

componentes para cada um dos tipos de resolução de dependências, respectivamente.

Podemos ver que somente a resolução via repositório de componentes sofre alteração

devido ao tamanho do componente implantado, as outras duas formas, como era de se

esperar, não sofrem alteração alguma. Entretanto, observando a figura 5.21, podemos

perceber que o configurador automático não sofre nenhuma alteração significativa, o

que também era de se esperar uma vez que ele não sofre nenhuma ação com relação ao

tamanho do componente. A única atividade que sofre alteração conforme o tamanho do

componente é a obtenção do arquivo e sua instalação no JBoss.

5.3. Análise dos dados

Como era de se esperar, os tempos de instalação de um componente com dependências

a serem resolvidos via repositório de componentes são os maiores obtidos, uma vez que

na resolução de dependências via serviço de nomes ou cle diretórios, os componentes
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dos quais se depende já devem estar implantados em uma máquina sendo necessário

somente se obter a referência para esses componentes e liga-los aos respectivos

ganchos. Notamos também que na resolução via serviço de nomes e de diretórios, o

percentual de participação do configurador automático no tempo total de processamento

é maior, pois todo o processamento de resolução é feito pelo configurador automático.

Já na resolução via repositório de componentes, o configurador automático

simplesmente obtém a localização do componente e pede para o JBoss implanta-lo.

Caso nosso gerador de componentes EJB criasse componentes com todos os métodos

exportados, teríamos os tempos de implantação do componente EJB pelo JBoss bem

maiores, o que significaria uma menor participação percentual do configurador
automático em todos os dados medidos.

No geral, podemos concluir que o nosso módulo de configuração automática não traz

grandes prejuízos na implantação de um componente, somente o benefício de se poder

especificar as dependências de um componente.
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Capítulo 6

Trabalhos Futuros

Nesse trabalho não tratamos as dependências de hardware que são de grande

importância na configuração de um sistema computacional. Não é desejável que um

software simplesmente não funcione caso não possua algum recurso disponível ou em

quantidade suficiente. O tratamento das dependências de hardware se faz mais

necessário ainda sabendo que temos uma enorme variedade de hardware disponível no

mercado, que continuam a surgir novos hardwares e que estamos numa época em que a

computação móvel e ubíqua está sendo cada vez mais estudada e requisitada.

Outro item importante é a reconfiguração dinâmica, que possibilita que o sistema se

reconfigure automaticamente em tempo de execução caso sofra algum dano em alguma

de suas dependências. A reconfiguração dinâmica aumenta a confiabilidade do sistema

uma vez que, caso ocorra algum problema, ele se reconfigura ao invés de lançar ecos ao

usuáíío. No nosso trabalho, a reconfiguração dinâmica poderia ser implementado de

uma forma bem simples; caso um componente não estqa mais disponível, basta

procurar nos pré-requisitos um outro componente (ou outro conjunto de componentes) e
efetuar a troca.

Podemos também futuramente melhorar a utilização do LDAP. Não foram esgotadas

todas as possibilidades de utilização do LDAP uma vez que podemos criar nele objetos

que guardem qualquer tipo de informação. Uma primeira coisa que poderia ser
desenvolvida seria a sua integração com o serviço de nomes como no trabalho

desenvolvido por Gustavo Scalco lsquierdo [26]. ]sso possibi]itaria utilizar o LDAP

isoladamente, e não mais o LDAP em conjunto com o serviço de nomes como fazemos
anualmente.

O controle de versão dos componentes e a verificação dos tipos nos ganchos também

auxiliariam na implementação de softwares mais confiáveis e, com certeza, o quesito
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segurança na transferência do código deve ser tratado nos futuros trabalhos para que se

possa aplicar esse tipo de configuração automática via Intemet.
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Capítulo 7

Conclusão

Com o aumento da complexidade, tamanho e distribuição das aplicações atuais, sua

coiTeta configuração e administração é cada vez mais difícil e crucial. Nesse trabalho,

não somente mostramos a viabilidade do arcabouço apresentado no 2K em uma

arquitetura padrão de servidores baseado em componentes, o En/erpríse /avaBea/zs,

mas também apresentamos extensões que aumentaram a expressividade das
especificações de dependência e o poder do Configurador Automático.

68



Referências

[1] Wendy E. Mackay. Users and Customizab]e software: a co-adaptive phenomenon

Doctor's thesis, Alfred P. Sloan School of Management, Massachusetts Instituto of

Technology, May 1990.

[2] Desmond f. D'Souza, A]an Cameron Wi]]s. OZ#ec/s, Co/npo/zen/s, A/zd /'?a/7zewor#s

w/Z/z t//VZ. The Ca/a/ysfs ÀpproacA. Addison Wesley. 1 999.

[3] Clemens Szyperski. Coz7z/20/ze/z/ ScZ/tn,are Z?eyo/?d OZ#ec/-0/"/e/z/ed Progra/7zml/zg.

Addison-Wesley, 1999.

[4] Fabio Kon, Roy H. Camp]be]], M. Dennis Michunas, K]ara Nahrstedt, and Francisco

J. Ballesteros. 2K: A Distributed Operating System for Heterogeneous

Environments. Technica] Report UIUCDCS-R-99-2132, Department of Computer
Science, University of lllinois at Urbana-Champaign, December 1999.

[5] Fabio Kon, D. Carvalho, and R. Campbe]]. Automatic Configuration in the 2K

Operation System. Proc. EC00P'99 Workshop Object Odentation and Operation

Systems. Chemnitzer Informatik-Berichte, Germany, June 1999, pp.10-14.

[6] Fabio Kon. Automatic Configuration of Component-Based Distributed Systems.

PhD Thesis, University of llJinois at Urbana-Champaign, 2000

[7] Fabio Kon, R.H. Campbe], K. Nahrstedt. Using dynamic configuration to manage a

scalable multimedia distribution system. Computer Communication 2001

[8] 1oana Sou, Fran] Matthijs. Automatic Composition of Software Systems from

componente with anonymous dependencies. DistriNet labs, Department of

Computer Science, K.U. Leuven, Belgium. March 2001.

[9] Glêdson Elias da Silveira, Si]vio Lemos Meira. CoDelivery: An Environment for

Distribution of Reusable Components. T001S Europe. St. Maio, France. June,
2000.

[10] Noriko Amano and Takuo Watanabe. A Procedural Modal of Dynamic

Adaptabijity and its Description Language. Proa. /WPSE'98, pp. 103-107, April
1998

69



[11] Noriko Amano and Takuo Watanabe. LEAD: Linguistic Approach to Dynamic

Adaptability for Practical Applications. Proa. .IF7P Co/d Sys/e/?z /rnp/e/?ze/z/a/ío/z

2000, Chapman & Hall, pp. 277-290, February 1998.

[12] Noriki Amano and Takuo Watanabe. LEAD++: Na Object-Oriented Reflective

Language for Dynamically Adaptable Software Modem. /E/CE 7ra/zs, E82
A(6):1009-1016, June 1999.

[13] Noriki Amante and Takuo Watanabe. An Approach for Constructing

Dynamically Adaptable Component-based Software Systems using LEAD++.

00PSLA' 99 Workshop oil Re$ectiott alta So.ftware Engineering.

[14] Myrthes Cavalcante de Aguçar. Arquiteturas de Componentização cle Servidores

como Integradoras de Bancos de Dados Distribuídos. Instituto de Matemática e

Estatística da Universidade de São Paulo, 2002.

[15] The Debian Project. Debian ]inux operating system homo pago.

http : / /www . bebi.an . org, 2003. Acossado em fevereiro de 2003

[16] Sun Microsystems. Jini]tm] Network

http ://wwws . sun . com/software/j ini/, 2002. Acossado
2003.

[17] World Wide Web Consortium. Extensib]e Markup Language (XML) 1.0.
http://www.w3 . org/tr/1998/REC-xml-19980210, 1998. Acossado em

fevereiro de 2003.

[18] Sun Microsystems. Enterprise JavaBeans Specification. Sun Microsystem,

Version 2.0 Final Release, August 14, 2001.

[19] Sun Microsystems. Java Naming and Directory Interface (JNDI).
http ://j ava . sun . com/products/j ndi/, 2002. Acossado em fevereiro de
2003.

[20] Michi Henning, Steve Vinoshi. Ádl.'a/zced CORA.'l Progra/zzmíng wí/A C++.

Addison Wesley Professional Computing Series. February, 2000.

[21] Tim Hower, Mark Smith. Z,Z)ÁP Programmí7zg Z)Irei/o/y -- E/zaó/ed

App/ícízrio/zs n,//A Z,igArtí/eig/zr Z)Irei/o/y Ácess Pro/oco/. Macmillan Technical
Publishing, Indianopolis, IN, 1997.

[22] ITU - T. ]nformation Techno]ogy -- Open Systems Interconnection - The
Directory - Recomendations X.500-X.521 ITU - Intemational Telecommunication

Union, 1993.

em
Technology.
f..,...;.. ,.l.

70



[23] OpenLDAP Foundation. OpenLDAP. http : / /www. open]dap . org, 2003

Acossado em fevereiro de 2003.

[24] Sun Microsystems. ]p]anet Sorver Products

http ://wwws . sun . com/software, 2003. Acessado em fevereiro de 2003.

[25] Roberto Cardos dos Santos Pacheco, Vinícius Medina Kem. Uma onto]ogia

comum para a integração de bases de informação e conhecimento sobre ciência e

tecnologia. Cf. /ld, Brasília, v.30, n.3, p. 56-63, set./dez. 2001.

[26] Gustavo Scalco lsquierdo. ]ntegração do Serviço de Diretódo LDAP com o

serviço de Nomes CORBA. Dissertação de mestrado. Instituto de Matemática e

Estatística da Universidade de São Paulo. Junho 2001 .

[27] Marc Fleury, Juha Lindfors and The JBoss Group. J]A/X. /l/a/zagízzg J2ZIE w//A
/ava Manage/7ze/z/ Ék/e/ziions. Que/SAMS, 2002.

[28] JBoss Group. Jboss Homo Pago. http : / /www. jboss . org, 2002. Acossado
em fevereiro de 2003.

[29] Object Management Group (OMG). CORBA Component Modal. Object

Management Group, Version 3.0, June 2002.

[30] Microsoft Corporation. Microsoft Transaction Sorver.

http: //www.mícrosoft . com/com/tech/MTS . asp, 1999. Acossado em

fevereiro de 2003.

[31] Sun Microsystems. Java Network Launcher Protocol

http://lava. sun. com/products/javawebstart. Acossado em
fevereiro de 2003

71


