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Resumo

Cada vez mais sistemas de software necessitam de uma alttl disponibilidade de seus serviços

exigindo um extenso tempo de vida de execução sem que haja paradas no fornecimento de seus

serviços. Dias sistemas críticos não podem ser pai'ados e alterados, pois há a possibilidade de
existir viclm de pessoas em jogo ou, no caso de empresas, isso pode iesultai em grandes prejuízos
financeiros.

Sistemas de pequeno, médio e grande ponte precisam ser teconfigtuados através de manu-

tenções, programadas ou não. A ieconfiguração dinâmica consiste em modificar a configuração
dos sistemas durante a sua execução, sem que haja a necessidade de paradas pala implantar as

modificações, contribuindo para aumentar a disponibilidade de seus serviços.
Nessa dissertação fizemos um estudo dos diversos mecanismos existentes de reconíiguração

dinâmica e desenvolvemos um arcabouço em Java para dar suporte a reconfiguração de sistemas
baseados em componentes. Estendemos o modelo existente de Configuradores de Componentes

e definimos o conceito de políticas de reconfiguração a serem seguiam durante esse processo. A

partir de nosso arcaboiço criamos uma aplicação exemplo que demonstra a utilização da estrutura
criníla.
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Abstract

Many software syste'ms need high availability of their seivices dentanding loiig execution life-

time without shopping the services. Mission ciitical systems cannot be stopped, as there i$ the

possibility of iisking people 's bifes, or incurring in great financial tosses in the case of enterpiise

systems.

Small, meclium and large systems need to be reconfigured foi maintenance, be it scheduled or

not. Dynamic reconfiguration consista in modifying system configuration at iuntime, without the
need to stop its execution, thus incieasing the availability of its services.

In this thesis, we studied severas existing mechanisms foi dynamic reconfiguration and de-

veloped a fiamework in Java to give support foi component-based system ieconfiguration. We
extended the Component Configurator model and defined the concept of dynamic reconfiguration

policies to be followed during this process. With our framework, we developed an application to
demonstrate how to use the structure we created.
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(capítulo l

Introdução

Com a diversidade crescente dos sistemas computacionais mocleinos, como telefones celulares

e PDAs interagindo com computadores pessoais e servidores, ficou iTiais difícil a criação, desenvol-

vimento e manutenção de sistemas que atendam às necessidades dos usuários desses dispositivos.
Aumentou-se a mobilidade, heterogeneidade e complexidade dos programas existentes. Com o

avanço tecnológico nos níveis de harclwaie e software, essa diversidade e complexidade tendem a
aumentam cada vez mais.

Sistemas modernos possuem alto grau de dinamismo. Há uma dinâmica no nívelde hardware

quanto à disponibilidade de CPU, memória e banda de rede, que podem variar dependendo

do hardware instalado e das aplicações executando no sistema. A disponibilidade de conexão

na computação móvel é outro fatos que eleva o grau de dinamismo nesses sistemas. Quanto

maior o grau de dinamismo e integração das várias partes do sistema, maior a complexidade e

heterogeneidade existente.
No nível de software a dinâmica é maior. Atualizações nos protocolos e Após dos sistemas

são freqiientes, sistemas operacionais estão em constante atualização e modificação de seu código

através de patches, alterando a estrutura inteira desses sistemas e aumentando a sua complexi-

dade, o que toma mais difícil a tarefa de executar programas já existentes com novas modificações

a serem implantadas.
Devido a todcas essas mudanças e dificuldades, novas tecnologias de desenvolvimento de sis-

temas tomai-am-se necessárias. Uma delas é a Programação Orientada a Objetos (P00), (lue

surgiu propondo novas técnicas como ca modelagem dos sistemas em objetos, utilizando práticas

como herança, poliinoi6tsino e encapsulaniento (los dados enl objetos, procurando buscar unia

illelhor organização do código tornando a tabela de desenvolvimento e manutenção dos sistemas

um pouco menos complexa.
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l Introdução

Com o avanço das técnicas de P00, suite a tecnologia de desenvolvimento de sisa.emas basea-

dos eil] componentesjSzypeiskí, 20021 (component-óased sysíezns). Esta tecnologia surgiu para dar

suporte a essas llovas mudanças pei'mitindo o desenvolvimento de sistemtts complexos da forma

mais coiifiável possível, combinando-se componentes de pri\t.elcii-a (oW-l/le-soez/ comporie71ts) com
módulos do sistema que possam ser reutilizados em clifeientes contextos.

O desenvolvimento de sistemas baseados em componentes, ou "programação bmeada em com-

ponentes", t.eln como principal caiacterístíca a separação enfie a interface e a implementação

dos conlpoiientes, que são a tuiidade cle distribuição e inlpliuitação (depZoy//le7it) desses siste-
mas. Exemplos de aiquitetuias bmeadas em componentes são CCÀ,l ( CORO 4 C'ompozzent &/odes)

IOX,IG: 20021: Nliciosoft DCOM (DÍstdbuted Componenf Oóject À/ode/)IXlicrosoft, 10081, Nlicro..

soft .NET IXliclosoft.: 20001 e .Ente7phse Jaual?ea?zs ISiln À.lucros)-steuis, 20031, que definem as

abstrações necessárias e interfaces para as invocações de sitas operações.

Inicialmente, esses sistemas eram desenvolvidos de modo a esconder de seus usuários detalhes

relativos ao ambiente de execução dos componentes, tentando tol nar o mais transparente possível

a tarefa de integração das aplicações. Entretanto, com o aumento da demanda por aplicações

nlultimídia, de tempo real e distribuídas como na computação móvel, ficou mais difícil não detalhar

requisitos específicos sobre as condições de execução, como disponibilidade de banda de rede,
conexão e segurança.

Para piorei o cenário, a construção robusta e eficiente de componentes não é uma tarefa trivial.

Componentes são escritos por programadores diferentes que geralmente trabalham em grupos
distintos utilizando suas próprias metodologias. Ainda, iequísitos não-funcionais do sistema,

como disponibilidade de recursos e desempenho, sempre apresentam variações durante o tempo
de vicia dos programas, tornando mais complexa a tarefa cle se desenvolver componentes facilmente

integráveis aos sistemas existentes. Como mudanças no ambiente são freqüentes, isso causa um
alto impacto no desempenho dos sistemas.

1 .1 Motivacão

Nesse contexto de desenvolvimento de sistemas, surgiram extensões ÍBidan et. al.: t9081
IAjmeidil et a1., 20t)tbl jl<on, 20001 jda Silvo e Silvo: 20031 t\os sistemas baseados em componentes

(lue permitissem uma adaptação dinâmica dos sisteillas em execução, sem a diminuição da Quali-

dade de Serviço ( QoS - QuaZá y o/ Semice). Surgiiain tainbéiii conferências como a ICiCDS (/nter-

rzationa/ C07i/erence orz C'07z:#gurab/e Dísthb?zfab/e Sysfezns) jlst ICCDS, l{)ç)2, 2il(llCCDS: l!)ç).l,

ljt(llC:C:DS: l!)Ç)(j: -l rltl(llCIDS: 1 0ç)81 e também o }P'orksAop on Hr/a/)lide rl rld ReFecZíue ividd/ezua re

2



l Introdução

IRN12f)nr). 20Í)f), [iN[21)t)i3, 2t)03, RÀ12004, 20041 pala discutir os problemas rcfelentes na ái'ea de
reconfigtiiação din:imica.

Sist.ei as i\tiiais oferecem pouco ou nenhum suporte para geienciamento e a(captação :t essas

iiiudailças e gela.h)ie.nte iiecessitain cle uma intervenção manual por operadores ou tistiários da

aplicação. A intervenção manual toma difícil a tarefa de gerenciar ambientes onde a het.eiogenei-
dade de sistemas é grande, como existe em grandes corporações ou redes acadêmicê\s, resultando

em nm t.iabalho cle configuração multiplicado pelo número de plataformas piesentcs no sistema.

Os coinpotientes dos sistemas devem estar piepaiados pata se adequtuem iELpidaniente a unia

reconHlguiação (linâinica clo sistema a fim de não agravam ainda mais o impacto no scu desem-
penho. Post.}lnt.o, devem ofeiecei suporte a uma auto-configuração e adapt.ação evitando peida

da Qualidade de Serviço, sendo sensíveis às mudanças que possam ocoliei durante sita execução,

como novos serviços e novas interfaces que venham a ser disponibilizados ao longo do tempo de
vida dos ptogiamas.

Novos serviços surgem à medida que os sistemêu evoluem para atender novos requisitos e
funcionalidades. Em muitos casos os componentes já existentes ficam obsoletos, devendo ser

substituídos pot novos que atendam melhor essa funções. Em outros casos, novos componentes
surgem com novas interfaces. O mecanismo de configuração do sistema deve sei flexível o bastante

para incorporar essas vai'loções.

Essa configuração e adaptação do sistema deverá ser executada dinamicamente para que não
haja perda de desempenho e nem dos serviços oferecidos pela aplicação. Sistemas que não oferecem

suporte a uma reconfiguração dinâmica devem ser parados, reconfigurados e reinicializados para
que a nova conHlguração seja aplicada. Em muitos casos isso é inviável. Paradas em sistemas

podem desde ]'esultar em prejuízos financeiros para empresas e até colocar vidas em perigo no
caso de sistemas críticos como os de hospitais.

A Figura 1. 1 mostra esse cenário típico de necessidade de parada do sistema. A linha contínua

indica que o sistema está em execução normalmente. Mas em um determinado ponto surge a
necessidade de atualização do sistema, e poi isso o sistema deve ser panado e atualizado, conforme

mostra a linha tracejada na Figura. Feita a attialização, o sistema é reiniciado e volta a prover os
seus serviços.

1.2 Reconfliguração Dinâmica

O teimo teconfiguração dinâmica se aplica ao ato de mudei a configtuação da aplicação (In-
fante a sita execução, trazendo pouca ou nenhuma intentipção no provimento cle snviços do

3
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Figura 1.1: Cenário Típico de Sistemas sem Reconfiguração Dinâmica

sistema. Utilizando a reconfiguração dinâmica não existe a necessidade de se parei o sistema

praia reconfiglirá-lo. Exemplos de reconfignração dinâmica são adicionar novos componentes ao

sistema, remoção cle componentes já existentes ou substituição por melhores implementações.

A reconfiguração dinâmica tem como objetivo principal permitir a evolução dos sistemas em

tempo de execução, sem que haja interrupções dos seus serviços, trazendo pouco oil nenhum
impacto negativo ao desempenho dos sistemas.

A Figura 1.2 mostra o cenário de lun sistema com reconfiguração dinâmica. Surgindo a
necessidade de atualização, o sistema é reconfigurado dinamicamente e continua a sua execução

sem ter que parar os seus serviços. Apenas m partes afetadas têm uma interrupção parcial
momentânea durante a reconfiguiação.

Durante a reconfiguração dinâmica existem as seguintes operações básicas: criação, remoção

ou substituição de componentes, criação e remoção de referências entre os componentes e a trans-

ferência de estado entre eles. Isso tudo deve sei executado preservando-se a consistência do sistema

e ao mesmo tempo introcllizindo o mínimo de interrupção dos serviços oferecidos pela aplicação.

A maioria das aplicações possuem estado que não deve ser perdido e muito menos corrompido

após a atualização do sistema. Devido a esse fato diversos mecanismos foram propostos pala

garantir a consistência do sistema, como por exemplo bloquez\r as chamadas ao component.e sendo

reconfigurado pala que o seu estado não se altere durante a ieconfiguiação.

O trabalho descrito nesta dissertação visa criar uma extensão do modelo de Configuiadotes
de Colnpoilelites jl<oil }tnd CT:\nlpl)e11: 20001 de modo a implenlentai diferentes polít.ices de mani-

pulação (las clepenclências enfie componentes dinante o processo de ieconfiguração dinâmica. E
ati-avés (]essi\s po]íticas que definimos qual o coillportamento dos Configuiadoies (le Componentes

4
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Figura 1.2: Cenário de Sistemas com Reconfiguração Dinâmica

no momento da ieconfiguração, por exemplo, se preocupar ou não com o estado do componente.

Os Configuradores cle Componentes são objetos que representam as dependências dinâmicas entre

os componentes que estão sendo executados. Deste modo, durante a reconfiguração, podemos sa-

ber em tempo de execução quais são as partes dependentes envolvidas para então ágil da melhor
forma possível.

Nesta dissertação fizemos tambén] um estudo dos diversos mecanismos propostos até hoje pala

se executar a reconfiguração dinâmica. Esses mecanismos são importantes pois garantem que o

sistema preserve a sua consistência durante e após a reconfiguração.

Foi criado em nossa pesquisa um arcabouço de Objetos Reconfiguiáveis (Reconágurab/e Ob-

jecto) implementando interfaces em Java IJavil, sítios pala a execução da reconfiguiação de com-

ponentes, apoiando-se nas interdependências dos componentes reificadas pelos Configuradores de
Componentes.

Pretendemos com esse arcabouço contribuir para a área de reconfiguração dinâmica citando

classes genéricas o suficiente que auxiliem no processo de teconfiguração.

A partir desse arcabouço criamos uma aplicação gráfica de exemplo para demonstrar como é

feita a reconíiguração e definimos quais políticas são utilizadas pata se reconfigurar um compo-
nente no momento da ieconfiguiação

1.3 Organização da Dissertação

Esta clisseltação está organizada na seguinte forma: no Capítulo 2 estão os trabalhos telacio..

nados na área cle ieconfiguiação dinâmica. Os detalhes sobre reconflguração dinâmica de sistemas

baseados em componentes e seios tilecanisnlos de criação, remoção e substituição são descritos lio

5



l Introdução

(capítulo 3. O Capítulo 4 explica o fiulcionamento dos Configuradores de Componentes, cujo
modelo de componentes nós estendemos elll nossa pesquisa. A descrição e funcionamento do ar-

caboiço criado de Objetos Reconfiguiáveis bem como a definição (]as políticas de consistência e

a aplicação gráfica de exemplo são api-eseiitaclos em deu\lhes no Capítulo 5. O Capítulo 6 conclui
a dissertação e propoe áreas de pes(guisa para traba]])os futuros.



Clapítulo 2

l)abalhos]3,elacionados

Este capítulo mostra um histórico dos trabttlhos mais relacionados à nossa pesquisa. Alguns

criam um barramento de dados IHofmeister }\TI(l Piirtilo, lç){)31 pol onde é possível administrar

todas chamadas e reconfigurações clo sistema, outros criam arcabouços IKoll et a1., 2000al geren-

ciando as interdependências entre os componentes do sistema e, com essa informação, executam
o processo de reconfiguração da melhor forma possível.

2.1 Substituição Dinâmica de Módulos no Argus

Um dos primeiros trabalhos a tratar o problema da ieconfiguração dinâmicca foi proposto em

1983 poi 'l'oby Bloom IBloom, 108SI. Em sua tese de doutorado no b/lIT, Bloom investiga as
questões pertinentes à substituição dinâmica de módulos do sistema em execução. Ele define um

modelo formal que explica quando é possível executar a substituição de um módulo, quais são
as condições para que essa substituição continue mantendo o sistema corneto e quais restrições

existem durante ul-na substituição dinâmica. Bloom utiliza o sistema distribuído Argus, que
tem como característica dai suporte a apliccações de longa duração (Zona-Ziued app/icatíons) e
distribuídas geograficamente em uma rede heterogênea.

Programas no Algus são compostos por módulos chamados guard aras (guai'dites). Um

guaiclião provê. algum serviço ou encapsula alguma recurso, e contém internamente um conjunto
cle processos e objetos. Guardiões são os nós lógicos do sistema que se comunicam via boca de

mensagens através de uma comunicação independente de localização: seus clientes não precisam
saber em qual nó físico do sistema estão os guardiões.

As operações cle iim guardião podem ser iemotanaente invocadas e são chamadas de Àan(//ers.

Clientes iltilizam os guai(lides passando mensagens a cada uni dos band/ers existentes. Ca(It\

7



2 '])atalhos Relacionados

glttardião possui um estado, composto pelos objetos compartilha(tos pelos senis /}rt7tdZers. O Argus

galante que lnn estado estável sobrevive a falhas do sistema e que t.odes as ações nos objetos que
compõem o estado sejam atómicas.

O mo(leio de Bloom foi maliza quais substituições são peilniticlas, que são a(ruelas que preser-

vam ou estelldzlm as funcionalidades do módulo substituído, e define iim mecanismo que permite

a um tisuário manipular manualmente os guardiões para executar clinamicamente as substituições.

As silbstitilições necessitam de um rock exclusivo nos guaidiõcs afeta(los e paio\ evitar deadZocAs

i:lo sistema (pol exemplo, se um guardião A precisa do laca; do guardião 1?, e este tenta obter o
rock do guardião .4) as chamadas dos clientes são abonadas e seus guardiões se tornam inativos.

Entretanto Bloom não detalha uma implementação para esses casos, e cita a necessidade de uma

intei'face de mais alto nível pala o usuátio executar essas substitllições.

2.2 Configuração Dinâmica de Sistemas Distribuídos com Conic

Em 1985, JefT Kramer e Jeff Magee do Imperial College descreveram como configu-
rar dinanlicamente um sistema distribuído IKiamer anel Nlagee: 10851 especificado en] Conic

IÀlagee et al., 10891, um ambiente de programação que provê um conjunto de ferramentas para

compilar, configurar, depurar e executar programas, separando a programação de módulos indi-

viduais (prograrnmÍng {n the smaZZ) da configuração do sistema como um todo (programming in

Éhe Jarye). E através desse ambiente que são definidos os módulos e as conexões entre eles.

As ieconfigurações são especificadas através de mensagens passadas aos módulos como coman-

dos (Zink, uniink, crente). Existe um Conáguration il/anager (CM) que traduz esses comandos
pata o sistema operacional e os executa, chegando se as mudanças obedecem à interface do módulo

reconfiguraclo.

O sistema não dá suporte à transferência ou migração de estado, e nem galante sua con-
sistência, já que não há atomicidade nas ieconfiguiações.

Entretanto, IKlamer anel Nlagee, 10001 argumenta que o CR,l tem a capacidade de deixar um

componente em modo "pmsivo", ou seja, esse componente pára de iniciar novas transações e
espera até terminar aquelas já iniciadas. Dada essa capacidade, o Ch'l pode tornar "passivos" os

componentes afet.ados antes de inicial a leconfiguração.

Os autores definem também o termo "quiescence" como parte do sisten)a para a reconfiguração

dinâmica do componente. Esse teimo significa um estado de um component.e em modo "passivo" e

cujas conexões a ele também são "passivas" , ou seja, todas z\s transições pendentes dessa instância

clo coniponeíite estão completadas ou seixo fiilalizaclas selll (lue ele inicie novas transições até a

8



2 Trabalhos Relacionados

sua iecoilíigtunção. Nesse post.o, diz-se que a aplicação está en\ est.ado consistent.e e congelada,

pois possui t.ianst\ções completadas e nenhum componente irá inicial umi\ l ova tit\nsttção.

Exist.c t.}\iii})óili o conceito (le trai\st\ções dependentes, (lue elivolveiil lliiia Oll mais t.itliisi\ções

stibse(lilentes, Oli seja, etnia depende da finalização de outra. Desse nlo(lo, encluanto houver

:alguma t.taiisação pciKlciitt} aduz\idailclo a finalização de ouvias, o sisa.enii\ r( (Irei (lllo o inicia\doi

da transição de ieconfigtuação seja informado de quando ela se completei pala que se inicie a

i'econfigluação dtllãtitir l (tn conlponent.e

2.3 POI.YLITH

POLYLITH IPiirt.ilo, 1990, Hofmeister, 10941 é um sistema distribuído pala interconectar
módulos de aplicações para uso em ambientes heterogêneos desenvolvido poi Hofmeister e Puitilo

na Universidade de Nlaryland. O desenvolvedor da aplicação prevê uma especificação, descre-

vendo a esttutuia modular do sistema. Essa especificação descreve os atributos de cada módulo,
incluindo suas interfaces, e define as ligações entre elas. Hofmeister e Puitilo estenderam o tra-

balho cle l<ramei e hlagee incluindo suporte pala capturar e restaurar o estado cle processos no
ambiente do POLYLITH.

Dadas a especificação da arquitetura da aplicação juntamente com as implementações

dos módulos, POLYLITH utiliza um "empacotador" (packager) chamado Surgeon

IHofmeistei et. }\1., 10021 que é responsável por empacotar e executar os processos, analisar

as interfaces dos módulos, manter o sistema em estado consistente, sincronizar e transferir dados
durante a comunicação. Graças ao conjunto de informações detalhadas pelo piogiamadoi nca

especificação da arcluitetura da aplicação, POLYLITH é capaz de teconfigurar dinamicamente a

aplicação e restaurei o estado do sistema.

Utiliza\m também o teimo quiescence como um pié-requisito pala que seja executada a recon-

figuração dos módulos, sendo que as i)mensagens recebidas durante o processo de ieconfiguração

são colocadas em um b2z#er e são entregues após a inicialização do módulo reconfigurado.

Neste modelo, existe unia separação enfie a coníiguiação da aplicação e a implementação dos

módulos, ou seja, separa-se a parte funcional da pare de interação entre os módulos. A informação

de coníigutação clireciona o início cla aplicação, e continua acessível durante o tempo de execução.

tnteiaçõps são desci'itas nessa configuração, e toda mltdançz\ dinâmica enfie :\s interações dos
niodulos ocorre no nível de configuração
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2.4 Um Serviço de Reconfiguração Dinâmica para CORBA

Bidan et al. IBI(laia et al.. lç)ç)81 apresentaram um serviço de reconfiguiação dinâmica baseado

em CORBA. Foi aproveitado o fat.o de que ambientes de programação escritos pala CORBA
já possuem uma clama. sepai'ação entre os conceitos funcionais e estruturais. além de utiliza-

rem componentes blue se comunicam utilizando um ORB (Objec& Request l?70ke7') IOXiG. 21J041.

Ainda, vária funcionalidades (conta'ole do ciclo de vida de componentes, persistência, tlansações

etc) poder) sei integi:\(li\s :\ imi ORB como um serviço CORBA (a07nTrl.071. O/Üerí Se-rti;cfs

(;OSJOIRIG, i0081) e podem sei usadiu diretamente pelos componentes nas aplicações.

Os autores propõem a citação de um Gerenciador de Reconfiguração Dinâmica (Z)yn.rzmíc

.i?econáguratíor]. it/an.agir - DRNI) que int.erige com os objetos durante a ieconfigutação. Ao invés

de toinaiem os componentes passivos, o DRi\4 torna passivas as conexões entre os componentes a

serem reconfiguraclos, ou seja, pede a cada cliente do componente que não faça mais requisições
a ele. O mesmo é feito pala as conexões que saem do componente. Essa operação é chamada de

passa.vateLink.

Para que isso tudo seja possível, os componentes devem ser "reconfiguráveis" e são obrigados

a implementar uma interface RO.Obj ect, que possui primitivas para a reconfiguração, como a que

torna as conexões passivas, as que transferem estado do componente antigo pata o novo e outra
para notificar o início e fim da reconfiguração.

O algoritmo de teconfiguração é construído estendendo as semânticas do serviço CORBA de

ciclo de vida dos objetos (CORB4 L#e (XcZe COS), e os autores alegam que a reconfiguração

é ótima, ou seja, ocos're o mínimo possível de interrupção durante essa operação, já que apenas
as conexões se tornam passivas, bloqueando somente os clientes que as utilizam, e não todos os
objetos do sistema.

Mas se ações internas do componente, tais como [imers que são avivados de tempos em tempos,
alterarem o seu estado durante a reconfiguiação esse modelo de sei-viço não consegue "tomai
passivas" essas açoes.

2.5 Reconfiguração Dinâmica de Aplicações Java Baseadas em
Componentes

No ano c]e 2000 no ]k/assai/}?lseiÍs /nstitute o/ TechnoZogy, Ziqiang Tang ein seu tt'abalho

de mesclado ITimg: eoool apresentou uin modelo de programação para reconfiguiai dinamica-

metlte aplicações l)aseaclê\s en] componentes utilizando pontos cle leconfiguração (/?ec07z:Pgu.rntion.
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Points), que são pontos específicos no código dos componentes indicando quando é possível realizar
uma evolução, termo utiliza(lo polo t\utor para íl substituição de implementação

O autor argumenta q[te agiu\[(]a[ pelo n[on[ciito ideal para ieconfiguiat o componei[t.c c]»

alguns casos é inviável, já que illét.o(los de longa execução podem atrasei a reconflgtuação signi-

ficativamente, ou pior ainda, podem exist.ir métodos que nunca terminem enquanto a aplica\ção
não se finalizar.

Para que ocorra a reconfigtuação é nccessáiio esperai que o método sendo processado termine

t;oda computação e não invoqttc e neii} seja invoca(lo mais neiilium oDEio método gEu:\ntindo (lue

o estado do componente não seja alterado dui-ante a reconfiguração.

Mas utilizando pontos de ieconfigmação é possível indicar no meio do código original qual o

momento ideal para se executei unia leconfigutação sem esperai que o método retorne. Neste
ponto garante-se que o componente está em um estado segtuo para ser reconfigurado. Esse

mecanismo é explicado com mais detalhes na Seção 3.3.3.

Uma diferença desse mecanismo refere-se à necessidade de mapear não só o estado do compo-

nente como também o est.ado das variáveis locais do método, para que a sua execução continue

coiietamente a paitii daquele ponto de reconfiguração na nova implementação.

Nesse modelo, é criada uma estiutuia chamada de component moZd, um molde de componente

que possui duas interfaces: externa e interna. A interface externa possui as declarações de cons-

trutores e métodos do componente, enquanto que a interna provê M abstlações necessárias para o

mapeamento do estado entre as implementações (atual e futuras) do componente. Essa interface

interna exige que as implementações do componente definam funções chamadas encore e decide,

permitindo (lue suas instâncias transformem o estado da implementação atual para a futura e
vice-versa.

O modelo de ITang, 20001 também cria novas palavras-chave na linguagem lava pala descrever
e implementar a evolução dos componentes. Essas palavras são:

e component declara ulll novo molde de componente, de foi'ma análoga à declaração de classe

ou interface em Javal

e encore define um t.recto de código para "exportam'" o estado do componente;

decore define uill trecho de código pata "importar: o estado do componentes

e /uZ#ZZs declama que um objeto implenlenta inn molde cle componente

e rec07zPgurabZes indica que unl método possui ulJ] ponto de i'econfiguração (análogo à
palavra-chtwe lATo s em Jlw:\);
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e rec07zãgurabZe indica lim ponto de reconfiguração no meio de um métodos

No entanto, o autor não chega a criar nenhuma implementação na linguagem Java para validar

esse modelo na prática, reconhecendo (lue seita desejável criar uln compilados ou uma máquina
viitua] que permitisse o desenvolvimento de aplicações ieconfiguláveis baseadas nesse modelo,

i ]énl de prover urna compilação independente cle linguagem (lue dê suporte à integração de com-
ponentes em ouvias linguagens.

O seu modelo também não permite que no\i\s implcmentações alterem a interface do com

ponente (por exemplo, adicionando novos métodos), pois argumenta que a evolução do sistema

deva ser backward-campal óie, sendo possível i'econfiguiai o componente e voltei à implementação

original do sistema. O problema é que essa abordagem insulta em componentes com interface
estática durante todo o seu tempo de vida.

A diferença desse trabalho com o nosso arcaboiço é o mecanismo aditado pelo autor pala
executar a ieconfiguração dinâmica, chamado de pontos de ieconfiguração. A nossa abordagem
utiliza bloqueios de chamada aos métodos.

2.6 Recon$g'urüção Di,nâ'mica TrcL'nspcLre'nte parca CORBA

Em IAlmeida et al., 2001b, Almeida et al., 2001al é proposto uma aiquitetura para um Serviço
de Reconíiguração Dinâmica em CORBA, que permite a reconfiguração de um sistema em
execução com o máximo de transparência possível tanto para o cliente quanto pala o servidor

da aplicação. O trabalho vai além da abordagem de Bidan et al. descrito na seção 2.4 adido..
nando suporte paia=

e chamadas i'eentrantes no sistemas

e substituição atâmicca de múltiplos objetosl

e maior transparência utilizando extensões do ORB do CORBA

A aiquitetura é composta poi um Rec07zágurutÍon À/anager, um LocatÍon Ágent e Rec07zá-

guraiíon 4gerzts. O ReconáguraÍÍon À/anager delega a criação e remoção de objetos a /actores

(fábricas cle objetos ieconfiguráveis), gerencia o iegistro e saída de objetos interagindo com o

l,ocaZÍon Ágent e coordena os ReconÉguration Àgents pala levar o sistema a tlm estado seguia
pala sei icconfig\ut\do.

No caso de substitllição de um objeto, o Rcc071/!gü7afion ik/arzager delega a citação do novo
objeto pata a Rácio-ry: e então o /l,/rznager notifica o objeto a ser substituído pala iniciar a
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reconfigtii'ação. O Rec07záguralíon .4gent notificará ent.ão o Â/arzrzger quando for possível dar

início à roconfiguiação. Ocorre então :\ transferência do estado clo objeto antigo para o novo e a

refez-ência pari\ esse novo objeto é iegistrad:\ no Z,ocalíor7. 4ger/l

A aplicação cliente executa as requisições noimaliileilt.e atiiwés do ORB ( Object Request Z?ro-

kcr) CORBA. 0 0RB cliente é responsável pot enviar as requisições pala o ORB servidor, que
repassa as requisições para o objeto alvo.

Rias. no caso de ocorrer uma ieconfiguiação. 0 7rlidd/eturzr-e enflleila as requisições para o

objeto alvo enquanto o l?ec07i$guratão & À/arzager executa tl teconhguiação. Neste caso, o ORB
do servidor notifica o ORB cliente sobre a reconíiguiação. Ao final, o Reconjguration .44anager

notifica o ORB cliente, que refaz as requisições pala o llovo objc't.o alvo registrado no Locatãon

Todas as operações obedecem as especificações CORBA e porta\nto não necessitam de al-

terações nesse padrão. Esse trabalho se direi'encha do nosso arcabouço por utilizar um compch

nente gerenciador (Reconáguratíon ]l/anage7') que centraliza e coordena todas as reconfigurações

cle cada componente.

2.7 O Si,ste'ma Operctcionctt 2k

Pesquisadores da Universidade de lllinois criaram um sistema operacional distribuído chamado

2.KJKoli et a1., 2000a, Kon et al., 2005, 21<, sítios. Essa arquitetura foi cilada paira resolver os pro-

blemas de geienciamento de recursos em pedes heterogêneas, adaptação dinâmica e configuração

de aplicações distribuídas baseadas em componentes.

O sistema 2K oferece uma visão orientada a objetos clo ambiente computacional distribuído,
utilizando objetos CORBA para representar recursos de softsvare e hardware distribuído. Já

os serviços do sistema operacional distribuído, como serviço de nomes, são exportados como
serviços CORBA. Quando um serviço é instanciado, as entidades que constituem aquele serviço

são carregadas.

0 2/{ segue tlm modelo "l'Hbat you Need /s %at You Get" rl'ryN/IVrG), ou seja, o sistema

se auto-configura carregando uln conjluito minimal de componentes necessárias pala executei as
aplicações da forma mais eficiente possível.

O Serviço cle Configuração Automática (2X .4lttomatic C'onáguratÍon $emáce) gerencia os
pié-requisitos e as dependências dinâmicas ent.ie os componentes. Os pré-requisitos especificam o

que é preciso pata (lue um componente consiga sei instanciado e executa\clo colretamente. Con-

figuradoies cle Componentes jl<on. 20001 são utilizados no 2/( pari\ representar as dependências

13



2 '1Yabalhos Relacionados

dinâmicas entre os componentes catiegados no sistema. Com essa iníointação o sistema pode Fere

renciar seus próprios requisitos selecionando diferentes componentes que t\tendam às necessidades
(to momento

Uniu clips principais partes do 2/{ é o dyrzamácTHO jl<oii et }t1., 20oObj: uma extensão do

ORB TAO que permite ieconfigurar dinamicamente o motor interno do ORB e aplicações sendo
executadas ella cima dele.

2.8 Generic Connector e LuaSpa,ce

Em IB:ü.ist a }tiid Ctuvalho, 191)91 é apresentado um mecanismo pala ieconfiguiação dinâmica
de sistemas baseados em componentes chamado de GeneHc Corz7zect07' que dá suporte a toleiâ.ncia

a falhas. Este mecanismo utiliza o ambiente de desenvolvin)ento de componentes chamado Z;u-

aSpace IB&\.tistil and Rodiiguc'z, 20001, que combina CORBA com a linguagem de scHpt procedi-

mental Lua jlcrusalirnschy ct al., 100(il.
O mecanismo proposto por seus autores oferece suporte a uma seleção dinâmica de componen-

tes em tempo de execução para tolerância a falhas. Essa seleção dinâmica utilizada pelo Genedc
Corrector utiliza como parâmetro de busca a assinatura de métodos dos componentes, tomando

possível a configuração da aplicação sem um prévio conhecimento de seus componentes.

E o próprio GeneHc (Jorznector que faz a chamada de métodos dos componentes e devolve seus

resultados. O objetivo do suporte a tolerância a falhas é garantir que uma chamada de método
feita através do Gerzehc ConnecÉor soja livre de falhas.

A aplicação é escrita na linguagem Lua e pode sei composta por componentes implemen-

tados em qualquer linguagem que tenha suporte a CORBA. E utilizado também o LuaOrb

IC:eiqueiia et a]., 10001, baseado na Dll (Dynamíc /nuocatiorz /nterPlce) da CORBA, que provê
acesso dinâmico aos componentes CORBA como se fossem qualquer outro objeto Lua.

O Gen.eHc Connector funciona como um proxy pala as chamadas de métodos dos componen-
tes. Assim, quando um método é chamado, o interpietador de Lua intercepta a chamada e invoca

implicitamente o GeneNc Connector. Este por sua vez faz uma busca para localizar os compo-

nentes (lue possuem o método chan)ado. Essa busca pode ser feita tanto no repositório padrão
(JVamÍng ou Tradíng SeniÍces) ou em uma tabela de configuração interna do próprio Genehc
(;on7zecíor.

Após encontrado o componente (lue possui o serviço desejado, o Gerlemc C'ortrzecl07" monta

lln\a se(liiência de comandos escritos em Lua pala criar um pioxy pata o cot)oponente en] (litestão,

ltivando o serviço. Pot último, o Ge7zeMc Con7zfcfor icgistra o método na sita tabela de collfi-

14



2 Ti'atalhos Relacionados

gulação, executa a chamada e retorna o resultado.

O mecanismo utilizado pelo Ge71edc Con7zector permite configurar dint\iiticamente a aplicação,

pois toda cll \m:\rlt\ de método é indirecionada, permitindo substituir inn componente poi outro
cle implciiieiitação diferent.e, apenas &\tualizando a tabela de conhguit\ção iiiteiiia.

Deste mo(]o é possível configurar a aplicação colho um conjunto (le serviços sem ter conhe-

cimento prévio dos componentes que irão implementar o serviço. Esse mecanismo possui um
suporte a recottílguração dinâmica, pois diferentes invocações do mesmo serviço podem iestlltal'
na seleção de tlileientes componentes.

O diferencial desse trabalho em relação ao nosso está no uso de uma linguagem própria (Lua)
para a teconfiguração, além da intelceptação de todas chamadas de métodos dos componentes
analisadas pelo lnecanisnlo do Genehc onnector.

2.9 Adaptação Dinâmica de Sistemas Distribuídos

Em jda Silo:a c Silvo\, 2003, cla Silvo e Silvo et al., 20031 é apresentado um arcabouço de apoio
ao desenvolvimento de aplicações distribuídas adaptáveis dinamicamente. Francisco José da Silvo

e Silvo desenvolveu em seu trabalho de doutorado uma estrutura pala dat suporte a adaptação
dinâmica, criando módulos que executam a monitoração do sistema, analisam e decidem se é
necessário reconflgurai' a aplicação, e executam a reconíiguração dinâmica.

O seu trabalho difere da nossa proposta de dissertação pois foca em adaptação dinâmica,
enquanto que a nossa pesquisa se limita a desenvolver um arcabouço para reconfiguração dinâmica,
que é um elos aspectos da adaptação dinâmica.

O arcaboiço descrito em jda Silvo c Silvo, 2003] possui três partes principais:

e Monitoração responsável pelo monitoiamento das entidades do sistema,

e Detecção de Eventos analisa os dados coletados pela monitoração, identificando os even.
tos que exijam ieconfigurações no sistema,

e Reconfiguração Dinâmica verifica as pré-condições de adaptação dinâmica e aplica as
ações de re'configuração no sistema.

A monitoração é dividida em quatro partes. A primeira é responsável por interceptar as
interações enfie objetos, utilizando irzZerceptadores descritos no padrão CORBA inseridos entre o
objeto cliente e servidor, extraindo informações úteis de cada chamada (le méto(lo e armazenandc-

as em /ogs pala seienl analisadas pela ])arte (le detecção de eventos
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A segunda\ parte da nlonitoiação corresponde a monitorar os recursos distribuídos do sistema.

como memória leal e virtual, uso do processamento, memória secundária e conexões de rede.

.Já a terceira pnite é responsável por loco\lizar dispositivos móveis, podendo ser, poi exemplo, t\

localização geográfica do dispositivo ou a célula em que ele se encontra. A qtttuta paire d&\ moiti-
totação corresponde a inonitorar serviços e i-ecursos que estação frequentemente sendo incluídos.

removidos, reconfigurados ou movidos de lugar.

Já a detecção de eventos possui um módulo pcara analisar os dados coletados pela mo-
nitoiação e, a partia deles, deteimiiiai t\ necessidade ou não de se iniciou- uma iecollfiguração
dinâmica do sistema. A análise é feita através dos loas gerados pelos interceptadores de interações
de objetos e dos dados enviados })elo nlonitoi de recursos.

Um módulo do p:\cole de detecção de eventos define expressões de eventos complexos a partia

da combinação de outros eventos, citando uma composição de eventos. Além disso, este módulo

também notifica a ocorrência de eventos para os objetos que tenham iegistrado interesse no

evento ocorrido. Neste caso é enviada uma notificação ao pacote responsável pela reconfiguração
dinâmica desses objetos.

A reconflguração dinâmica foi dividida em três partes. A primeira é a Tomada de Z)ecisão

de Rec07záguração, que recebe a ocorrência de evento e deter'mina quais ações de teconfigauação
serão necessárias para reconfigurar o sistema.

A segunda parte da reconfiguração dinâmica é o -Recoziágurador Dínám co, responsável por

aplicar as ações decididas na primeira parte. Para isso conta com o auxílio da terceira parte,
o Gerente de J)ependêncías, que controla M dependências existentes entre os componentes da

aplicação. O gelenciamento dessas dependência permite que a ieconfiguração seja feita de coima
consistente e segura.

O GererzÍe de Dependências utiliza os Corzáguradores de Componentes descritos na Seção

4.2 desta dissertação, sendo possível a iepiesentação de pré-requisitos para carregam e ativai um

componente no sistema, além das dependências dinâmicas existentes entre os componentes.

2.10 JBoss e Jaua ]Wanagement .Eztensáons (JMX)

Nlarc Fleury e Francisco Reverbel IFleul-y and Reveibel, 20031 apresentaram i\ arquitetui'a

principal do JBoss l.JBoss: sít.iol e seu modelo de componentes baseado na tecnologia de Jaua
À/an.agernent /Ihte71siorló (JXIX) l.JXÍX, sítios.

O JBoss é im servidor cle aplicação compatível com a plataforma Jaua 2 EnÉe77)7'áse EdiÍÍon
(J2EE) l.J2EE: sítios. Um servicloi de aplicação é um máddZeware que oferece um ambiente (le
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execução para aplicações baseadas em componentes. Em novembro de 2000, o JBoss foi iedese-

nliado e reesciito pata sei uma iniplenlentação completa do J2EE baseada em JÀ/IX.
O JblX define uma atqttitetuia pala o getenciamento dinâmico e monitolação de lcculsos

distribuídos pela iecle. Com o JNIX, lnn (let.e-iminado recurso é associado a um ou ntais cotiipo-
nentes chamados de Àcrarla.gcd Bca71,s (À/IBeans) que são iegistrados em un] servidor gerenciaclor

de objetos (À'IBean gemer).

Um agente JÀ'lX consiste de itm N'IBean Scmer' com À'IBeans registraclos e um conjunto de

serviços padrões, como caiiegamento dinâmico cle classes, nionitoração, Zírner e relação entic

MBeans. Esses serviços são geiallnente implementados como NIBeans, permitindo que os agentes

JMX controlem iecuisos e os disponil)ilizem pala o gerenciamento de aplicações lemot.as

O objetivo do .Jb/IX é prover um padrão patim o gei-enciamento e monitoração de toda valiedi\de

de soBware e componentes cle b.rzrdware em .lava. A ar(luitetura JÀ'lX consiste de três níveis
principais:

l

l

{

O nível de instrumentação define como associar recursos de maneira que eles possam ser

monitoiados e manipulados (remotamei)te ou não) por aplicações de gerenciamento;

e O nível de agente define os agentes controladores do conjunto de recursos associados

e O nível de serviços distribuídos define como as aplicações de gei'enciamento interagem

com os agentes e seus recursos associados.

Existe um nível de indiieção que separa os MBeans de seus clientes. Essa indireção é feita pelo

MBean gemer, que descobre em tempo de execução qual MBean está associado ao nome pensado
pelo cliente. Isso favorece a ieconfiguiação dinâmica do sistema, já que a ausência de deferências

cliretas a um h/IBean facilita a sua substituição e, como o cliente só conhece a interface Java do

MBean, é possível alterei tanto a sua implementaçã.o quanto a sua interface de gerenciamento.

A interface de gerenciamento de um b/IBean consiste em seus atributos, operações e noti-

ficações que são emitidas pelo NIBean. Um MBecan pode ser do tipo estático, implementando

essa interface de gerenciamento estaticamente deixando-a visível ao agente NIBean, ou pode sei

clo tipo dinâmico, definindo sua interface de gerenciamento em tempo de execução através de
meta-dados de configuração.

O JBoss possui também lm] gerenciamento de dependência entre os iK'IBeans baseado no padrão

de illoclelagem chamado Conflguiador cle Componente descrito em ISchinidt. et n1.: 20001 (lue di-
fere do modelo de Configtuadoies aclotado pelo nosso aicabouço descrito no Capítillo 4. Una

5'cruiceConÉro//er é iespoiisável pelo repositório de compoilelttes e rastreio todas as dependências
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entre os hIBeans instalados. Quando uin R,IBean é citado, o Ser'üce C'ontroller força a criação cle

todos os h'IBeans dependentes, assegurando que todos os serviços dos quais um hIBean depen(te

já cstejatn criados. O mesmo ocoiie pê\ia n destiliição dc um À'IBeê\n, destruindo os serviços dos
quais um À'IBean depende antes de s\la própria destruição.

O JNIX inclui uma interface abeira de foimí\ que um agente JNIX e seus recursos possam

apresentar informações de geienciamento consistentes com vários outros modelos de geienciamento
padrão, como:

. SÍmpZe JVetworÉ À/aziagement ProfocoZ (SNNIP) ISXXIP, sítios;

. C'"lmon /n/o,-«.atÍ- Jt/.de/ «.«d }l'eZ' B«ed E«i'W«{se il/anagement (CINE/ÀVBEiçl)

ICiÀÍ/X-vBENI, sítios;

ZígAtweígAÍ Director Áccess ProtocoZ (LDAP) ILDAP, sítios

A especificação de JNIX inclui a definição cle diversos protocolos de gerenciamento. Isso
permite o acesso e comunicação com agentes em outros sistemas através de um protocolo já
pré"existente.

2.11 Quadro Comparativo

Resumimos em uma tabela comparativa as características de cada trabalho relacionado ao

nosso modelo. A Tabela 2.1 mosto-a a lista dessas característica encontradas em cada trabalho
relacionando-as com o nosso modelo.

A transferência de estado é uma característica muito importante na Reconfiguração Dinâmica
e é explicada com mais detalhes na Seção 5.2. O Modelo Formal caracteriza o trabalho do autor

em demonstrar formalmente que a Reconfiguração Dinâmica funciona.

O Geienciador de Configuração é um componente central que é acionado pala coordenar a

ieconfiguração da aplicação. A Auto-adaptação caracteriza a capacidade do próprio sistema se
monitoras e se adaptei às mudanças que ocorrem em tempo de execução. O uso de metadados
mostra a existência de pié-requisitos ou dependências pai'a auxiliar a reconfiguração dinâmica do

sistema e a implementação indica se o traballlo foi validado com lmla implementação prática do
modelo.

A Tabela 2. 1 mosto-a {ls caiacteiísticas (lue cada trabalho relacionado ao nosso inoclelo possui.

A trailsfelência cle estado é encontrada nos trabalhos das Seções 2.3, 2.5, 2.(5, 2.7 e 2.9. Nosso
trabalho também posstü essa característica, descrita na Seção 5.2.
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+

l

b
b

Tabela 2.1: Tabela Comparativa

Os trabalhos descritos nas Seções 2.1 e 2.5 formalizaram as características e dificuldades en-

contladt\s durante uma recon6guração, mas este último não possui un)a implementação validando
a sua proposta, ao contrário do nosso aicabotiço, que apesar de não possuir um modelo teórico e

formal, estendemos e implementamos um modelo para teconfiguração, descritos nos Capítulos 4

A presença de um gerenciador central durante a reconfiguração é encontrada nas Seções 2.2,

2.4 e 2.6. Em particular, os trabalhos das Seções 2.7, 2.9 e o nosso próprio aicabouço possui
um componente que não é central mas coordena a ieconflguração chamado de Configurador de
Componente, descrito no Capítulo 4.

Apenas o trabalho da Seção 2.9 dão suporte à auto-adaptação. Como essca característica não

é o foco de nosso trabalho, os outros trabalhos pesquisados não possuem autc-adaptação.
O uso de nletadados é encontrado em 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Nosso traballlo se apóia nas

informações das interdependências entre os componentes geladas pelos Configuadoies de Campo..
Dentes durante a reconfiguração para auxiliar todo o processo.

Por último, apenas o trabalho da Seção 2.5 não possui uma inlpleinentação de seu modelo

proposto- Nosso arcabouço estendeu o modelo de Configulador de Componentes (descrito nos

Capítulos + e 3) e implementamos uma aplicação gráfica em Jaua Swing descrita na Seção 5.5

e 5
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rência de
Estado

Modelo
Formal

Gerenciador
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Auto-
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Uso de
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Imple-
mentação

2.1 - ATEus   X       X
2.2 - Conic     X     X
2.3 - POI.YLITH X       X X
2.4 - Bidan     X     X
2.5 - gang X X     X  
2.(; - Almeida X   X     X
2.7 - 2k X   X   X X
2.8 - LuaSpace         X X
2.!) - Salva X   X X X X
2.10 - JBoss         X X
Nosso Arcabouço X   X   X X
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Capítulo 3

It,econfiguração Dinâmica de
(componentes

Este capítulo descreve as técnicas e mecanismos existentes para a ieconfiguiação dinâmica

de componentes. As etapas para a ieconfiguração são mostradas na Seção 3.1, os re(luisitos

necessários para se executam a reconfiguração são listados na Seção 3.2 e os mecanisn)os existentes

são descritos na Seção 3.3.

O objetivo cla ieconfiguração dinâmica é permitir que um sistema evolua durante seu

tempo de execução, trazendo pouco ou nenhum impacto negativo ao desempenho do sistema
IAlmeida. et a1.: 2001bl. Entretanto, construir uma aplicação que permita uma reconfiguração

dinâmica de forma não intrusiva no projeto do sistema não é trivial.

Durante a reconfiguração, celtas partes do sistema são afetadm, enquanto que outras conti-
nucam sua execuçã.o nol'malmente. Essas partes afetadas são ieconfiguradas (por exemplo, subs-

tituí(]as pol novas implementações) sem que o sistema precise sei totalmente parado, introduzindo.-

se apent\s a menti interrupção possível de seus serviços, mas garantindo que se preserve a con-
sistência do sistema após a ieconfiguração e contribuindo pala que haja unl aumento na disponi-
bilidade do sistema.

3.1 Etapas da Reconfligurcação Dinâmica

Um dos aspect.os mais (difíceis iia ieconnguração dinâmica de componentes é (lue uma t\plicação

possui cst.tido. taiit.o os seus componentes como as interações entre eles. Essa inforn)ação do estado

dele ser trt\lisfeii(la do antigo para o novo cotnponente (no caso de slibstitliição)
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3 Reconfiguiação Dinâmica de Conaponentes

Assim, alétrl de fornecem mec:\sismos para reconfigurar os componentes dui atit.e sua execução,

o sistema deve tanit)ém sel capaz de divulgam e até instalar informação de estado dos component.es.

A ieconfigulação (linâl!)ica dc sistemas baseados em componentes engloba opoiações como

.4dÍção, /?errloçào: ivígraçào ou Subszif?lição dos componentes IÀ lllieidtt. t-t. }\1.: 20o11)l

e Adição e Remoção. Sitnplesnieiite engloba a ente'aula de unl novo coinponenLe ou a
remoção cle outro do sisteiiia. A remoção é mais trabalhosa, pois geralmente o componente

a ser icnlovido l)ossui ottttos (lide dependem dos serviços oferecidos poi elc. A siinl)lcs

I'emoção pode at.e ci\lisas mina falha flltal no sistemas

B Substituição. Significa subst.it]]ü' ]m] componente por outro, onde o novo cotlaponente po-

derá executei em unl outro ambiente e possuir novas funcionalidades e requisitos (lue clifeiem

clo componente antigo. Entretanto, os componentes que mantinham lefeiência 110 antigo de-
vem ieferenciai o novo, e esta nova versão deverá manter ou incluir novas funcioncalidades à

interface original cto componente;

B M.igração. Significa mover lml componente para outro local de execução. Possui os mesmos

problemas existentes na Adição e Remoção, visto que estaremos removendo o componente de

um ambiente e adicionando-o em outro, mais os problemas da substituição, pois deveremos

atualizai as iefeiências dos clientes para o componente no novo local.

A Figura 3. 1 ilustra passo a passo um exemplo de substituição de componente. No quadro l

temos o cenário inicial, com o cliente invocando operações no componente. No quadro 2 surge

a necessidade de substituir o componente atual por um novo. O processo de transferência

de estado é mostrado no quadro 3 e no final o sistema está ieconfigurado com o cliente
invocando as operações no novo componente.

3.2 Requisitos para Reconfiguração Dinâmica

Os próximos requisitos são desejáveis idealmente pala que ocorra uma reconfiguração dinâmica

no sistema IAlnleicla et :\1.: 2001bj:

e Preservação da Consistência. A pai'te do sistema que intei'age com }\ pai'te (lue foi
reconfigtttada deverá continuai füncionaildo coiletcanlente, ou seja, as entidades clo sistema

deverão estar em uil] estado mutuamente consistente após a ieconfiguiação. Pata que isso
ocoila, o processo cle reconliguiação deverá se iniciar somente após o sistema entrar enl uln

estáGIo seguro para reconfigau'açãol
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3 Recoiiíiguração Dinâmica de ClonipoiienLes

2)

Cliente Componente
anual

Cliente Componente Novo
atual componente

Reconfiguraclo Novo
componenteComponente

atual
Novo

componente

Cliente

Figura 3.1: Exemplo de substituição de componente com estado

e Correção. A reconflguração dinâmica do sistema deve ser executada resultando em uma

correra evolução do sistema, ou seja, componentes afetados ou não pela reconfiguração

deverão continuar funcionando corietamente;

e M.mimo impacto na execução. Durante a reconfiguração partes do sistema que não são

afetadas deverão continuar disponíveis pala execução, causando uma mínima parada nos

serviços oferecidos pelo sistemas

e Mláxima transparência. A reconfiguração dinâlalica deverá ser transpai'ente pai'a o de

senvolvedor dos componentes do sistema, sendo a menos intrusiva possível.

Além disso, os componentes que interagem no sistema possuem estado que deve ser transfe-

rido durante o processo de ieconfiguiação, mantendo a compatibilidade entre a antiga e a nova

configuração do sistema« E necessário que exista uma inteiação entre as partes afetadas para que
esse estado não seja perdido após a reconfiguiação. Por esse motivo a reconfiguração dinâmica

requer (lue os componentes possuam unl mecanismo de exportar e importar o seu estado em

r-enlpo de execução.

Essa importação e exportação é também chamada de Trens/erência de Estado do componente

IBI(lali ct il.. l{)ç)81. No caso (le componentes sem estado (skate/ess) essa tranfeiêiicia não existe,
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3 Reconfigui'ação Dinâmica de Componentes

Dias, em Duelos casos, ela ocoirelá sem])ie que Louvei uma substituição de um componente pol

outro, seja pala inserir uma nova implementação de algoritmos, ou pala atender novas necessidades

cltte suijatn dui&\nte o tempo de execução do compolic'nte.

Pala que a A/igração de Estado ocoila com silcesso, é necessário que os componentes este-
jam en} um estado seguro, pteseivando assim a consistêllcia do sistema antes e depois de sita

reconfiguiação. Dizemos que um componente atinge o estado seguro quando:

ip não possui nelüluma invocitção (le illétodos pot' pai'te de seus clientes que possam alteou' o
seu estado;

B o componente não está processando nenllum método que possa alterar o seu estado

Em ouvias palavras, o componente deve estai ein un] modo passivo de maneira que não está

processando e nem irá processar nenhum método que venha a modificar o seu estado. Atingindo

esse estado seguro, podemos ti-anquilamente slibstituir o componente por um novo e trailsfeiii- o

seu estado garantindo a correta evohtção do sistema.

A Figura 3.2 mostra um componente atingindo o estado seguro. O componente bloqueia as

chamadas a métodos de seus clientes, conforme mostrado no quadro 2.1, e aguarda a finalização

de qualquer processamento que esteja executando naquele instante. Não existindo mais nenhum

processamento, o componente atinge o estado seguro e pode ser reconfigurado, conforme mostra
o quadro 3 dafigura.

O maior desafio é como fazer pala que os componentes atinjam esse estado seguro e per-

maneçam nesse estado durante o processo de reconfiguração dinâmica. Os mecanismos propostos

para resolvem esse problema são descritos na Seção 3.3.

A preservação da consistência do sistema é um dos requisitos mais importantes na reconfi-

guração dinâmica e não pode ser ignorada. O sistema reconfigurado dinamicamente deve estar

em um estado correto ao anal da reconfiguração. Os aspectos de estado correio e preservação da

consistência falam identificados em IXloazami-Goudaizi, 19001. Um sistema está em um estado
coireto se:

l A integridade estrutural do sistema é preservada. Ou seja, após a ieconfiguiação a estrutura

do sistema é afetada com clientes deixando cle acessar os componentes antigos e realizando

ie(ltüsições aos novos conlpoilentes instalados. Essa nova versão instalada deve satisfazer

os te(luisitos da versão original e seus clientes devem continuai t\cessando seus serviços

preseivandc-se assim ?l integridade est.rutuial do sistemas
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Cliente Componente Novo
atual componente

Componente
atinge um

Estado Seguro

3) Transfere

\~.,/'
..);l....-. . - +..

/ '\
/' '\

Estágio

Componente
atual

Componente
atual

Novo

componente

Figura 3.2: Componente atingindo estado seguro

2. As partes afetadas do sistema estão em um estado mutuamente consistente, ou seja, se elas

conseguem e continuam interagindo entre si com sucesso. As partes afetadas do sistema são

aquelas que passaram pelo processo de reconfiguração, e é durante essas interações que o
estado de cada uma é afetado;

3 As invariantes do estado da aplicação são preservadas. Por exemplo, se existisse uma inva-

riante do estado da forma "toda gravação da hora do sistema em arquivo deve ser única" , o
sistema teia a sua hora gravada em arquivo a cada Ê minutos. Pala preservar essa invariante

após a ieconfiguração, a nova versão instalada deve ser inicializada em um estado que evite

a gravação de alguma hora já gravada pela aplicação.

3.3 Mecanismos de Reconfiguração

A reconfigulação dinâmica de um sistema deve ser iealizcada sem que haja a necessidade de

uma parada total de seus serviços. Esse requisito é vital en] sistemas cuja disponibilidade deva ser

alta e longas patadas cle seus serviços são inaceitáveis devido a lazões financeira Oli cle segtuança,

como é o caso de aplicações críticas.

Devido :\ esses motivos, mtütos mecanismos (le recontigtuação dinâmica de sistemas foram
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3 Recoiifiguiação Dinâmica de Conlpoiientes

propost-os para que seja possível evoluir esses sistemas durante a sui\ execução (por exemplo

substitiiinc[o componentes por outros de melhor a]gorit.mo), intiot]uzindo o niíninlo possível de
int.erupção dc selim serviços. Esses n\ecanisnlos foiê\nl desenha(los de mo(lo a g:\iaTltii quc os

i-eqitisit.os de reconhguração dinâmica descritos na Seção :}.2 sejitni ctunpiidos.

3.3.1 Mecanismo de Bloqueio de Chamadas

Pai-a (lue ocoiia a iecoi\figuração dinâmica é necessário cine â:ts })ê\ires envolvidas cheguem a uln
estado seguro e permaneçam nele durante a ieconfiguiação. Isso só será possível se m chamadas

a métodos das partes envolvidas fiquem bloqueadas de modo qlie não se alt.eiem os seus esta-

dos garantindo assim a consistência do sistema após a rc'configuração. Os sistema propostos

em IKiamoi tLitd àl:\gc'e, 1985, Bidan et al., 1998, Allnci(l:\ ct zi1.: 2C)Olb, Alnieid:\ ct. a1., 2001al
seguem essa abordagem. Esse bloqueio de chamada a métodos pode ser feito nos seguintes

locais

e Na aplicação do lado cliente. Esse mecanismo é ilustrado na Figura :3.3. Qllando o
bloqueio é feito pelo cliente, a reconfiguração é facilitada pois basta o cliente aguardar a sua
finalização e continuai as chamadas já no novo componente. À'lm essa é uma abordagem

mais intrusiva pois é necessário adaptar o código do cliente (além do código do componente

reconfigurado) para realizar a reconfiguiação do sistema. Um caso típico seria o cliente

invocar um método no componente no momento da ieconfiguração, recebendo uma exceção

abordando a chamada (pois uma reconfiguração está em andamento) e então ele se bloqueada
pala podem invocar novamente a chamada ao método mais raide. A vantagem é que esse

tipo de bloqueio é nazis simples em relação aos outros (explicados nos próximos itens), mas
a desvantagem é ser necessário uma alteração no código do cliente, (lue em muitos casos isso

não é possível;

Bloquear as chamadas no componente sendo reconfigurado tem a vantagem de sei tians-
patente para o cliente, mas possui a desvantagem de ser necessário migram para o novo

componente não só o estado anual do componente sentia reconfiguiado como também o es-

tado local do método chamado (suas variáveis locais, ou seja, aduelas ciladas e utilizadas

pelo método chaillado) para que o novo componente dê continuiclacle à chamada. A Figura
3.4 lnostia esse caso. Essa }\bordageln insere pontos de reconfiguração no meio da inlple-

meiltação dos métodos, que são pontos onde as chamadas são blo(luez\das e é clesclita cola

inllis detalhes na Seção :3.3.3;
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1- Blocluear nolaclo cliente

Cliente' Comporlente
atual

Figura 3.3: Mecanismo de bloqueio no lado do cliente

2- Bloquear no lado do componente

Cliente
ati..ial

Figura 3.4: À,mecanismo de bloqueio no lado do componente

Componente
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3 Reconfigui'ação Dinâmica de (;oinpoiientes

3 Blocluear erltre o cliente e o componente

M'.'+
'P'

Cliente ii Componente
atua}

Figura 3.5: hlecanisnio de blo(lueio entre o cliente e o contponente

e Bloquear as chamadas entre o cliente e o componente sendo i'econfigurado exige uma
indireção nas chamadas por um serviço intermediário entre os dois, confomte Figura 3.5.

Esse bloqueio é realizado durante a configuração até que o novo componente seja insta-
lado e as chailladas iedirecionadas para esse novo componente. Essa abordagem se apóia

ein mecanismos existentes no piópiio middZeware em que o sistema está executando pala

redirecionar as chamadas entre o cliente e componente, conforme descrito na Seção 3.3.2.

Como se percebe, o bloqueio de chamadas existe em todo mecanismo de reconfiguração

dinâmica, só alterando o local em que é feito esse bloqueio, além de existir um sincronismo de
comunicação entre as partes bloqueadas. Bloquear chamadas é muito importante parca se garantir
a consistência do sistema após a reconfiguração. No entanto se as partes envolvidas não possuem

estado (são stafeZess componerzts) é possível ieconfigurar dinamicamente sem bloquear chamadas.

Uma alternativa pala bloqueios de chamadas seria a criação de uma interface intermediária
enfie o cliente e o componente. Essa interface e as formas como os clientes se conectam (bin-

cíings) aos componentes têm como exemplo o sistema Adapt IFitzpatiick et t\1., 19ç)SI . Os autores

chamam essa interface intermediária cle interface externa, que atum como um prozy entre m cha-

madas do cliente e o componente. Desta coima, a interface pode sei usada para se leconfigurai

ou adaptar o sistema dinamicamente. Esse mecanismo se assemelha ao de indireção de chamadas,

explicado na Seção i3.3.2.

3.3.2 Mecanismo cle Indireção de Chamadas

Sistemas mais decentes tttilizanl mecanismos do piópiio rnidd/ewrzre elll (late estão instala-

dos (CORRA, Entelptise .JavaBeans l.Tava/E.JB. síl.iol, Alicrosoft .NET IXlicl-osoft./.NET: sítios)
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3 Reconfiguração Dinâmica de Componentes

para rediiecionar cada clip\inacla clo cliente para um componente, ou seja, existe ilm serviço ou
outro componente intermediário (lue inteicepti\ toda cllamada entre o cliente e o colnpoiient.e,
redirecionando-a ao seu (destino. Esse in(liic.cioni\mento existe pala prover tianspaiênci;\ o flexi-

bilidade às aplicações clientes

distem:\s como o Lula Space jB:\tistt\ ?\n(l C'i\r\. \lho, 1909, Batist:} and Rocliiguez. 20Í)OI utili-

zam esse mecanismo também pala podem' selecionar dinamicamente, em tempo de execução, (leal

componente provê o serviço requisitado pelo cliente, configurando a aplicação como iim con.iullto

cle serviços sem (lue o cliente saiu:\ a priori qual componente irá executei o serviço. A iecoliíi-

guração seita complementar ao modelo deles paiit se tratar aspectos como transferência de estado
clo antigo para o novo con\ponent.e

Durante o processo de leconÊig\oração dinâmica, as chamadas são bloqueadas pot esse serviço
intermediário, para que se.ia possível migrar o estado (se necessário) ao novo compo:'ente. Ao

final, é feito a atualização do serviço para que toda nova chamada seja redirecionada a esse novo

componente.

A vantagem desse mecanismo é a transparência pala os clientes pois não há a necessidade de se

alteram os seus códigos pala suportar a reconfiguiação dinâmica da aplicação. Mas a desvantagem

de se usar esse mecanismo é o processamento a mais causado pela inteiceptação de toda chamada

de método entre o cliente e componente.

3.3.3 Mecanismo de Pontos de Reconfiguração

O uso de pontos de reconfiguiação para indicar os pontos no código que são seguros para
se realizar a reconfiguração caracteriza esse mecanismo. O teimo "seguro pala se reconíigurai

indica pontos no qual se sabe com certeza que naquele excito instante, mesmo que a execução do
método não tenha terminado, o componente não está executando nenhuma operação que possa

vir a alterar o seu estado e compromenter a reconfiguração.

A ideia principal é inserir pontos de reconfiguração em partes estratégicas do código deter-
minando os momentos ideais para evoluir a aplicação. Sempre que o componente enl execução

atingir um ponto de reconfiguração, irá cllecar se existe uma ieconfiguiação a ser iealiz(acta naquele

instante. Em caso positivo, ele irá pagar a sua execução naquele ponto e realizar a ieconfigulação.

Caso contrai io, o componente continua sua execução normalmente.

Vát-ios trabalhos IPint.ilo, 1 990, flofmeister: 1994, Tilng, 21)00j anotam essa aboidagein e argu-

mentam (lue nem senipie é possível esperai que os componentes alcancem um est:\do seguro (pol

exemplo bloqueando iloxas chamadas e aguardando que aquelas eln execução terminem) pois po-

(lem existir métodos cle longa execução, atrasam(lo a reconhguração, ou métodos que só terminem
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13 Reconfiguração Dinâmica de Componentes

j'unto com o término da aplicação.

Utilizando pontos de reconfiguiação, il execução do método é interrompida pala que, naquele
instante, o componente verifique se é preciso ini(iai uma nova reconfigulação. Em caso posi-
t;ivo, a execução é patada naquele ponto e o estado do componente é transferido pala a nova

implementação.
O diferencial desse mecanismo é a interrupção durante a execução do método para executei

a reconfiguração antes mesmo que cle t.elmiile. Nos casos em que ocorre a reconfiguração, as

cllamadtw a ntétodos pelo cliente inicia\tii eili unl component.e e terminant eni um novo componente
reconfiguiado sem que o cliente perceba. Poi isso, além cle se preservar o estado do componente

é necessário preservar o estado local do mét.odo em que ocorre a reconfiguração. As variáveis
locais existentes antes do ponto de iecon6igui:\ção devem sei müntidtH e transferidas ao novo

componente para que sejam utilizadas no processamento do método após a reconfiguração.
Esse mecanismo preserva os detalhes da execução do método em andamento de modo que

consiga processar e tetoinai noimallllente a cliamacla ao cliente mesmo que ocorra a recon6lguração

do componente. A invocação de um ]nétodo pelo cliente procede da seguinte forma:

B inicia em um componente onde a chamada é pai'cialmente executada;

+ é feito o mapeamento da chamada para um ponto de reconfiguração equivalente localizado

em um outro componente;

B o método finaliza sua computação nesse novo componente e retorna a chamada ao cliente

Isso permite evoluir o sistema sem que haja a necessidade de se esperar que o método termine,

ou forçar a sua finalização para então inicial a reconfiguração do sistema. O uso de pontos de

reconfiguração permite considerar um componente em estado seguro antes mesmo que as execuções
de métodos terminem.

Em ITang. 20001 é especificado formalmente o uso desse mecanismo, adicionando-se novas

palavras-chave à linguagem Java. Poi exetnplo, um método que possua um ponto de reconli-

guração deve indicar na sua assinatura a palavra-chave reconfigurables Identificador e na
sua implementação, o ponto de reconfiguiação é indicado com a palavra-chave reconfigurable
Identificador.

A Listagem 3.1 mostra um exemplo de liso de pontos de leconfiguração. A linha 3 indica a

existência de um ponto de reconfiguiação chamado PartialSendBuffer, e a sua implementação
se encontra entre as linhas 5 a 8
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3 R,econfigui'ação t)inâmica de Componentes

Listing 3.1: Uso de Pontos cle Reconfiguração

void sendBuffer(bytejl buffet , St.i ing host)
thi-ows 1 0 Exception
teconfigui abres Pai tialSendButfci {3

ieconfigurable PartialSendBuffer {

// código da reco'n.figurcLÇãon

7

8

)

1()

}

}

O mapeamento do estado é feito utilizando as novas palavim-chave encode (expoital o estado)

e decide (importar o estado). É utilizado tanlbéin uma nova palavra-chave that, representando

o mapeamento do estado entre tais (componente attlal) e that (novo componente).

A Listagem 3.2 mostra o uso dessas palavras-chave. A linha l declama uma classe

NetworkStacklmpl que implemente o componente SimpleNetworkStack usando a nova palavra-

chave fu[fi.]].s. Na linha 3 está o início do trecho do encode, que mostra o uso do tais e

that para exportam o estado. A linha 17 inicia o trecho de decode para importar o estado do
componente.

Listing 3.2: À/lapeando estado com Pontos de Reconfiguração

class NetworkStacklmpl fulfills SimpleNetworkStack {l

2

3

4

6

7

8

9

1()

1 1

1:3

encode {

Enumeiation keys = this.privateConnections.keyso ;
t[iat. curlentConnections = new java . uti] -Vector o ;

while ( keys . hasElements ( ) ) {

String currentHost = (String) keys.nextElemento
Sti ing curientBuffer = (Stiing) keys.get(cuiientHost)
CurientPendingSends newSend = new CurientPendingSendso
nexo,Senil . hos t = curren t H os t

newSend. buffet = currentBtlffei
tha t . cti ] ] eil t.Connections . i\clcl Element.( newSend)
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3 Recoiifigui'ação Dinâmica cle Componentes

1 -1

15

16

17

18

19

:( )

}

}

decotle {

tais ( )

Enumeration e = that.currentConnections.Elementso
while (e . hasElements o ) {

Cui-icntPendingSends send = (CuiicntPendingScnds) e. nextElemento;
this.pi ivateConnections.put(send.post , send. buffer);

}

}
23

26
}

Apesar de ter especificado formalmente cada operação utilizando pontos de reconíiguração,

Tang não validou o seio trabalho com uma implementação em Java, devido à falta de um com-
pilados e uma máquina virtual que permitisse o desenvolvimento de aplicações baseadas no seu
modelo.

Uma desvantagem do uso desse mecanismo é a ocorrência de casos nos quais a nova im-
plementação é mllito diferente da original, tornando impossível o lnapeamento de contexto e a

continuação da execução do método no novo componente. Por isso é desejável que exista sem-

pre um ponto de reconfiguração no início ou fim de cada método, onde todas as implementações
compartilham o mesmo comportamento.

Outra desvantagem é como lidar com aplicações multa-processadas, com vários processos aces-

sando o componente a ser reconfiguiado. Tang ITang, 20001 propõe que, nesses caos, só seja feita

a leconfiguiação se cada processo estiver passivo em relação ao componente, ou seja, bloqueado

em algum ponto cle teconfiguração. Feita a ieconílguiação, todos os processos são ativados e
continuam a execução normalmente.
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C;apítulo 4

Configuradores de Componentes

Configtuadoies de Componentes são objetos responsáveis poi manter uma representação

explícita. das dependências dinâmicas entre os componentes. Neste capítulo será apresentada
a definição de componentes na Seção 4.1 e o modelo dos Coníiguiacloies de Componentes é
mostrado na Seção .1.2.

4.1 O que são Componentes

No contexto desta dissertação, componentes são objetos que encapsulam funcionalidades e

interagem com outros componentes através de interfaces bem-definidas IGiannon, 10071 . Szyperky
ISzyperski, eo021 define componentes de software como unidades independentes que interagem

pala formar um sistema. São definidos por interfaces públicas que especiâcam suas operações,

assim como protocolos que utilizam para se comunicarem com outros componentes.

Sistemas implementados neste modelo são chamados de sistemas baseados em componentes.

Uma definição precisa de componente depende do ambiente em que ele é utilizado, pois esse

aml)lente é quem definirá toda a arquitetura e funcionalidades q\te os componentes deverão prover.

O modo como as interfaces dos componentes sei'ão apresentadas (visualmente ou não)
é definido pela alquitetuia dos componentes. Exemplos de aiquiteturas de componentes

são CCi\,l (C'ORB.4 C'omponent À/odes) IOi\IG, 2002, CORBA/CCX'l. sít.iol, À'liciosoft .NET
IN.liciosoft. 20001 e Ez&:ezprÍse Jauíz/?erzns ISu]] l\ [icrosl\'st.elas: 20oSI. Existem dois mode]os muito

comuns cle int.eglação de componentes IGit\néon, i007l:

8 Comtmicação Cliente/Servidor. O cliente cla aplicação executa requisições através

dê\s funções públicas definidas pelas interfaces dos componentes. Nliciosoft .NET
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4(]onfiguiadoi'es de(:oinponetites

jàliciosott . sítios , C:(1)/?.Ei.4 (;om.poli.ent À/odes e ,Ente77)ríse JauaZien.ns sao exemplos basea-

dos neste modelo, Dias CORBA é flexível o btmtante para permitir a tltilização de outros
modelos:

e "Circuito Integrado de Software". Analogia a um circuito eletiõnico cine posstü bu8brs

de entiacla e Faltas de saída cle dados. Assim, é possível conectai qual(Irei' poisa cle saída

a umra entrada cle clê\dos coiteta, formando um fluxo de illensagens. O tipo de tuna porá:\
selim a lntpif?\co (lo (oniponeltt.e clesclevendo as mensagens (lue elp pode te(eb( ]'. .\lónt (lesse

tipo de connuiicação, os col)oponentes também podem se comunicam alia\és de event.os ou

exceções geiad?ls poi outro componente para todos os outros que estejam "ouvindo" eventos

dt\quere tipo. En.Éerp7.zse JauaBearls IJax;a/EJB, sítios utiliza JblS (Jaua ivessctge Sen/ice)

com .üJ'essagc-Z)fluem jeans e o CORO.4 Component À/odes, com os collceitos de facettl e

receptáculos, oferecem suporte para esse modelo.

Uma aiquitetuia de componentes possui também o conceito de contêiner. Um contêiner é um

sistema que contém os componentes e é utilizado para criar unl ambiente de execução para os com-

ponentes e conectá-los entre si, provendo funcionalidades como suporte a ttansações, persistência
e segurança, como é o caso do contêiner de Ente7phse .JauaBeans.

4.2 Modelo dos Configuradores de Componentes

O modelo de Configuradores de Componentes IKon and Campbel1, 1999, Kon, 20001 foi criado

com o objetivo de possibilitam a representação das dependências dinâmica entre os componentes

em execução. Um Configuiadol de Componentes é um objeto associado a um componente e
é responsável pela deificação das dependências dinâmicas daquele componente. Reificação é a

transformação de informações sobre a execução de um programa em dados disponíveis ao próprio

programa. A Figura 4.1 ilustra essa associação enfie o componente e o seu Configuiador de
Componente.

As partes do sistema a serem reconfiguradas dinamicamente deverão possuir um Configuiadoi

de Componente associado. O modelo de Conflguradores de Componentes associa um Configurador

a cada compollente sendo executado. Existindo uma dependência de um componente ,4 em

relação a tml componente B, esta dependência será iepresentacla através de uma referência pata

o Configuradoi de Componente de À armazenada no Configurador de Componente de B e vice-
veisa, confoin]c é ]nost.i-:\do ila Figura 4.2

Configutadores de Componentes talllbén] são responsáveis por distribuir eventos de lecon-

figuiação entre os coi)tpoilentes interdepenclcntes. Exemplos de eventos podem ser a Êllha ou

34



4 Configuradores de Componentes

ConHigtuador
de Componuite

Implementação
clo Componente

Figura 4.1: Configuradot de Componente rassociado ao seu Componente

Conligiuador
de Componente

Depende de
Coiüigiuador

de Componente

Componente A Componente B

Fígtira 4.2: Dependência\ entre Configura(lotes de Componentes

35



4 Configuradoies de Coniponeiites

C
G

Coimgttradorn
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de Componenteh
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Componentes
Engandtados

Componattes
Clientes

Implementação
do Componente

Figura 4.3: Reificação das Dependências da Componente

destruição de ull] cliente, ieconfigurações do sistema ou unia substituição de um componente.

Deste modo aspectos não-funcionais do sistema como tolerância a falhas e leconfiguração

dinâmica podem ser implementados pelos Configuradores de Componentes, deixando que as
funções principais sejam implementadas pelos componentes do sistema, existindo uma clara se-

paração entre aspectos não-funcionais e ftuicionais do sistema.

Com as informações das interdependências dinâmicas entre os componentes, forma-se um giafo

dirigido distribuído do sistema que poderá ser referenciado em tempo de execução e manipulado
pela aplicação.

E possível com esse grato das interdependências criar sistemas reflexivos que possam utilizar-se

dessas infoiinações otimizando seu desempenho ou adaptandc-se às mudanças do ambiente.

Uma foinla de otimizar o desempenho seita selecionar componentes diferentes de acordo com

as necessidades existentes manipulando as dependências enfie componentes para adaptar-se às

mudanças enl tempo de execução.

Um Configura(tor cle Componentes geiencia a reconflguiação dinâmica de cada componente,

sendo responsável por armazenar as dependências dinâmicas entre os cola)ponentes da aplicação

ll<oli ?tll(l (;?iínÍ)l)e11. 200i)l. A Figura 4.3 (1enioilstia as dependências que um Configuiadoi cle

Componente ieifict\, utilizando uni conjtmto de ganchos (Ã.ooks) e clientes pal'a iepiesentai i\s
iate i(lepeiiclêttcias .

36



4 Configuradores de Componentes

EI e rrP e ritExists H o okVa c 3 n t

IDependencySpecification <<lnterface>>

IComponentEven

<< re .3 l id: > > < < re .3 l i2b > >

IS impleCo nfig grato r

Figura 4.4: Diagrama de Classes do Modelo de Configuradoies de Componentes

Cada componente C possui seu próprio Configuradoi de Componente. Este poi sua vez possui

um conjimto de ganchos utilizados para se engancharem a outros Coníiguradores de Componentes.

Esses Configuradores de Componentes enganchados (Àooked componente) são os componentes dos

quais a depende. Os componentes que dependem de a são chamados de clientes.

Quando um componente Ci depende de outro componente C2 o sistema executa duas ações:

1. Anexar o Configurador de Componentes de O2 a um dos ganchos do Configurador de Com.

ponentes de (71.

2. Adicional o Configurador de Componentes de Ci à lista de clientes do Configuiadoi de
Componentes de C2.

A Figtua 4.4 mostra o diagianla de classes do À'modelo de Configuiadoies de Componentes.

Nesse diagrama a interface ComponentConfigurator e sua classe de implementação de referência

SimpleConfigurator falam estendidas em nosso aicabouço praia tratar das interdependências

entre os componentes, conforme descrito no Capítulo 5. A seguir descrevemos brevemente o
papel de cada classe:

C'orai-/)onfz].[C'orlHgurafor/:lcepfl]07z: é a classe [)ai (]e todas as exceçoes (]esse ino(]e]o
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4 Configutadores cle(;oniponentes

e E/e7n.enfErÍsfs: exceção lançada quando adiciona-se ao Configtit'apor de Componente um
gi\fecho ou cliente já existente;

HooÃ: ]']lcan.f: exceção lançada

mas este não existe;

HookBusy: exceção lançada indicando que o gancho já possui um Configuradoi de Compo..
Rente associado a esse gancho;

NoiFburtd: exceção lançada quando o gancho ou cliente não ó encontrados

Depfn.dcncySpeciWcatíon: classe que encapsula alma tripla de valores: o nol

liill ponteiro ao Configurador cle Componente e os atributos (le um gt\ncho;

l)open.dcr&c3/ÁZlhbuZes: iepiesenta os atributos de unia dependências

JVame Ualue: encapsula o nome e valor de lun atributo de dependência;

. ComponentEuent: interface que representa os eventos de teconfiguração dinâmica (fina-
lização, leconfiguiação, substituição de componente etc);

SímpZe.Euent: implementa os eventos de I'econfiguração;

Compozzent(Jozzágurator: interface que representa as interdependências entre os componen-
tes e as suas operações;

e SímpZeC07zágurator: implementa os métodos de ComponentConfigui'atar.

O modelo utilizado por esta proposta de dissertação foi baseado na implementação em Java
dos Conflgtuadores de Componentes ICoinponent.Connlgurator, sít.iol. O código na listagem 4.1
naostra os métodos da interface de um Configurador de Componentes.

ador de Componentes

package configuration

c[uando foi pedi(lo ao coin])oiieilt.( um ganchoiaii pata ret.miai1 1 l

lc do ganchoC

import java . ut i 1 . Vector

public intei'face ContpollentConfigititttoi {

public void destroyConlponentConfigur&\tol o
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8

9

1()

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

ublic vold adcltiook(String hookiName, l)ependencyAttribiltes at.trio)utcs)
throws E lenlen t Exist.s

public void clelet.eHook(String hookName) throws NotFound:

public void book(String hookName, ComponentConfigliratoi cc
DepenclencyAtti ibutes atei ibutes) throws HookBusy, XotFoundl

ttblic void hook(String hookNa.me, ComponentConfigliiator cc) taro
llookBusy , NotFouncl

public void unhook( Stiing hookName) tlarows HookVacant , NotFotmd

public void registerClient(ComponentConfigurator client , String
hookNêLmelnClient , DependencyAttributes attributes) throws
ElementExists ;

ublic void unregisterClient(ComponentConfigurator client , String
hookNamelnClient) throws NotFound ;

ublic void eventFromHookedComponent( Campo
hookedComponent , ComponentEvent e);

ublic void eventFromClient(ComponentConfi
ComponentEvent e ) ;

public Vector listHooks o ;
public int numberOfClienLsol
public Vector l ist Clien ts o
public void nanle( String s )
public Sti ing iiame( )

public void iii fo ( String s )
public String info o

P

P ws

P

n e n tC o n fiou r at oiP l

client ,P guratoi

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3 1
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3'1

37

3S

39

public Object. implenient.aLiaDo;
public void illiplement.ation(Object implenlentation)
public voicl printHooks(.tava . io.Pi intStrealn out)
public voíd print.Clieilts(j&\va.io.PiintStieam out)
ComponentConfigtiiatoi getHookedComponent( String hookNanle)

NotFound ;

throws

}

Esse modelo é flexível o ba\stanLe pala ser capaz de referencial componentes executando eili

um único espaço de endereçamento cle memória, diferentes processos Oll até mesmo eni máquinas
diferentes de un) sisteilia distribuído.

Os métodos 'zddHook(J (linha 9) e deZete#ookÍ) (linha 11) são utilizados para criar e remo-

ver os ganchos do Configuraclor de Componentes. Cada gancho é representado poi uma SÉ7írzg

representando o seu nome

O método /}ookÍ) (linhas 1:3 e 15) é usado pata especificar que este componente depende de

outro, e unAoo#Í) (linha\ 17) destrói essca dependência. Já regísterCZierzlÍ9 (linha 19) legistra um

componente que depende deste Configurador de Componentes, e uztregísterClíentÍ) (linha 21)

i'emove esse I'egistro. Note que os ganchos e clientes sempre iefeienciam outros Configuradores
de Componentes.

O método euentFromHooÊedComponent (linha 23) é chamado para anunciar que um evento

ocorreu no componente que está enganchado (pol exemplo, se o componente foi removido). Dito

rentes comportamentos podem sei definidos por diferentes implementações desta interface.

A classe Depe7zdency4[zhbutes (usada como parâmetro nos métodos addHookÍ) e
registerCZ ente) nas linha 13 e 19) representa uma lista de atributos de dependência. Esses

atributos guardam informações sobre as características de uma dependência possibilitando difn

rentes tipos de tratamento durante a reconfiguração. Cada atributo é um pat <nome , valor>
onde nome é um identificador e valor é um objeto Java.

Um exemplo cle uso cle Z)epende7zcy.4ttMbutes jl<on, 20001 seria um servidor de arquivos com

dois tipos de clientes: programas simples de usuários e dispositivos de bacÊztp em fita. Qucando o

servidor piecis:\r ser desligado, é preciso esperar que os dispositivos teimineni a cópia pata a fita,

e essa cai'acteiística pode sei- iegistiada comi atributos de dependência.

Usando t\tributos o servidor de arquivos consegue diferenciar seus diferentes tipos de clien-

tes para saber se deve notifica-los (dispositivos de Z)acÊup) ou não (prograllias de usuários) iio
inonlento cle sei desligado

Qii?\iicto ocorre ui l evento ilo cliente clo Confignitldor cle Colnpolient.es: deveis sei ch:\il)ado
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4 Configui'odores de Componentes

o método euen,tProm C/ierl.ír,) (bilha 25). Ele poderá sel' usa(lo por exemplo pala dispa\ial }\s
i'econfigurações de componentes pala áGIl\ptiLreni-se às novas condições de seus clientes.

No Capítulo 5 mosttt\lhos como cstenderíios esse tl\odeio para usá-!o ein nosso arcaboitço C)

(JomponerzlCorlPgl rclÉo? é tts:\do paiit getenciai t\s dependências ente-e os componentes e t\ int.eifilce

C:omponerzt,Buent e sua implenient:)ção Sím.pZeEucr l são utilizadas para teprese1ltar os eventos dt

reconfiguração.

Dessa coima, a stibst.ituição cle ]tn] componente (Seção 5.3) utiliza a classe

St /zp/eEuen& polia enviei um evento (le reconfiguiação t\os seus clientes através do método

euentFromHookedCol«poTtento do ComponentConhgurntor.
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C;apítulo 5

Extensão do ]\modelo

Foi desenvolvido em nossa pesquisa um arcabouço pala objetos ieconíiguráveis a fim de ge-
renciai a tarefa de ieconfiguiação dinâmica. Estendemos o modelo original de Configuradores

de Componentes explicado na Seção 4.2 pala a utilização em nosso arcabouço, e aplicamos
essa extensão em lmla aplicação gráfica que nlostta a reconfiguração dinâmica de componentes

representados por figurcas geométricas.

Desenvolvemos esse arcabouço em Java pala ser poitável para outras plataformas e esse aica-

bouço será uma das contribuições para a área de reconfiguração dinâmica. Um dos objetivos de

nossa pesquisa é toi-ná-lo genérico o suficiente para que possa ser reutilizado por outros aicabouços
dessa área.

Este Capítulo está dividido nas seguintes partes: a Seção 5.1 explica o modelo que construímos

de abetos Recon/iguráueisl as Seções 5.2 e 5.3 explicam o que ocorre durante a transferência

de estado e substituição de componentes; a Seção 5.4 descreve as políticas de manipulação de
dependências; finalmente na Seção 5.5 mostramos a aplicação gráfica desenvolvida.

5.1 Objetos Reconfiguráveis

Estendendo o modelo original de Coníiguiadores de Componentes, foi criado em nossa pesquisa

um aicabouço eil] Java a fim de implementar algumas políticas de reconfiguração dinâmica. Esse
arcabouço possui objetos chamados de Objetos Reconfiguráveis que definem uma interface

própria pala aspectos da ieconhguiação.

A Figura 5.1 mostra as principais interfaces (lo alcabouço de Reconfigtiração Dinâmica.

explictt(las a seguir. A interface ReconfigurableObject define apenas três illétodos principais:
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Un e xpe ctedROStateExc eption

R +e onülgurableObj 4

]jit13nl+ 3tririg) : F: € }ritl-J.Jr3t.l+

rígida 5.1: Visão do Ã/modelo de Objetos Recoiifiguráveis

1. public ROState prepareReconfi.gurationo - piinicii \. etapa da ieconfiguiação, exporta

o está\do at.ual do ReconfigurableObj ect, preparando-o pari\ ser reconfigurado,

2. public ReconfigurableObject replacelmplementation(String
newlmplementationClassName) - executa a substituição deste ReconfigurableObject
por um novo, instância da classe descrito por newlmplementationClassName,

3. publi.c void initFromROState(ROState ro) throws UnexpectedROStateException
inicia o objeto a partir do estado contido em ull] ROState.

O método prepareReconfigurationo é responsável poi iniciar o processo de ieconfiguiação,

devendo copiar o estado anual do objeto e exporta-lo para uma estrutura do tipo ROState.
E esse estado que é devolvido poi prepareReconfigurationo e utilizado na chamada a
replacelmplementation o .

O método initFromROStateo é responsável po!' inicializar uma instância de um
ReconfigurableObject através de um estado armazenado em um ROState. Desta maneira é

possível realizei a transferência de estado de um ReconfigurableObj ect para outro.
A interface ROState define apenas uin método para se obter o nome do objeto. Ela deve

sei estenclicla para atender cada caso de exportação de estado, é uma instância clo padi'ão
J14emezltojGi\mala et al., 109SI.

O padrão À4emerzto possibilita captuiai e armazenar o estado interno de um objeto de coima
que o objeto possa ser iestauiado posteriormente, seno que se viole o seu encapsulamento. Em

IGluillila et }l1., 100SI é dado o exemplo de iim editor gráfico que possui a opção cle desfazer a
operação de ljm usuário. Uma operação do tipo movem' um ietângulo fatia a aplicação armazenar

o est.ado do objeto pala que, se necessário, seja possível volta-lo à sua posição original.

A exceção UnexpectedROStateExcepti.on é lançada ein initFromROStateo caso o ROState

ieccbido não seja do tipo espeiaclo. Pol exemplo, o ReconfigurableObject po(lc'rá (lar suporte
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para illipoitar andas apenas de lim DuinmyROState (que estende ROState). Caso não seja do tipo

espetado, a ii)ipoittlção do estado não poderá ocorrer, e a exceção será lança\cla

l\ t'xccção flotReconfigurableException é lançada durante o replacelmplementationo
caso a llo\il ilitplenlent.t\ção a sei instanciada não seja do tipo ReconfigurableObject

A ( xcoção UnexpectedReconíigurationException é lançada caso ocoiia algum problema
durant.e a substituição de implementação, como por exemplo quattdo a nova inlplenlentação não

puder sei canelada.

O inét.o(]o rep]ace]mp].ementationo é responsável pot substituir a instância aCiial pela nova

implementação em newlmplementationClassName. Ele primeiro salva o estado atual através

do prepareReconfigurationo , ci'ia uma nova instância de newlmpl-ementationClassName c
transfere o ROState t\tRaI para a nova implementação através clo método initFromROStateo.

E essa implementação que sela devolvida pelo método, que sela então utilizada substituindo a
implementação antiga.

Neste momento, o novo ReconfigurableObj ect possui referência para o mesmo Configurador

de Componentes que o antigo ReconfigurableObject possuía. Essa iefeiência foi atualizacla
durante a exportação do estado no método initFromROStateo. Na Seção 3.3 é mostrada a
implementação do método replacelmplementationo .

O objeto cliente que iniciou a reconfiguração chamando replacelmpl-ementationo rec-
ebe como retot-no o novo Reconfi.gurableObject instanciado com o mesmo estado do

ReconfigurableObject antigo. Portanto, o objeto cliente deve apenas substituir a antiga re-
ferência pata o Reconfigurabl-eObj ect pela nova do retorno de replacelmplementation o . Não

existindo mais nenhuma referência para a deferência antiga, ela deverá sel coletada pelo coletoi
de lixo do sistema.

5.2 'llransferência de Estado

A tiansfelência de estado durante a ieconfiguração dinâmica ocoiie quando um componente

é s\ibstituído poi um mais novo, sendo possível assim atender a novas necessidades que possam

existir durante o tempo de execução do sistema.

Essa etapa da ieconhguração dinâmica é muito importante e também a mais delicada, pois se

existia algum elmo durante a transferência, a consistência e corieção do sistema não sela preservada,

podendo resulttli enl até flua (lufada geral cta aplicação

No aic:\bouço criado, cada implementação específica da interface ReconfigurableObj ect é

responso\el pot expoitai e iinpoitl\r o estado através de uni ROState. A vaiitagelii é (lue (leste
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modo não se (liiebia o ellcapsulaineilto dos dados de cada componente. A desvi\ntagein é o prévio

conhecimento do tipo de ROState (lue cada componente irá expoitai/importar. Cioso os tipos
sejalll incon\patíveis, tina exceqãn do tipo UnexpectedROStateException sc'rá laitça(la

5.3 Substuição de Implementação

A substituição de implementação na reconfiguração dinâmica envolve desde a divulgação do

estado &ltual dll coulponente aLé a instanciação dit nova implementação e subst.ituição do compo-
nente em execução no sistema. Além desses pensos, é importante também que todas as referências

à. antiga implementação se.jam z\t.balizadas para o novo componente.

Conforme (lescrito eni 5.1, o inétocto replacelmplementationo é responsável pela subst-

ituição durante a reconfigtuação, executando a transferência do estado, instancian(lo a nova

implementação e devolvendo-a para que esta seja utilizada no lugar do antigo componente.
As iefeiências para o antigo componente que foi substituído são tratadas através dos Con-

figuradores de Componelltes, já que são eles os responsáveis poi manter as interdependências

dinâmicas enfie os componentes. Isso significa que quando um componente precisa referenciar
outro, ele o fará através dos Configuradoies de Componentes, atualizando-se assim o grato diri-

gido das dependências. Deste modo consegue-se separei claramente a parte funcional do sistema,

implementada pelos componentes, e a parte nãc-ftuicional, tratada pelos Configuiadoies de Com-
ponentes.

Na Listagem 5.1, apresentamos a implementação em Java do método

replacelmplementationo mostrando a execução da substituição de implementação de

um componente pelo existente na clmse newlmplementationClassName. Essa implementação
faz parte do nosso arcabouço de objetos reconfiguráveis e está disponível para toda aplicação que

desejei ter suporte à ieconfiguração dinâmica. IJm exemplo disso é a nossa aplicação gráfica,
desenvolvida para demonstrar o uso do nosso arcabouço e explicada na Seção 5.5.

Listing 5. 1: Implementação do método replacelmplementationo

public Object ieplacelmplementation(String newlmplementaionClassName)
throws NotReconfiguiableException ,

UnexpectedReconfigurationException , UnexpectedROStateException {

S},atem.out.priilt.In("--> Replacing tais " + getClasso.getNiLnleo +
wi.th " + newlmpleinentaionClassNanle)
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6

7

8

9

10

1 1

]2

// Gtardn esta(lo ritual eln. curro.u.tSlut,e
ROState curientState = pt epaioReconfigtti abono

try {

// Carrega l\oua clt\ss e

Class newClass = Class . foiNt\lne(newlmplementaionClassNanle)
System.out println("---> Loaded new class " + newClass.gct.Namco

) ;
13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Object. ilewOb = t\ewClass . newlnst.anceo
if (newOb instanceof ReconfiguiableObject) {

Reconfigui ableObject ro = (ReconfigurableObject) newOb

// Importa o currentStute no nodo objeto recorLfiguráuel
//(pode \.«..ç«« Unelpecte'lROStateExceptio-«)
System.out.println("---> Loading new State")
io . initFiomROState( currentState) ;

System.out.println("++++ Implementation replaced 'k+'+'F\n") l
return ro ;

else {

throw new NotReconfiguiableException("Object from class " +
newlmplementaionClassName + " is not a ReconfigurableObject
! " )

27

28

29

30

31

32

33

3t]

catch(ClassNotFoundException cnfe) {

cnfe . printS tackTrace ( )

throw new UnexpectedReconfigurationException(cnfe .getNlessageo) l

catch(InstantiationException ie) {

i e . p rin tS ta ckTi a ce ( )

thi'ow new UnexpectecIReconfigurationException( ie .getNlessageo )
catch(lllegaIAccessException iae) {

i ae . p ii nt.S t ac kTi a ce ( )

throw new Uilcxpect.ecIReconfigur:\tiolIException(iae . getNlessagco)

47



5 Extensão do b/lodelo

A linha 7 exporta o estado at.ilal do coilaponcntc e ainlazena esse estado em umt\ variável

currentState do tipo ROState. Esse estado sela importado pelo novo componente na linha 21
ao cliamai o método initFromROState(currentState) .

A nova implementação é carregada nas linhas 1 1 a 14. Caso essa nova instância carregada não

seja. uni Recoilflglna.bleObject. (litiliii 13) set?l lliilç?t(l:t a cxceção NotReconfigurableException.
Já a exceção UnexpectedROStateException poderá sei lançada na linha 21 caso o estado a scr
importado não implemente a intei'face ROState.

A exceção ClassNotFoundException poderá ser lançada na linha ll caso a implementação
não seja encontrada. As exceções InstantiationException e ll-legaIAccessException poderão
sei lançadas na criação da nova instância na linha 14.

A aplicação gráfica que desenvolvemos utiliza essa implementação (Seção 5.5) pala substituir
diferentes fíbulas geométricas enfie si. A Listagem 5.3 nlostia lun exemplo de uso do método
replacelmplementationo pala executei a substituição do componente e como utilizamos os

Configuradoies de Componentes para notificar os clientes do evento de substituição.

5.4 Políticas de Reconfiguração Dinâmica

A manipulação de dependências é controlada pelos Configuradores de Componentes utili-

zando os mecanismos já existentes de ganchos e clientes. E através desses mecanismos que se
torna possível citar um grato das interdependências entre os componentes, que sela bastante útil

durante a fase de reconfiguração dinâmica, pois facilita a tarefa de atualização dos clientes apos
a iernn f;ollrn ãn

A manutenção da consistência do estado do componente é de suma importância. Mecanismos

falam propostos (Seção 3.3) pata garantir que a reconfiguração dinânüca do sistema preserve a sua

consistência. Mas existem determinados casos nos quais esses mecanismos são desnecessários de

acordo com a lógica do sistema em questão, como pol exemplo no caso de reconfiguiação de com-

ponentes sem estado (stateZess). Deste modo, o uso de mecanismos pala garantir a consistência

cle estado acaba resultando em tina maior sobiecaiga e peida de desempenho do sistema, pois

existiriam bloqueios de cht\macias e sincronismos desnecessários durante a ieconfiguração, fato

(lue poderia sei' evitado caso exist.isso alguma política de manipulação de reconíiguiação clinânlica
determina\ndo como pioccclei em ct\cla cêdo.

Nosso trabalho propõe }\ criação de políticas a serem deseiivolviclas pala a ieconfiguração
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dinâmica de componentes. Essas políticas são iinpleinentadas cona o auxílio dos Configtnadores de

C;onlponentes e (leteiminam o comportamento desses Configuiadoies de Componentes durante a

fi\se cle ieconfigulação, procurando tit\zei nlelhoiias e não hip;\(taj' negativamente no desempenho
clo sistema.

à,manter o estado consistente dos componentes t\pós a reconíiguit\ção é apenas um dos ie(luisitos

necessários para a reconfigulação dinâmica, sel)do necessário o uso de políticas que garantam esses

i't'(luisitos. Definimos como Polít.icí\s de R.econnlglira.ção Dinâmica o conjiu)to de negras que irã.o

cleternlinar o comportamento dos componentes durante a reconfigttração.

Em nosso ai-cabouço definimos três tipos de política\s em relação às garantias de consistência

providfus: fi:\ca, média e foice. Nas Seções 5.-1.1, 5.4.2 e 5. 1.3 explicados em mais detêLlhes ct\da

unia. Na Seção 5.4.4 mostramos as diferenças cntic elas durante a implementação e reconfiguração

do sistema e na Seção 5.4.5 discutimos as vtuitagens e desvantagens de cada uma. A forma como

implementamos essas políticas em nosso arcabouço é descrita na Seção 5.4.6.

5.4.1 Política de Consistêncial+aca

A política de consistência fraca define a reconíiguiação dinâmica para componentes que não

possuena estado ou possuem estado imutável (somente leitura). Nesses casos, a política de re-
configuração é definida como fraca, pois não é necessário o uso de mecanismos que garantam a
consistência dos dados do componente sendo reconfigurado. Até mesmo componentes com estado

mas que não necessitam manter a sua consistência durante a ieconfigutação dinâmica podem

também usa.r esse tipo de política.

A reconfiguiação dinâmica a sei feita utilizcando essa política de consistência fraca sela execu-

tada normalmente sem que haja a necessidade de se bloquear as chamadas de métodos de clientes

ou utilizei qualquer outro mecanismo para se garantir a consistência.

O componente que não possuir estado não terá nada pala se montei consistente e, portanto,

pode utilizar essa política tranquilamente. Já o componente que possuir estado, estala impli-
citamente cleteiniinando que não necessita que o seu estado seja mantido consistente durante a

ieconfiguração.

Um exemplo de uso dessa política seria pala componentes (lue executam cálculos matemáticos,

coillo deteiminai se \im dado núineio é piinlo. Esse coinponeltte não possui estáGIo e, caso exista

x neccssiclade cle substituí-lo poi' outro (le nlelhot algoritmo: basta atiializai os clientes pala

acessareln esse novo componente
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5.4.2 Política de Consistência Média

A política de consistência média define ulB tinta.mento da coiisist.ência da aplicação de teima

dais flexível citando a possibilidade do componellte escolhem qtii\is partes de self código são ne-

cessát-ios para gaiantii a sua consistência durante a iecollfigutação dinâmica.
O componente poderá tet alguns nlétoclos (lue devem ser blo(litcados e otittos que leão precisam

de nen]iuni meci\cismo de bloqueio, tornando possível selecionai as partes que são lealmente
críticas pl\ta a sua reconfiguração e não bloquear desnecessaiia.mílnt.p illótodos que não precisam
de consistência.

Como o componente não é totalmente bloqueado durante a reconfiguiação temos um aumento

(]a disponibilidade de seus serviços pois ele cont.inua at.entendo às chatiiadm dos clientes pala
métodos que não estejam sendo bloqueados.

Essa política se aplica para os componentes que possuem algum estado flui ante a sua existência

e apenas paire dele deve ser mantido consistente. À'lesma que a outra parte desse estado se tome

inconsistente, o próprio sistema é responsável por sincronizar o seu estado novamente. A política

de consistência finca não seria adequada para esse componente já que existe uma necessidade de
consistência.

Um exemplo de cenário que se encaixa nessa política seria componentes com dados consulta-

dos por clientes esporadicamente, sendo que esses dados são atualizados pelo sistema com uma

determinada frequência, por exemplo de hora em hora. Um cenário típico seria um componente
armazenando o número de pessoas que atravessam a avenida Paulista por hora, uma das mais

movimentada da cidade de São Paulo. Esse número seria uma estimativa do número de pessoas

com uma margem de ergo pois diÊcilmente se conseguiria o número exala de pessoas. Assim, uma

breve inconsistência nesses dados não traria graves consequências ao sistema, pois a atualização
dos dados do componente é constcante.

5.4.3 Política de Clonsistência Forte

A política de consistência forte define uma reconfiguração dinâmica que galante a consistência

total clo estado dos componentes durante e após a reconfiguração. Toda chamada de método do
cliente ao componente sela bloqueada no momento em que o componente estiver sendo reconfi-

gutado. Após o processo de reconfiguração, essas chai)lados são libeiadE\s e ietoinaclas pelo novo
componente.

Deste modo faz-se necessário o uso de mecanismos cle bloqueio cle acesso ao componente sendo

recoiifiguiado, de modo que ele esteja em um estado seguro e tenllainos Â cei'tez:\ cle que seu
est.ado leão sela altera(lo durante o processo (le l econfiguit\ção.
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Essa polít.i('a se aplica a aplicações críticas cujos dados (Oll estado dos componentes) não

podem (le foinia algtuni\ fico\r inconsistentes, como é o caso cle sistelJias onde vidas de pessoas

estão eni jogo ou t\t.é lllt'smo sist.ellas Hlnanceitos que exigem que (lodos não sí] coiros\pam dui-ante

as sii[us operações. Pode tt\n]bén] ser utilizada em aplicitções não tão ctítictls nli\s oiicle a peida

cla consistência tiaiia l\ diminuição da qualidade de serviço ofereci(la pelo sistema.

5.4.4 Diferenças entre as Políticas

Cada política apresentada se aplica a domínios específicos de sistemas, dependendo da lógica

cle negócio (lc cada tml. Devido a isso, existem muitas diferenças na inlplcmentação c adiante a

aplicação de ca(la política. na reconfigltração dinâmica do sistcnia.

A intplementação de cada política em nosso arcabouço utiliza os Configuiadoies de Compo-

nentes para detern\inaiem o que fazei durante o processo de reconíiguração. Cada Configuradoi

cle Componente possui a implementação necessária para a política adotacla caso ocorra alguma

reconfiguração, conforme descrito na Seção 5.4.6.

Caso o sistema utilize a política de consistência finca, os Configuradores cle Componentes

não bloqueiam as chamada de métodos dos clientes e a reconfiguração procede normalmente.
Caso seja adorada uma política de consistência média, os Configuradoies de Componentes pc-

dem bloquear apenas as chamadas provenientes de determinados clientes (por exemplo, aqueles

que desejam ter consistência, aqueles que acessavam versões antigas do componente) e, após a
reconfiguração, desbloqueá-los.

Uma outra abordagem para a política de consistência média seria apenas bloquear determi-

nados métodos do componente liberando aqueles que não deixariam o componente inconsistente.

Pata o caso de se utilizei uma política de consistência falte, os Configuradoies de Componenentes

devem bloquear todas as chamadas dos clientes pala podem iniciar o processo de reconfiguiação.
Podemos resumia essas direi-enças nos seguintes itens:

e A política de consistência fraca não necessita bloquear' chamadas de métoclosl

e A política de consistência lllédia é mais flexível, podendo bloquear algumas chamadas e
outras não, dependendo do contexto de cada aplicação;

à. política cle reconfiguiação noite bloclueia todas as chamadas cle naoclo a garantir a con
sistêllcia total do sist.ema
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5.4.5 Vantagens e Desvantagens

Utilizando essas políticas en] nosso arcabouço, temos como vantagem principal a possibilidade

cle escolliet a l)ielhoi nlaneii:} (le se executar a ieconfiguração dinâmica do sistcnla de t\coi(lo
com as necessidades (le cada aplicação. Sem essals políticas poderíamos estai blo(lueê\lido clientes

desnecessaiiailiciltf, lesiütündo em uma sobrecarga maior e perda de desempel)llo do sislt'fila (luc'

pocleiiai)t sel evita\dos.
Out.ia vatit tgt'in é i\ possil)ili(la(le (te se utilizou direi-entes política\s club?\nte o letJipo cle vi(la

do sistema, caso ele tlltelc: alia lógica (le negócio, ou seja, a cada reconfigtuação, é possível escolhem

qual política seguir. Essa escolha de política é mostrada na nossa aplicação de exemplo cilada
comia demonstração de nosso aicabouço, descrita na Seção 5.5. Com isso, é possível escolhem em
tempo de exectlção qual política. sela adotada pata o processo de ieconfiguração.

No entanto, permitir ao usuário da aplicação escolher qual a política utilizar pala a teconfi-

guração tem a desvantagem de estarmos confiando nas ações desse usuário, ou seja, ele pode fazei

uma escolha incolieta e com isso tomai o sistema inconsistente após a recolifiguiação.

5.4.6 Implementação das Políticas

Nosso aicabouço utiliza as políticas de consistência fraca, média e foi-te pala determinam o

comportamento da reconfiguração dinâmica de um componente. Impleinentamos essas políticas

de forma que ao ser executada uma ieconfiguração, o componente já sabe se comportar da forma

determinada pela escolha de uma determinada política.

Para tanto, foi criada uma classe chamada DynamicPolicy responsável pol armazenar qual
política de consistência será usada pelo componente no momento da reconfiguração. Sua imple-

mentação está na Listagem 5.2.

Listing 5.2: Implementação da classe DynamicPolicy

package br. usp.inle. riko .dynamic. reconfiguration ;

public class DynamicPolicy {

public static final int \ÁTEAK.POLICY = 0;
public static final int XIEIDIUÀ'LPOLICY = l
public static final int STRONG.POLICIY = 2

private ín t po l i c y
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10

1 1

12

13

14

15

16

17

18

lg

public Dynt\micPolicy(int policy) throws
final boolean is\\ret\kPolicl)' = policly'

final boolean isole(littnlPolicy = policy
final boolean isStiongPolicy = policy
final boolean pol i cy Ex i s ts =

isWeakPolicy ll isN'lediumPolicy ll

l n v alid Pol icyType E x c e p tioil
\?VEAI(POL[CY;

- MEDIUNLPOH(W;
- STRONG.POLI(JY

{

isS t rongPolicy ;

if ( l policyExists ) {

throw new InvalidPolicyTypeExcept.ion(
"lnva].id policy value policy )

\

J

this . policy :: policy22

23

24

25

6

27

28

}

public int getPolicy o {
return policy ;

}

}

O construtor da linha ll cria uma instância de DynamicPolicy que sela imutável e definida

com uma política recebida como parâmetro desse construtor. Caso a política não exista, sela
lançada a exceção Inval-idPolicyTypeException (linha 20.

A classe Dynami.cPolicy atum em conjunto com o processo de reconfiguiação dinâmica, ser-
vindo para armazenar o valor da política a ser utilizada quando for necessário reconfigttrar o
componente.

5.5 Aplicação Gráfica

Foi desenvolvida em nossa pesquisa uma aplicação gráfica para ilustrar o uso do atcabouço de

i-econfiguração dinâmica estendendo o modelo de Configuradores de Componentes. Utilizou-se as

interfaces mostradas na Seção 5.1 que foram estendidas também pala atender às funcionalidades

criadas por essa aplic:tção

A Figuiit 5.2 Hostil\ o diagiamt\ de classes cla aplicação gráfica. A interface SbapeRO estende

do nosso alca})oilço a intelfi\ce ReconfigurableObj ect pala provei métodos especí6lcos ao formato
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< <lnt e rface> >

RemnfigurableObject

<<1 nt e tíac e> >.

ComponentConíigurat or

<<realiae>>

.< <lnt e rface> >

S })apelo
SimpleConfigurator

Rüunde dSquareShapeROI ni pll IS.a i.i areShapeRDI in pl Fir( leS hapeRO lltll:i

SinlpleEvent

Figura 5.2: Diagrama de Classes da Aplicação Gráfica

de figuras geométricas da nossa aplicação. Criamos três implementações de figuras geométricas:

um círculo, um quadrado e um retângulo de cantos arredondados.

A aplicação mostra diversas figuras geométricas (círculos, quadrados etc) que possuem tan)a-
nho, nome e cores definidas em uma animação diminuindo e aumentando de tamanho. Ela foi

desenvolvida utilizando Jaua Swing IJFC/Su,ing, sítios de modo a torna-la portável para vários
sistemas operacionais. Veja na Figura 5.3 um exemplo com seis figuras geométricas sendo cinco
círculos e um quadrado desenhados na aplicação.

Cada figura geométrica é um componente. Cada componente possui uma implementação na

forma de tuna classe Java que implemente a interface ReconfigurableObject e que é representada

pela forma geométrica da figura (cíi-colo, quadi'gado etc) diferenciando uma implementação da
outra. O estado de um componente é o seu tamanho, coi, nome e ID da figura.

O número dentro de cada forma geométrica é o seu ID, e é incrementado na medida em que

cada forma é substituída por outra através de uma chamada ao método replacelmplementation.
A atribuição de 11) a uma forma geométrica segue as seguintes ieglas:

1. Cada ID cresce seqiiencialinente dentro de unia mesma implementação. Em outras palavras.

não c]eveiá existia un] (lttadrac]o com o mesmo ]]) de outro qua(irado;

2. E possível que exista foi-mas geométricas distintas cona o meslllo ID. Poi exemplo, no início

iim qtiadtado e iim círculo possuem o mesmo ID zeiol
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QXnêílliS.8KuWSli ra

Add Cinde Add Squne Add RoundedSquae Add book

Figura 5.3: Aplicação Gráfica no seu estado inicial
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3. A ieconfiguiação (substituição) do componente irão inanténl o TD cla figura Original, o novo

componente teia o seu ID gerado conforme a negra l.

A regi'a 3 é necessária piora se gaiantii- que figuras geoinét.ricas iguais não possuam IDs repe-

tidos após a reconfiguração. Poi exemplo, seja um cenário inicial colei lula qltadlítdo e iinl círculo,

tina)os com ID zelo. Após il substituição do quadrado poi lmi ottcto c:írc\tlo e se mantivéssen\os

o ID, teiíalnos dois círculos com IDs iguais a zelo, viola\nclo a piinieira regra.

A l?igiiia 3. 1 mostra a substituição dinâmica cle llm chcitlo por inn (litadrado. O círculo
possui ID 4 e será substituído por um outro quadrado. .Ao sclecionai no menu da figura a

substituição clinâinica do componente cíj'cujo poi uma implementação de qttaclrado, o componente

passa pol Locliu as fases de teconfiguração, exportando o seu estado (no caso a sua cor, tamanho)
e importando no novo componente (no caso o quadrado).

A Figura 3.5 mostra o resultado final da reconfiguiação dinâmica, con\ o novo quadrado no
lugar do círculo. Colho o ID é seclüencial dentro da ilaeslna implement.t\ção, o (quadrado novo terá

ID 1, e mantém o estado do componente anterior, no caso a coi do círculo.

O objetivo cla aplicação é ilustrar visualmente as possíveis teconfigurações dinâmicas que

possam ocorrer durante o tempo de execução da aplicação. Por exemplo, é possível substituir

dinamicamente a implementação de uma figura de círculo pata quadrado, mantendo o estado
do componente anterior (por exemplo a cor e o tamanho) e suas interdependências dinâmicas,
auxiliado poi um Configuradoi de Componente.

O papel do Configutador de Componente é montei as dependências entre os componentes, de

modo que ocorrendo uma reconíiguiação, o Configui-odor de Componente será responsável por

atualizai as referências que o antigo componente possuía.

Suponha que os componentes círculos possuam uma dependência do primeiro componente

quadrado de ID zero na aplicação. Portanto os círculos precisam se enganchar no quadrado
utilizando os seus Configuradores de Componentes. A Figura 5.6 mostra um círculo adicionando

um gancho utilizando o botão da aplicação Add Hook. Através de setas desenhadas na aplicação

indicamos que um componente possui uma dependência de outro componente.

Um terceiro tipo de componente na nossa aplicação é o ietângulo arredondado, cuja cor inicial

é azul. Suponha que inserimos três retângulos na nossa aplicação e adicionamos gancllos entre os

componentes pata indicam as suas dependências.

Esse cenário é mostrado na Figura 5.7, com os círculos enganchados no quadrado de ID zero, e

os quaclraclos enganchados nos ietâilgulos aiiedonclados. Existe apenas unl retângnlo at-i-edondado

que depende do círculo de ID zero.

llnplementanlos n:\ llossa aplicação a possibilidade de um coinpoilente poder notificar os seus
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Add Circle 11: Add Squue AddRoundedSquan l :A.ddHooK Hg Play/Pouse l

PI ;icircte i g ã$1
»['sqiiue 11ÉÉÊ+,: ]

il Rounded Squan l

e e
Figura 5.4: Substituição dinâmica do componente círculo por um quadrado

miS ReSorUtgra
About

Add HookAdd Squne Add RoundedSquareAdd Circle

Figura 5.5: Resultado da substituição do componente círculo por um quadrado
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a .0VU"B!;BHOE®
:8bout

Add Cinde PI«' / ouseAdd Squne Add Add Hook

Figura 5.6: Adicionando ganchos pm'a indicar dependência

Figura 5.7: Adicionando novo componente retângulo arredondado e dependências
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clientes no caso de alguniz\ t\lteração de sua cor. Deste modo os componentes deverão not.ificai os

seus clientes utilizando o grato de interdependência\s e noti6lcá-los com a cor nova a sei utilizada.
A Figura 5.8 rnostt:\ o tlion)eito em quc o (litaclri\do irá notificar seus clientes ptua alteialcm as

suas comes. Essa i\ltcr:\ção será \-illidt tanto pari\ os seus clientes diremos quanto indiietos: 1«1 seja,

os círculos (lue são seus clientes dirctos terão :\s s\ias comes alteradas e o ietângulo ai-lc(lonclado

que é um cliente indireto (via componente (íi'cttlo) também terá a sua cor alterada.

O resultado final cla i\lt.oração de cores dos clientes do quadrado é mostrado na Figura S.!).

Pala que a notificação tios clientes temia êxito, cada componente possui uu]] Coníigult\clol tlc
Componente gerencianclo fls suas interdependências (no caso a cor), e recebe um evento de recon-

figuração através de senis ganchos e clientes. Esse evento possui atributos específicos (lue a.judanl

o Coníiguradoi cle Componentes como procedem no momento da ieconfiguração.
A dependência entre os componentes é gerenciada pelo Configurador de Componente, e i\

aplicação gráfica utiliza a visualização das seta para indicar essas interdependências. A cor tem

um papel iinpoitante na nossa aplicação pala mostrar o que ocorre no evento de substituição de
uma figura geométrica por uma outra.

A Listagem 5.3 mostra como ocorre a chamada do método replacelmplementationo pala
substituir a implementação de tuna figura geométrica. Feita a substituição, utiliza-se os Configu-

radores de Componente pala notificar os clientes que houve um evento, que deverão ter as suas

cores alteradas após o recebimento desse evento.

Listing 5.3: Exemplo de c]iamada do método rep]ace]mp].ementationo na aplicação gráfica

public void changeShape(String newShapelmplementation) {

// Jaz cl substituição pelo newShapelmplementation
System.out. println("changing sbape to " + newShapelmplementation);
shapeRO = (ShapeRO) shapeRO. replacelmplementation(

newShapelinplelnent ation )

{try
l

2

3

4

5

6

8

D

( )

// notifica. cite ates

System.out. println("++++ Implementation replaced - notifying
cliente ****\n" )

ShapeConfigurator newShapeConfigurator =(ShapeConfigurator)
shapeRO . ge tCon fig u iator ( )

newShapeConfiguratot . notifyClients(new SimpleEvent("Evento
REPLACED " , CoinpoilentEvent .REPLA(:l1ID) )
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ReçQD!

Add RaundedSquue Play / PouseAdd book

Chance dynamit share

nwnliguratinn
dient's colout

Show Info

Figura 5.8: Notificando clientes para alteração de cor

Figura 5.9: Resultado final da notificação de alteração de cor
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System.out. pl'intln("====== Implementation replaced successíully
Calling garbage collector")

cepa in t ( ) ;

System . gc o ;
catch ( Exception e) {
e . piiiltStiLckTrace o ;

IG

18

]Q
}

A linha 5 invoca o método replacelmplementationo passando como parâmetro o nome

da classe da nova implementação (newShapelmplementation). Esse método retorna um

Reconfigurabl-eObject e é feito o casa pala um ShapeRO.

A partir do novo sliapeRO, obtém-se o seu Configurador de Componente (linha 9) implemen'

Lado pela classe ShapeConf igurator. Essa\ classe é uma extensão da inlplenlentação de referência

do modelo explicado no Capítulo 4 e é usada pala notificar os Configuradores de Componentes

dos clientes de que houve um evento de substituição de componente (linha lO).

O evento de substituição é recebido pelo Configuiador de Componente do cliente e este altera

a sua cor para a mesma do componente no qual o cliente está enganchado.

O código fonte e documentação do alcabouço e da aplicação de exemplo estão disponíveis no

endereço jiiko, sítios.

5.6 Análise de desempenho

Utilizamos a aplicação gráfica pala avaliam o tempo necessário para se executar a teconfi-

guração de unl componente. Ci-íamos uma bateria de testes com cinqüenta substituições de cada

componente e medimos o tempo de dul'ação de cada reconfiguração.

Como existem três tipos de componentes em nossa aplicação giáíica (quadrado, círculo e

quadrado attedondaclo) cada bateria cle teste consumiu cento e cinqüenta teconfigurações. Ao
final (te cada l)alerta obtivemos a média final do tempo consumido para os testes.

Em nosso arcabouço, durante a reconfiguiação, o Configuiador de Componentes notifica seios
clip'nt.es enxiaildo um evento de sul)st.ituição. Ci\cla tempo medido engloba a operação cle ieconfi-

guiação mais o tempo que cada Coltfiguia(loi precisou p:\l':t iiotificai todos os seus clientes.

A Tabela 5. 1 nlost.ra os tetnpos inéclios eni milissegttndos obt.idos pala cada bateria de teste.

61



5 Extensão do Mlodelo

liiicialnlent.e, ineclimos ca reconfigulação de apenas uin componente sem ilenhtun cliente e fomos
adicionais(to mais clientes até cheg:\amos ao total de dez clientes. Executamos três baterias de

tesa.es l)aii\ c \di\ (lilanticlade de clientes, obtendo a lnódia dos tellipos lli) últinlt\ coluna

Tabela 5.1: Tabela de Tempo Médio de Reconfiguração (em milissegundos)

E interessante notei que, mesmo para um componente com dez clientes precisando ser noti-

Glcados durante a Leconfiguração, o tempo médio ficou por volta de 50ms, ou seja, a aplicação
precisou esperar esse pequeno tempo pala voltei a sel operável.

Os tempos focam obtidos em um computador com sistema operacional Linux Fedora Core3
com processador Pentium4 HT 2.6Ghz e 1GB de memória RAM. A versão do Java utilizada foi
aj2sdkl.4.2.08.

5.7 Considerações Finais

A aplicação gráfica demonstra as funcionalidades de ieconfiguração do nosso arcabouço mas

não é un] exemplo cle cenário de uma aplicação mais realista. No entanto, é possível utilizar nosso
modelo em diversas aplicações críticals.

Um exemplo de caso real poderia sei um sistema hospitalcai que centializasse todas as in-

formações de pacientes a serem consultadas pelos médicos a qualquer hora. Esse sistema teria

uma interface possibilitando o médico efetuar sua consulta, que se coinunicalia com componentes

críticos do sistema contendo a informação desejada.

Caso surja a necessidade de atualizal' esses componentes (por exemplo uma coireção de falha

na bttsct\ de pacientes ou adição de novas funcionalidades a essa busca), o sistema não poderia

sei pau\do pois vidas cle pacientes e'stariam eln perigo. Utilizando nosso aic:\bouço seita possível

exectitai a rt'coiifiguiação do sistema dinamicanleiite com tuna int.eiiupção parcial de seus serviços.

Olitlo cxeml)lo (le uso seria em sistemas cuja clisponiblidacle cle seios serviços seja 24 x 7
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  Média l Nlédia 2 Média 3 Média Final
O Cliente 32,94 32.00 }2.95 32.63
l Clientes 34,07 33,78 32.88 33.57
2 Clientes 33,53 33.23 34.51 33.76
3 Clientes 36,17 35,96 35.50 35.88
4 Clientes 35,78 39,57 38,75 38,04
5 Clientes 39,88 38,28 38,73 38,96

IO (clientes 48,36 48,38 50,6] 49,11
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(24 bolas por (tia, 7 dias por semana). Um sistema de Autoridade Ceitificadota cle certificados

digitais se encontra nesse c:uo. Uma Autoiidcade Certificaclortt jlCIP-Bi:\sil, sít.iol , jITI. sítios tem a

iespons:\l)ilidl\dt' priitcil)al dc cnlitil e revogar (cancelar) certifica(los digitais, além dc cinitil uma

[ist&l \tu l]iztl(]a (]os certificados t-evocados, chamada de LCli. De])ciidendo (ttt políticit defiiiid:\

pela\ .A.litolidade Cei-tificaclola, a LCR normalmente é atualizada e etnia.ida a cadtl ilmi\ bola e
deve est:u setlipre disponível no esquema 24 x 7.

No ('aso d:\ liecessiclade de manutenção de uma Autoridade Cleitificadoia: ela não podctia ficar

nittis dt' iuiia hora\ scm o serviço dc emissão de LCR. Possuindo supoitc :\ rt:cunfigttit\ção dinâmica,

esse serviço não seria interrompido totalmente e a LCR não correria o fisco de ficar inválida.
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Capítulo 6

Conclusões

Nós apresentamos un] tucabouço em Java pala dar suporte a reconfigutação dinâmica de
sistemas baseados em componentes. Estendendo o modelo de Configuradotes de Componentes,

citamos um aicabouço em .Jtwa implementando mecanismos para a reconfiguiação de sistema.

O arcabouço foi construído de fonna a sei genérico o suficiente para que outros possam criar

aplicações ieconfiguráveis dinamicamente, bastando implementar as interfaces criadas no nosso

modelo. Nós desenvolvemos unia aplicação gráfica a paltil de nosso arcabouço, mostrando como

é possível ieconfiguiar dinamicamente componentes em tempo de execução.

Deânimos também políticas de reconfiguração dinâmica que servem para determinar a maneira

que será feita a ieconfiguiação dos componentes, mostrando o seu uso na nossa aplicação de
exemplo. Com isso, estamos contribuindo com a definição de um mecanismo adicional para

controlar a ieconfigtuação, tomando esse processo um pouco mais flexível em relação a trabalhos
anteriores.

6.1 Contribuição

Nosso trabalho tem como principal contribuição a implementação de um modelo para iecon-

figuiação dinâmica utilizando as interdependências entre os componentes. Estendendo o modelo

cle Configuiaclotes cle Componentes, tnostramos como é possível notificar todos os clientes depen-

dent.es do componente a sei ieconfigttrado.

Realizamos tatlibém um estudo dos principais trabalhos relacionados na área de ieconfiguiação

dinâmici] c det:\llit\mos (letais os principais mecanismos utiliza\dos.

As políticas de iecoiifiguii\ção dinâmic:\ defiltidas pelo nosso alce\bottço também coiitriblicnl
de forma a se cl'iar llina nova nr\iteira de coiltiole (lo coinpoitamento elos colnponeilt.es envolvidos
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na ieconfiguiação

Nosso trabalho ci'ioti ullla impl( tentação rle refetêticia parti mostrar o liso do nosso arcaboltço

pala reconfignuação dinâmica. A apli(anão gt:ínic:\ (lesenvolvida com Java Swing possui como

ín(lide LOC (Z,lhes Oy (Jo(/e) 1728 ]in]ias, e como índice NCLOC (]Von-(;omment Limes Oy Corte) o
valor de 1241 linha.

Esses valores foiain ot)t.idos tttiliz;tittlu iiili soft.witlc Z,i/i.e.ç Oy Ca(/es C'o?lvller' ILo(:. sít.iol e os

resultados detalhados estão nas Tabelas 6.1 (valores pala LOC) e 6.2 (valores para NCLOC).

00008 ./br/usp/ime/riko/dynamic/reconfiguration/NotReconfiguiableException.java
00011 ./br/usp/ime/riko/dynamic/reconfiguration/ROState.java
00028 ./br/usp/ime/riko/dynamic/reconfiguiation/ReconfigurableObject.java
00009 ./bi/usp/ime/riko/dynamic/ieconfiguration/UnexpectedROStateException.java
00018 ./br/usp/ime/riko/dynamic/reconfiguration/DynamicPolicy.java
00009 ./br/usp/ime/riko/dynamic/ieconfiguration/InvalidPolicyTypeException.java
00009 ./br/usp/ime/riko/dynamic/teconfiguration/UnexpectedReconfigurationException.java
00152 ./bi/usp/ime/riko/dynamic/chape/CircleShapeROlmpl.java
00153 ./br/usp/ime/riko/dynamic/shape/RoLmdedSqucareShapeROlmpl.java
00107 ./br/usp/ime/riko/dynamic/shape/ShapeConfiguratoi .java
00027 ./br/usp/ime/iiko/dynamic/shape/ShapeRO.java
00048 ./br/usp/ime/riko/dynamic/chape/ShapeROStatelmpl.java
00147 ./br/usp/ime/riko/dynamic/chape/SquareShapeROlmpl.java
00009 ./bi/usp/ime/riko/dynamic/shape/ShapeSimpleEvent.java
00232 ./br/usp/ime/iiko/swing/CiicleLayout.java
00147 ./br/usp/ime/riko/swing/JPaneIAllSllapes.java
00099 ./br/usp/ime/iiko/swing/JPanelPopupX'menu.java
00179 ./bi'/usp/ime/riko/swing/NlainFrame.java
00271 ./br/usp/ime/iiko/swing/PaintJPanel.java
00023 ./br/usp/ime/riko/swing/InfoJDialog.j&wa
00042 ./bl/usp/ime/iiko/swing/D]'axx,Aiiow.java

01728

Ihbela 6.1: Tabela de Linl)as de Código (LOC)
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00005 ./br/usp/ime/iiko/dynamic/reconfigulatioii/NotReconfiguiableException.java
00004 ./bi/ttsp/ime/riko/dynamic/reconfiguri\tioii/ROSÉ ate.java

00008 ./bi/usp/ime/riko/dynamic/ieconfiguration/Reconfig\uableObject.java
00005 ./br/usp/ime/riko/dynaniic/reconfiguration/UnexpectedROStateException java

00016 ./br/usp/ime/iiko/dynamic/reconíiguiation/DynainicPolicy.lava
00005 ./br/usp/ime/riko/dynamic/ieconflguration/InvalidPolicyTypeException.java
00005 ./bl'/usp/íme/riko/dynamic/ieconfiguration/UnexpectedReconfigurationException.java
00113 ./br/usp/ime/riko/dynamic/shape/CiicleShapeROlmpl.java
00111 ./br/usp/ime/riko/dynainic/chape/RoundedSquareShapeROlmpl.java
00067 ./bi/usp/ime/riko/dynamic/chape/ShapeConfigurator.java
00014 ./br/usp/ime/riko/dynamic/chape/ShapeRO.java
00031 ./br/usp/ime/riko/dynamic/shape/SliapeROStatelmpl.java
00111 ./br/usp/ime/riko/dynamic/chape/SquaieShapeROlmpl.java
00005 ./br/usp/ime/iiko/dynamic/chape/ShapeSimpleEvent.java
00157 ./br/usp/ime/riko/swing/CircleLayout.java
00121 ./br/usp/ime/riko/swing/JPaneIAllShapes.java
00080 ./br/usp/ime/riko/swing/JPanelPopupNlenu.java
00142 ./br/usp/ime/riko/swing/MainFranle.java
00184 ./br/usp/ime/riko/swing/PaintJPanel.java
00017 ./br/usp/ime/riko/swing/InfoJDialog.java
00040 ./br/usp/ime/riko/swing/DiawArlow.java

n

01241

Tabela 6.2: Tabela de Linh'as de Código Sem Comentários (NCLOC)
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6.2 'lFabalhos Futuros

O atcabottço ê\piesentado nessa dissertação é apenas iull modelo inicial cle extensão dos Con

figur:\dol es de Clomponentes. E possível melhorar a nossa\ i(léia ern vários z\spectos:

Eiii iiossu pt'sqttisa não aboidanlos os aspectos tl \tisaciotli\is exisl.elites clllraiite a ieconfi-

gttração dinâlliica dos componentes. Cmo ui l componente se reconíigure mas ocorra uma

falha em algum cle seus clientes, é necessário que exista o conceito dc voltar atrás para o

estado original dos componentes (executar um "ro//bacÉ" da rcconfigui:\ção);

e A rolei'anciã a fala)as é uma área bem vasta e interessante para se aplicar na reconfigui'ação

dinâmica. E preciso estudar os diversos casos de tratamento no caso de falhas de compo-
nentes durante ou não o processo de reconfigul'ação;

e A implementação de sincronização entre os bloqueios das chamadas dos clientes e a operação

de ieconflguiação do componente não é trivial pois existe o risco de deixar o sistema em
dendtock\

Nossa pesquisa apresentou uma aplicação gi-áfica de exemplo, mas faltou uma implementação

de caso mais real que nos permitisse estudar com mais detalhes o uso de nosso aicabouço;

O nosso modelo de execução se restringiu a componentes e chamadas de métodos locais.

Àligrar o nosso arcabouço para dar suporte a sistemas distribuídos representa uma evolução

natural do nosso trabalho, pois aplicações desse domínio distribuído se beneficiariam muito
mais com uma ieconfiguiação dinâmica transparente aos seus clientes.
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