
ASPECTOS PARA  
O DESENVOLVIMENTO DE  

SISTEMAS HIPERMÍDIA DISTRIBUÍDOS  

 
 

4.1 - INTRODUÇÃO  

 Sistemas hipermídia utilizam tanto mídias discretas (como texto e gráficos) quanto mídias 

contínuas (como áudio e vídeo). Os dados de mídia contínua (ou dados baseados no tempo) são 

gerados a uma determinada taxa e devem ser reproduzidos nessa mesma taxa, ou seja, existe um 

prazo (deadline) para que o dado seja exibido sem perda na qualidade [Buf94a]. Por exemplo, se 

uma aplicação deseja exibir quadros de vídeo a uma taxa de 30fps e em algum momento da 

transmissão (imaginando que a exibição é remota) essa taxa cai, ocorrerão tremores na imagem 

(jitter) que está sendo exibida. As tecnologias atuais encontram algumas dificuldades em suportar 

essas características de tempo real dos dados de mídia contínua, de forma que muitas pesquisas 

têm sido feitas no sentido de superar essas dificuldades provendo um gerenciamento eficiente 

desses dados. 

 Este capítulo discute vários aspectos importantes para o desenvolvimento de sistemas 

hipemídia distribuídos, que são: qualidade de serviço, serviço de vídeo sob demanda, problemas 

dos sistemas operacionais convencionais para suportar multimídia, problemas das redes 

convencionais para suportar multimídia, armazenamento e acesso a dados multimídia,  busca e 

recuperação de dados e distribuição de objetos 

 

4.2 - QUALIDADE DE SERVIÇO  

 Servidores de dados multimídia devem suportar transmissão a clientes heterogêneos e 

garantir que o vídeo seja apresentado com a mesma qualidade com a qual foi gerado. Isto requer 

parâmetros de qualidade de serviço (Quality of Service - QoS). Qualidade de serviço é a 

parametrização, para o sistema, da vontade ou necessidade do usuário [Nah95]. Por exemplo, se 
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um cliente deseja transmitir um vídeo no formato NTSC, a taxa de frames deve ser de 30fps, e os 

sistemas devem garantir que essa taxa seja mantida.  

Os parâmetros de QoS podem estar relacionados com a aplicação, com o sistema 

operacional, com a rede ou com o dispositivo (figura 4.1) [Taw93]. 

 Serviços de negociação e tradução são necessários para realizar comunicação de 

parâmetros de QoS. A negociação visa estabelecer valores de parâmetros comuns entre os 

serviços do usuário e do fornecedor e garantir acesso (através de reserva de recursos e testes de 

admissão [Buf94a]) a recursos escassos, reservando somente a demanda real [Nah95]. A tradução 

é necessária pois diferentes clientes possuem diferentes parâmetros de QoS  [Nah95]. 

 O gerenciamento de QoS para aplicações de mídia contínua pode ser subdividido em 2 

esquemas de controle: Estático e Dinâmico [Buf94a]. No esquema de controle estático, o 

usuário simplesmente especifica o nível de QoS no momento da criação de uma determinada 

sessão, sendo que esse nível será mantido até o final da mesma. Por outro lado, o esquema de 

controle dinâmico permite que o sistema ou o usuário modifique o nível de QoS durante o 

andamento da sessão. Essa mudança pode ser solicitada pelo gerente de QoS - quando a 

disponibilidade dos recursos do sistema torna-se baixa - ou pela aplicação do usuário - quando o 

mesmo deseja melhorar (aumentar) seu nível de QoS ou até mesmo degradá-lo. 

 

 
 
 
 

 

Figura 4.1 - Níveis de QoS [Taw93]. 
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4.3 - SERVIÇO DE VÍDEO SOB DEMANDA  

 Aplicações de vídeo sob demanda (Video-on-Demand - VOD) incluem televisão interativa 

(ITV - Interactive TeleVision) e aplicações corporativas/educacionais. O foco da ITV é a 

apresentação de vídeo a partir de uma coleção restrita de vídeos. O foco das aplicações 

corporativas/educacionais é a apresentação aleatória de dados de vídeo, selecionados de uma 

grande coleção com vídeos de tamanhos variados. Devido ao grande volume desses dados para 

armazenamento, um sistema VOD tipicamente usa uma combinação de discos magnéticos com 

armazenamento terciário [Ber95]. 

 No desenvolvimento de um sistema VOD, pesquisadores têm que resolver muitos 

problemas. Primeiro, o sistema deve estar apto a localizar um vídeo desejado. Segundo, o sistema 

deve armazenar e gerenciar uma grande coleção de dados de vídeos estruturados. Terceiro, o 

sistema deve transportar um vídeo selecionado para o usuário final e executá-lo [Ber95].  

 Para localizar um vídeo desejado, uma interface amigável deve ser criada. A interface irá 

suportar pesquisas em uma base de metadados (seção 4.7), e então ajudar o usuário a encontrar o 

vídeo no repositório. O projeto da interface de pesquisa deve considerar quais tipos de pesquisas 

devem ser suportadas e como as pesquisas devem ser especificadas.  

 O armazenamento e o gerenciamento de vídeo digital é difícil devido ao enorme tamanho 

desse material e do custo resultante desse armazenamento. Similarmente, o transporte e a 

execução de dados de vídeo requer um certo custo por stream porque os dados de vídeo 

requerem entrega em tempo real e consomem considerável largura de banda de rede quando 

transmitidos [Ber95]. 

 Os aspectos de localização, armazenamento, gerenciamento e transporte são discutidos em 

mais detalhes nas próximas seções desse capítulo. 

 Serviços de vídeo interativo são similares ao serviço de difusão de TV. A diferença é que a 

interface da TV foi projetada para suportar muitos canais simultâneos sobre um mesmo banco de 

dados. No sistema de TV tradicional, cada estação realiza a sua programação simultaneamente 

com outras estações, e o usuário seleciona um canal específico. Em contraste, um sistema 

interativo faz com que toda a programação seja apresentada ao usuário sem nenhuma restrição. O 

usuário pode selecionar qualquer parte da programação a qualquer hora [Lit94]. 
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 De acordo com o nível de interatividade, os serviços de vídeo podem ser classificados em 

[Flu95]: 

• Serviços Broadcast (No-VOD), similar aos canais de televisão, em que o usuário é um 

participante passivo e não possui nenhum controle sobre a sessão. 

• Serviço Pay-Per-View (PPV), em que o usuário paga por uma programação específica, 

similar ao serviço existente em CATV (Cable TV). 

• Serviço Quasi Video-On-Demand (Q-VOD), em que os usuários são agrupados pelo 

interesse comum que possuem. Os usuários possuem um controle rudimentar, ativado 

por chaveamento para os diferentes grupos. 

• Serviços Near Video-On-Demand (N-VOD), em que funções de avançar e voltar são 

simuladas por transições em um intervalo de tempo discreto (da ordem de 5 minutos). 

Isto é feito utilizando vários canais que possuem a mesma programação, porém em 

tempos diferentes. 

• Serviço True Video-On-Demand (T-VOD), em que o usuário possui total controle 

sobre a apresentação. O usuário tem todas as funções de VCR (Video Cassete 

Recorder), incluindo avançar, voltar, congelar e posicionar diretamente. T-VOD aloca 

para cada usuário um canal exclusivo; com isso, o número de usuários do serviço fica 

limitado pelo número de canais disponíveis. T-VOD necessita de um sinal bidirecional 

entre o usuário e o controle central. Serviços T-VOD são essenciais para aplicações 

como jogos interativos, onde todas as ações de um jogador são vistas pelos outros 

jogadores.  

  Os serviços interativos podem ser usados nas mais diversas aplicações, como visto na 

tabela 4.1. 

  
Aplicação Descrição 
Movies-on-Demand  (Filmes 
sob Demanda) 

O cliente pode selecionar e ver o vídeo com total capacidade de 
interação. 

Vídeo Game  Interativo Pode-se jogar  sem ter que adquirir uma cópia do jogo. 
Noticiário de TV interativo O cliente é capaz de selecionar uma notícia bem como seu nível de 

detalhe. 
Catálogos interativos O cliente pode examinar e comprar produtos . 
Aprendizado a distância Um estudante se inscreve em um curso, remotamente e pode ter 

preferências e horários individuais. 

 

Tabela 4.1 - Aplicações de serviços interativos [Flu95]. 
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 Um sistema VOD pode receber acessos simultâneos de centenas de usuários com 

diferentes preferências. O sistema deve ser capaz de garantir uma qualidade de serviço satisfatória 

a todos os clientes. Um cenário típico de um VOD consiste em um banco de dados local,  

conectado a uma casa por uma rede de comunicação. Na casa do usuário, há uma interface de 

rede e um monitor. A interação do usuário com o sistema pode ser feita através de um controle 

remoto ou um teclado de computador. Esse sistema consiste na informação/arquivo de 

programação armazenada em um servidor central. Essa informação é transmitida a servidores 

regionais através de uma rede de alta velocidade (a rede de alta velocidade interliga os servidores 

regionais), ficando à disposição dos usuários. Os usuários ligam-se aos servidores regionais. 

 Sessões VOD são geralmente longas e requerem alta banda passante para transmissão, 

utilizando por isso técnicas de compressão de vídeo para diminuir o número de bits a serem 

transmitidos. Algoritmos e técnicas para compressão de vídeo (como por exemplo MPEG, JPEG, 

H.261) foram discutidos no capítulo 2. 

 

4.4 - SISTEMA OPERACIONAL 

 O sistema operacional controla todos os componentes de um sistema computadorizado, 

como por exemplo CPU, memória principal, armazenamento e todos os dispositivos de entrada e 

saída. Ele é fundamental para que um sistema multimídia tenha um bom desempenho. Sistemas 

operacionais convencionais foram projetados para oferecer um uso justo dos recursos do sistema 

entre os programas concorrentes, porém, tais sistemas  sofrem a falta de serviços de tempo real. 

Por exemplo, a abstração de processo UNIX [Tan93] é um conceito muito útil  do ponto de vista 

de programação, mas a troca de contexto dos processos demanda um custo de tempo muito alto 

para aplicações de mídia contínua. Esse alto custo leva a escolha de pacotes de threads do nível 

do usuário que possuem uma troca de contexto mais suave [Tan93, Cou94].  

 

4.4.1 - PROBLEMAS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS CONVENCIONAIS 

 Os sistemas operacionais convencionais apresentam problemas para o suporte de 

aplicações de mídia contínua. Segundo Buford [Buf94a] tais problemas são: 
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• Latência de Interrupção. A grande latência das interrupções é uma das razões pelas quais 

os sistemas operacionais convencionais não suportam muito bem atividades de tempo real. 

Aplicações de mídia contínua produzem um número freqüente de interrupções no kernel 

resultando em pesadas trocas de contexto. 

 Todo kernel não preemptivo provê latência de interrupção muito grande. O 

processamento dos eventos de tempo real que disparam uma nova thread (ou um novo processo) 

deve esperar até que o processamento atual do kernel  termine, e isto demora vários 

milissegundos. 

 Existem três abordagens para reduzir a latência de interrupções no kernel. A primeira 

torna o kernel altamente preemptivo modificando sua estrutura interna. A segunda adiciona um 

conjunto de pontos de preempção no kernel existente. A terceira abordagem é converter o kernel 

atual em um programa do usuário e executá-lo no topo de um microkernel. 

• Gerenciamento de Inversão de Prioridades. Quando um programa de tempo real 

compartilha os mesmo recursos com um programa não tempo real, ocorrem casos onde o 

primeiro deve esperar pelo término do segundo. Por exemplo, em aplicações que 

compartilham o mesmo servidor de rede, um pacote de alta prioridade pode ter que 

esperar até que todos os pacotes de menor prioridade, que já estavam na fila, completem 

sua execução. Essa inversão de prioridade causa um tempo de espera não previsível 

acarretando problemas como o jitter. 

• Gerenciamento de Deadline e Recuperação. Ao contrário de aplicações de tempo 

real, muitas aplicações de mídia contínua possuem um deadline inerentemente mais suave. 

Por exemplo, pode-se prosseguir uma videoconferência mesmo que a imagem de vídeo 

mais recente não possa ser processada a tempo. A perda de um deadline não leva ao caos 

total, porém a notificação da perda é uma informação importante, pois baseada nessa 

informação a aplicação pode querer mudar o nível de QoS. Quando a aplicação perde um 

deadline devido à sobrecarga ou a erros de hardware ou  software, o programa do usuário 

deve estar apto a tomar uma decisão. A decisão geralmente é uma recuperação que, 

freqüentemente, deve executar com uma prioridade maior que a atividade principal, logo 

necessita aumentar sua prioridade primeiro. 
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• Gerenciamento de Qualidade de Serviço e Controle de Admissão. Sistemas 

operacionais convencionais não possuem um mecanismo para manter um nível de QoS 

para  aplicações de mídia contínua ou esquemas de gerenciamento e prevenção de 

sobrecarga (através de técnicas de controle de admissão), o que pode acarretar problemas 

de espera (delay) não predizível e jitter [Buf94a, Ste95a]. 

 

4.4.2 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS  

 Num sistema multimídia, as garantias de tempo para o processamento de mídia contínua 

devem considerar todo o sistema de software e hardware ao longo de toda a rota de 

comunicação. Os requerimentos dependem do tipo de mídia e da natureza das aplicações. Em um 

sistema multimídia distribuído, várias aplicações  competem por recursos, os quais merecem uma 

alocação cuidadosa. O gerenciamento do sistema deve então empregar algoritmos de 

escalonamento apropriados para garantir que os recursos sejam devidamente alocados às 

aplicações de acordo com suas necessidades. 

 Uma possível realização de alocação e gerenciamento de recursos baseia-se na interação 

entre clientes e seus respectivos gerentes de recursos. O cliente seleciona o recurso e requisita a 

alocação do mesmo declarando suas necessidades através de uma especificação de QoS. 

Primeiramente, o gerente de recursos checa a utilização de seu recurso e decide se a solicitação de 

reserva pode ser atendida ou não. Todas as reservas  existentes são mantidas e, caso seja 

necessário, há negociação com outros gerentes de recurso (através de protocolos de reserva de 

recurso, como ST-II) [Ste95]. 

 

4.4.3 - SUPORTE ARQUITETURAL 

 Existem dois modelos de arquitetura para o núcleo de um sistema operacional: o kernel 

monolítico e o microkernel. O kernel monolítico (como o UNIX) mantém todos os serviços 

oferecidos pelo sistema em seu interior. Já um microkernel implementa apenas os serviços básicos 

como gerência de espaço de endereçamento, memória virtual, ciclos de processador e 

interrupções. Todos os outros serviços, como serviço de arquivos e interface com o usuário, 

estão implementados fora do kernel, no espaço do usuário [Tan93, Cou94]. 
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 Uma característica chave no projeto de um sistema distribuído é a flexibilidade [Cou94, 

Mul93]. Um microkernel tem a vantagem de ser altamente modular: existe uma interface bem 

definida para cada serviço, e todo serviço é igualmente acessível para qualquer cliente, 

independente de sua localização. Além disso, é fácil instalar, remover ou depurar novos serviços, 

sem a necessidade de parar o sistema para reinicializar o kernel (como é o caso do kernel 

monolítico). É essa habilidade de adicionar, retirar ou modificar serviços que provê ao 

microkernel flexibilidade [Tan93]. Essa flexibilidade, aliada à extensibilidade  e facilidades em 

comunicação, torna a arquitetura microkernel apropriada para sistemas de tempo real e 

especificamente multimídia. 

 Silberschatz [Sil95] detalha a arquitetura microkernel  bem como sua aplicação no sistema 

operacional Mach, e Coulson [Cou92] mostra extensões aplicadas ao microkernel do sistema 

operacional Chorus para dar suporte à multimídia. 

 

4.5 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO  

 As redes em sistemas multimídia distribuídos devem dar suporte a um conjunto de serviços 

e requisitos como: tráfego em tempo real, garantia de alto desempenho e difusão múltipla. Os 

protocolos existentes como o OSI e o TCP/IP [Com95] não satisfazem esses requisitos. Eles 

foram projetados para operar em sub-redes de baixa confiabilidade. Apesar da predominância dos 

protocolos da família TCP/IP, eles são inadequados para multimídia pois: o protocolo de 

transporte (TCP) não suporta nenhum parâmetro de qualidade de serviço, a verificação de erros 

por checksum e o controle de fluxo através de janelas deslizantes introduzem um overhead muito 

grande na transmissão, existe a ausência de conexões multiponto, não há limite máximo garantido 

para atraso nem para o jitter e não possui a previsibilidade necessária para operar em tempo real 

[Car95]. O uso de protocolos TCP/IP é viável para aplicações multimídia quando a sub-rede de 

comunicação assegura alto desempenho e confiabilidade [Car95], como a FDDI-II por exemplo. 

Também existe uma grande expectativa em torno das redes digitais de serviços integrados em 

banda larga (BISDN) usando tecnologia ATM [Com95]. 

 Abaixo estão descritas algumas das características das principais tecnologias de rede em 

uso atualmente: 
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• Ethernet: é a tecnologia mais utilizada, trabalhando a uma taxa de transferência de 10 

Mbps; com isso pode transmitir no máximo quatro vídeos comprimidos ao mesmo tempo. 

Utiliza o protocolo CSMA/CD, o que é uma desvantagem, pois esse protocolo é não 

determinístico. Em situações de alta carga não há controle sobre o delay de acesso. Em 

aplicações tradicionais, não há problema, mas em aplicações multimídia, onde existe a 

necessidade de sincronismo, torna-se um problema sério, impossibilitando a criação de um 

sistema multimídia satisfatório, a não ser que seja controlado o número de estações 

clientes [Stu95]. 

• Token Ring: o protocolo de acesso é muito melhor que o da Ethernet para suportar 

dados multimídia. Uma vantagem é a taxa de transferência que é de 16 Mbps, ao invés de 

10 Mbps. A característica mais importante é o nível MAC de prioridades. Ele pode ser 

usado para separar dados em tempo real (alta prioridade) e dados normais (baixa 

prioridade). Desta forma, as estações determinam que tipo de dado vai ser transmitido e se 

é de alta ou baixa prioridade, conseguindo com isso viabilizar comunicação multimídia. 

• 100 Base-T: é a evolução da Ethernet (IEEE 802.3), e utiliza o mesmo protocolo de 

acesso CSMA/CD. Com isso, raramente excede 50 % de utilização da bandwidth, porém, 

como a taxa de transferência é de 100 Mbps, consegue uma taxa de transferência real de 

50 Mbps, transmitindo um grande número de dados multimídia, mas não garantindo o 

delay. 100 Base-T é uma escolha satisfatória para pequenas e médias configurações. 

• 100 VG-Anylan: outra tecnologia de rede a 100 Mbps, também conhecida por 100-

Mbps Demanda de Prioridade, é uma evolução do padrão Ethernet e Token-Ring para 100 

Mbps sobre par trançado categoria 3. Seu principal objetivo é aumentar a taxa de 

transferência, utilizando-se dos cabos e interconexões existentes. Uma rede 100VG-

Anylan consiste em um hub central ou repetidor, que gerencia o acesso da rede por 

execução contínua de um esquema de controle de acesso “round robin”. Isto garante que 

todas as requisições serão atendidas por ordem de chegada e por prioridade (nesse 

esquema não há colisões). Esse tipo de rede é melhor que a 100 Base-T, e é uma 

alternativa viável para comunicações multimídia, em particular para topologias que 

possuam um pequeno número de estações. 
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• FDDI: conceitualmente o FDDI é um superconjunto de fast token ring. A grande 

badwidth pode suportar um grande número de estações multimídia. Para utilizar FDDI 

para comunicações multimídia necessita-se de um esquema de gerenciamento de taxa de 

transferência adicional, porém o seu custo é bastante alto. 

• FDDI II: é uma rede baseada no protocolo slotted-ring, derivada da FDDI para 

suportar melhor o tráfego em tempo-real. Possui um complexo esquema de gerenciamento  

dinâmico da bandwidth entre dados assíncronos, síncronos e isócronos. FDDI II é 

parcialmente compatível com FDDI, já que toda a estação FDDI II suporta o tráfego de 

pacotes FDDI, mas o contrário não acontece. 

• X.25: é baseado no protocolo sliding windows e no mecanismo de recuperação de 

erros, obtendo desta forma variações na entrega de pacotes e delay incontrolável. É 

utilizado em links com velocidades acima de 64 Kbps não possui multicasting. Por esses 

motivos, não é recomendado para redes multimídia. 

• ISDN: foi desenvolvido para suportar uma grande variedade de serviços, sobre dados, 

fax e vídeo. É construído sobre um canal síncrono de 64 Kbps, que pode ser usado para 

bit-streams contínuos ou no tráfego de bits constante, como o H.261 vídeo, ou para 

comunicação por pacotes. ISDN é largamente utilizado na Europa. Pode ser utilizado na 

comunicação multimídia, tanto ponto a ponto quanto multiponto. 

• ATM: na rede ATM, todas as informações são adicionadas dentro de um slot de 

tamanho fixo chamado de célula, que é identificada e comutada por um rótulo (label) no 

cabeçalho (header). A arquitetura ATM provê os ingredientes necessários para suportar 

requisições de aplicações multimídia. Devido às facilidades oferecidas pelas redes ATM no 

suporte à multimídia, a próxima seção detalha um pouco mais essa tecnologia. 

 

4.5.1 - A ABORDAGEM ATM  (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) 

 Esta seção discute a tecnologia ATM devido às facilidades que esta apresenta ao suporte 

de dados de mídia contínua, em especial. Porém, o projeto discutido nesta dissertação prevê a 

utilização de redes padrão Ethernet por esta já estar amplamente instalada, reduzindo assim os 

custos. 
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 A tecnologia ATM [Bou92] resulta da junção de dois conceitos: o de  comutação de 

pacotes e o de  multiplexação por divisão de tempo (Time Division Multiplexing, TDM). ATM é 

a tecnologia que está sendo utilizada na rede pública B-ISDN. O ITU define o modelo de 

referência do protocolo para B-ISDN, mostrado na figura 4.2.  

  
 
 
 A evolução das redes de longa distância (WANs, Wide Area Networks) começa com a 

comutação de pacotes, passa pelo chaveamento de quadros (Frame Relay) e chega à comutação 

de células. A evolução foi ditada pelo aumento constante tanto da confiabilidade dos meios de 

transmissão quanto da velocidade dos equipamentos de comutação. 

 Tanto a comutação de pacotes quanto o chaveamento de quadros transmitem os dados em 

quadros de tamanho variável, tipicamente contendo centenas ou milhares de bytes de informação. 

A tecnologia de comutação de células emprega pacotes (denominados agora de células) de 

tamanho fixo igual a 53 bytes: cinco de cabeçalho e quarenta e oito de dados. A idéia é comutar 

velozmente essas células durante seu trajeto. Essa filosofia é denominada banda sob demanda pelo 

fato da rede prover exatamente a banda requisitada pelas aplicações. ATM comuta as células na 

velocidade em que são submetidas para transmissão (toda a comutação é feita por hardware 

dedicado a esse fim). 

 A camada ATM (figura 4.3) emprega células com o formato dado pela figura 4.4. Os 

campos VCI (Virtual Channel Indentifier) de dezesseis bits e VPI (Virtual Path Identifier) de 

doze bits identificam uma conexão. Comer [Com95] explica a função de cada campo de uma 

célula ATM, bem como os processos de estabelecimento de conexão e de comutação. 

 
Figura 4.2 -  Modelo de referência do protocolo para B-ISDN [Bou92]. 



Aspectos para o Desenvolvimento de Sistemas Hipermídia Distribuídos 

 42

 

ATM  OSI 
Adaptação   
ATM  Enlace 
Física  Física 

 
 
 
 

 
 

A camada de adaptação (figura 4.3) fornece serviços às camadas superiores abstraindo as 

particularidades da tecnologia ATM. A tabela 4.2 fornece os tipos de serviços oferecidos por essa 

camada. Os serviços de interesse de aplicações multimídia distribuídas são os serviços classe A e 

B. Serviços classe A são destinados a mídias que requerem taxas de transmissão constante como 

áudio e vídeo não compactados. Serviços classe B são destinados a mídia que demandam taxas 

variáveis como áudio e vídeo compactados (a taxa de compactação depende das características 

momentâneas da mídia). Em ambas as classes os dados chegam ao receptor em sincronismo com 

o emissor, isto é, a rede não altera a ordem temporal dos segmentos de mídia no fluxo. 

 
 

Classe A B C D 
Sincronismo 
fonte-destino 

Garantido 
 

Não garantido 
 

Taxa (bits/s) Constante Variável 

 
Serviços classe A e B são implementados através de uma base de tempo comum, ou, na 

inexistência desta, através de “bufferização”. Devido a velocidade de comutação das células 

ATM, o atraso de propagação e o jitter são muito baixos, o que propicia certa facilidade para a 

camada de adaptação prover a devida sincronização entre o emissor e o receptor. 

 

Figura 4.3 - Camadas de uma rede ATM comparadas com o modelo OSI [Com95]. 

Tabela 4.2 - Tipos de serviço oferecidos pela camada de adaptação. 

Figura 4.4 - Formato de uma célula ATM. 
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A tecnologia ATM foi concebida como multiserviço, de forma que a introdução de novas 

categorias de serviços dentro da camada ATM torna essa tecnologia apta a suportar um número 

virtualmente ilimitado de aplicações. O conceito de negociação possibilita que a cada conexão a 

camada ATM se comporte, em termos de tráfego e desempenho, de maneira ao usuário otimizar 

os requisitos da aplicação de acordo com as capacidades da rede. 

Dado à natureza heterogênea do tráfego multimídia e à necessidade de alocação de 

recursos da rede para cada componente de tráfego, a flexibilidade na utilização da rede pode ser 

alcançada provendo-se um conjunto selecionável de capacidades dentro da camada ATM em si. 

Novas categorias de serviços têm sido definidas tendo esses conceitos em mente. 

Esforços vêm sendo realizados no sentido de se desenvolver especificações técnicas que 

habilitem o uso de aplicações e serviços multimídia em redes ATM. Em especial, estudos estão 

sendo realizados no suporte a serviços de video-on-demand. 

 

4.6 - ARMAZENAMENTO E ACESSO 

 Dados de mídia contínua requerem um throughput maior do que o disponível com a 

tecnologia convencional de disco magnético [Lou93]; tal tecnologia não suporta a largura de 

banda necessária para múltiplas streams de serviço. A entrega de vídeo sob demanda requer uma 

largura de banda muito alta e, mesmo com redes velozes, pode ocorrer congestionamento no 

sistema de entrada/saída do servidor.  

 As restrições de banda e de entrega em tempo real sugerem o uso de servidores 

localizados nos clientes para a execução de playback de dados multimídia. Por outro lado, o 

desejo de compartilhar tais dados (como vídeo) e o custo efetivo dos dispositivos de 

armazenamento terciário motivam a utilização de um repositório central. O que é necessário é 

manter o alto desempenho e escalabilidade de servidores distribuídos enquanto o custo do 

armazenamento centralizado é preservado. Assim, a solução pode ser a adoção de um sistema de 

armazenamento hierárquico distribuído [Fed94].  

 Na tentativa de satisfazer as necessidades de entrega em tempo real, alguns sistemas 

utilizam um servidor poderoso, empregando alguma técnica de disk array  [Cha94] (para suprir a 

deficiência da tecnologia convencional de discos magnéticos), como a tecnologia RAID 
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(Redundant Array of Inexpensive Disks) [Sil95, Lee94]. Uma outra abordagem poderia aplicar 

paralelismo também a nível de servidor, deixando que vários servidores realizem a tarefa de 

entrega dos dados [Fed94]. 

 Muitos sistemas operacionais oferecem um mecanismo de armazenamento básico para os 

arquivos utilizados pelas aplicações. Aplicações modernas gerenciam estruturas de dados que não 

são muito bem modeladas como arquivos: planilhas, gráficos, hipertexto e objetos multimídia. Em 

vez de um modelo de uma única stream de bytes serial, documentos compostos por uma ou mais 

dessas estruturas são melhor modelados como uma coleção de objetos compostos 

interconectados. Esse novo modelo deve oferecer múltiplas facilidades de armazenamento para as 

aplicações e para documentos compostos, e também deve oferecer um mecanismo flexível para a 

organização dos dados em disco e para o gerenciamento de cache, de forma que diferentes 

modelos e diferentes aplicações utilizem a melhor política de disco e de cache para aumentar o 

desempenho [Dea95]. Sistemas operacionais como o Windows NT [Fed94] e o Mach [Fed94, 

Sil95] possuem interfaces para executar programas projetados para outros sistemas, onde cada 

interface executa no topo de um kernel comum. Essa flexibilidade deveria estar presente também 

no armazenamento de dados, de forma a permitir que cada dado (texto, imagem, vídeo, etc.) fosse 

armazenado de acordo com o modelo mais conveniente, ao invés de todo dado ser armazenado 

conforme um único modelo [Dea95]. 

 A habilidade para construir objetos compostos permite a um hiperdocumento ser 

composto por vários subobjetos, os quais podem ser compartilhados por outros hiperdocumentos. 

A decomposição da mídia em subobjetos compartilhados tem como vantagens: economia de 

espaço de armazenamento (um vídeo pode ser compartilhado por vários hiperdocumentos) e 

melhoria no desempenho (buscas podem retornar pequenas peças de vídeo ao invés do 

hiperdocumento inteiro) [Fed94]. 

 

 

4.7 - BUSCA E RECUPERAÇÃO 

 Uma questão crítica no projeto de sistemas de informação multimídia é a arquitetura de 

distribuição dos dados. Devido ao enorme volume de dados envolvido, é impraticável armazenar e 
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gerenciar todas as informações de distribuição a partir de um único site. Além disso, a natureza 

interativa das pesquisas em uma base de dados centralizada, requer que o gerente da base de 

dados torne possível tanto o gerenciamento da base quanto a funcionalidade na entrega de mídia 

contínua [Lit94]. 

 Dados multimídia necessitam de novas técnicas  para indexação e busca. Para simplificar o 

mecanismo de busca e aumentar a interatividade, muitos sistemas empregam um mecanismo de 

metadados. Dados multimídia consistem de dois componentes: os dados em si e informação 

semântica contida nos dados. Diferente de dados alfanuméricos, tipicamente representados por 

valores ASCII, o conteúdo (valores de pixels, por exemplo) de dados multimídia não contém 

muita informação interessante. A informação que deve ser indexada é a informação que os pixels 

representam, isto é, o conteúdo semântico dos dados ao invés de indexar os valores em si. Por 

exemplo, a pesquisa pela cadeia de caracteres alfanumérica ‘abc’ é direta. Porém, a pesquisa pela 

imagem de um carro ou pelo som de um leão em um videoclip requer a habilidade de acessar o 

conteúdo semântico. Esse conteúdo semântico é denominado metadado [Gri96]. 

 Muitos dados multimídia contém dois tipos de metadados que podem ser indexados. 

Primeiro, a informação multimídia é armazenada como informação de registro. Exemplos de 

informações de registro incluem: quando a imagem foi criada, onde o vídeo foi filmado, quem 

gravou o áudio, etc. Segundo, informações multimídia contém informações semânticas que devem 

ser extraídas manual ou automaticamente. O interesse aqui é a identificação manual do conteúdo 

semântico. A identificação automática de metadados em multimídia é discutida por Griffioen 

[Gri96]. 

 A vantagem de se utilizar metadados é que essa abordagem permite ao usuário examinar o 

conteúdo da base de dados sem ter que recuperar objetos volumosos. 

 Existem vários requisitos que um esquema de gerenciamento de metadados deve atender 

para suportar aplicações multimídia interativas. Primeiro, são necessários serviços básicos para 

suportar identificação, localização, nomeação e distribuição de objetos. Segundo, modelos de 

aplicações específicas são necessários para suportar funcionalidade nas aplicações [Lit94].  

 O conceito de metadados é ideal para aplicações multimídia interativas nas quais vários 

objetos podem estar envolvidos em uma única apresentação. Por exemplo, um sistema de 



Aspectos para o Desenvolvimento de Sistemas Hipermídia Distribuídos 

 46

aprendizado à distância pode envolver a apresentação simultânea de áudio, vídeo, gráficos e 

texto. As informações necessárias para a sincronização desses elementos durante a apresentação 

pode ser obtida da base de metadados.  

No contexto de um servidor VOD, o sistema deve armazenar diferentes atributos de 

filmes. A identificação desses atributos é uma parte importante no projeto de uma base de 

metadados, pois são esses atributos que irão responder às pesquisas do usuário. Desse modo, a 

identificação dos atributos é feita através da identificação das pesquisas realizadas pelo usuário, 

provendo índices para responder a essas perguntas. Tais índices podem ser: bibliográficos (título, 

assunto, gênero, diretor, produtor, elenco, etc.); estruturais (hierarquia: filme-segmento-cena) e 

de conteúdo (para buscas baseadas em palavras-chave associadas a um conteúdo) [Row94, 

Ber95]. 

 Para bases de dados armazenando vídeo, atributos de recursos incluem a carga 

paramétrica em subsistemas individuais de armazenamento e em sub-redes, e o número de 

usuários atualmente realizando um acesso o sistema VOD. O servidor de recursos mantém um 

registro da carga paramétrica e do tempo de uso do sistema através de uma tabela de estados. 

Desde que as decisões de alocação são baseadas nessas informações, é importante mantê-las 

atualizadas [Lit94]. 

 Em sistemas de entrega de informação, onde a função primária da base de dados é a 

recuperação de dados, os servidores de recursos e de metadados devem “saber” quais são os 

filmes e recursos disponíveis para prover sua entrega. Quando os recursos estão sobrecarregados 

ou não estão disponíveis, o servidor de metadados deverá encontrar fontes alternativas de 

informação, se disponíveis, ou informar ao usuário a não disponibilidade. Essas funções devem ser 

transparentes ao usuário. 

 Para o gerenciamento a que se destina, o servidor de recursos deve coletar informações 

periódicas dos sistemas gerenciados. Isto pode incluir relatório de eventos como também 

respostas periódicas para perguntas de vários servidores de dados. O servidor de recursos 

também necessita manter informações sobre mudanças na configuração do sistema, as quais 

podem ser relocação de recursos, falha ou anúncio de novos recursos. 
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 A principal atração do uso de servidores de recursos e de metadados é a flexibilidade 

desses servidores. Quando uma atualização de recurso ocorre, somente a entrada na base de 

dados necessita ser atualizada para a mudança se tornar visível para toda a comunidade de 

usuários. Finalmente, o servidor de metadados em si pode ser replicado, provendo um nível 

adicional de desempenho. 

 
 O servidor de recursos pode também ser usado para prover uma degradação suave dos 

serviços quando o sistema está sobrecarregado. Por exemplo, servidores de armazenamento 

multimídia têm capacidade limitada para suportar sessões concorrentes. Quando essa capacidade é 

excedida, a qualidade da sessão pode degradar abruptamente. Contudo, o conhecimento desses 

limites habilita o servidor de recursos a prover uma degradação suave (figura 4.5), ou a procurar 

fontes alternativas (através do servidor de metadados) de dados replicados.  

 

4.8 - OBJETOS DISTRIBUÍDOS  

O grupo OMG (Object Management Group) foi formado em 1989 para desenvolver, 

adotar e promover padrões para o desenvolvimento de aplicações em ambientes distribuídos e 

heterogêneos. Os esforços do OMG deram origem a uma arquitetura de referência conhecida 

como OMA (Object Management Architecture). 

O grupo, conhecido agora como OMG/OMA, tem como objetivo a definição de 

abstrações de alto nível das várias facilidades e serviços necessários para o desenvolvimento de 

aplicações distribuídas orientadas a objeto. O OMG/OMA é composto de um modelo de objeto e 

de um modelo de referência. 

Região de serviço
nominal constante

 Região de escala de
 serviço degradada

Qualidade
da sessão

Número de sessões

Figura 4.5 - Qualidade  X  Número de sessões em um sistema VOD [Lit94].
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O modelo de objeto define como os objetos distribuídos em um ambiente heterogêneo 

devem ser descritos. Nesse modelo, um objeto é considerado como uma entidade encapsulada 

contendo uma identidade única e imutável, cujos serviços somente podem fornecer acessos 

através de interfaces bem definidas. A localização e a implementação de cada objeto são 

transparentes aos clientes.  

O modelo de referência caracteriza as interações entre os objetos (figura 4.6). 

 

A função do componente ORB (Object Request Broker), ilustrado na figura 4.6, é 

fornecer mecanismos para facilitar a comunicação entre clientes e objetos. Quatro categorias de 

interfaces de objetos utilizam o componente ORB [Vin97]: 

• Serviços de Objeto: São interfaces independentes de domínio que são usadas pela 

maioria dos programas de objetos distribuídos, como por exemplo, o serviço de nomeação 

(naming service) que possibilita que os clientes encontrem objetos baseando-se em seus nomes. 

• Facilidades Comuns: Estas interfaces são, ao contrário dos Serviços de Objeto, 

orientadas a aplicações do usuário final. Um exemplo destas facilidades é o DDCF (Distributed 

Document Component Facility), baseado no OpenDoc, da Apple. 

• Interfaces de Domínio: Estas interfaces têm um papel similar ao Serviço de Objeto e às 

Facilidades Comuns, porém estão direcionados a domínios específicos de aplicações, por 

exemplo, para área de manufatura. 

Object Request Broker (ORB)

Serviços
de Objeto

Facilidades
Comuns

Interfaces
de Domínio

Interfaces
de

Aplicação

Figura 4.6 - Modelo de referência OMA [Vin97].
 



Aspectos para o Desenvolvimento de Sistemas Hipermídia Distribuídos 

 49

• Interfaces de Aplicação: Estas são interfaces desenvolvidas especificamente para uma 

dada aplicação; porém, em função do OMG não desenvolver aplicações (apenas especificações), 

estas interfaces não estão padronizadas. 

 

4.8.1 -  CORBA 

Uma das primeiras especificações adotadas pelo OMG foi a especificação CORBA 

(Common Object Request Broker Architecture), que detalha as interfaces e as características do 

componente ORB do OMA.  A figura 4.7 ilustra a arquitetura CORBA. 

 

 

4.8.1.1 - ORB CORE 

A principal função do ORB é fornecer mecanismos para comunicação entre clientes e 

objetos. O ORB entrega requisições aos objetos destino (target objects)  e retorna respostas aos 

clientes requisitantes. É importante notar que a principal característica de um ORB é a 

transparência de comunicação entre cliente e objeto e para isso o ORB não deixa transparecer 

detalhes como: 

• Localização de Objetos: O cliente desconhece a localização do objeto destino, que 

pode estar em um processo diferente na mesma máquina do cliente, em determinado 

Pode haver múltiplos adaptadores de objetoMesmo para todos ORBs

Intrerface  Privativa ORB
Stubs e Skeletons específicos por
interface

Implementação do Objeto
Cliente

Adaptador
de Objeto

Skel
IDLDSIIntf

ORB
Stub
IDL

Invocação
Dinâmica

ORB  Core

Figura 4.7 - Arquitetura CORBA [Vin97].
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processo em uma máquina remota ou mesmo dentro do mesmo processo do cliente. 

• Implementação do Objeto: O cliente desconhece a linguagem de programação (ou 

script) na qual o objeto destino foi implementado 

• Estado de Execução do Objeto: Ao enviar uma requisição a um objeto destino, o 

cliente não precisa saber se o objeto está ou não ativado1; o ORB, transparentemente, 

ativa o objeto, caso necessário. 

• Mecanismos de Comunicação com Objetos: O cliente desconhece qual o mecanismo 

de comunicação utilizado pelo ORB para comunicação com os objetos (shared 

memory, Chamada de Método Local, TCP/IP, etc). 

Para que o cliente possa fazer uma requisição de serviços e/ou recursos a um determinado 

objeto destino, o cliente deve, obrigatoriamente, utilizar uma referência do objeto. Essa referência 

- que corresponde, exclusivamente, a um único objeto - é definida quando da criação do objeto 

CORBA e é imutável e opaca para o cliente, uma vez que o mesmo não tem permissão para  

modificá-la. Na verdade, somente o ORB conhece os detalhes internos da referência do objeto.  

Há, no modelo CORBA, três formas básicas, pelas quais um cliente pode obter a 

referência de um objeto: 

• Criação do Objeto: Um cliente pode criar um novo objeto e assim obter a referência do 

mesmo. 

• Serviço de Diretório: O cliente pode invocar algum tipo de serviço de pesquisa - como, 

por exemplo, o serviço de nomeação já citado -  para obter referências de objetos. 

• Conversão em string e vice-versa: Uma determinada aplicação pode solicitar ao ORB 

para transformar uma determinada referência de objeto em string, e assim,  armazená-

la, por exemplo, em disco. Posteriormente, esta string pode ser recuperada e, 

novamente, transformada - pelo ORB - em uma referência de objeto. 

 

4.8.1.2 - LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO DE INTERFACE  

Para que um cliente possa enviar requisições de serviços a um determinado objeto, o 

cliente precisa, necessariamente, conhecer as operações/serviços que o objeto tem disponíveis, ou 

                                                
1 Um objeto está ativado se ele está em um processo em execução. 
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seja, deve haver uma interface do objeto que especifique que operações são suportadas pelo 

objeto e assim definir como as requisições dever ser feitas. Tais interfaces são definidas através da 

Linguagem de Definição de Interface do OMG (OMG Interface Definition Language - OMG 

IDL). Segue abaixo um exemplo de interface IDL, que é bastante similar à definição de classes em 

C++ ou interfaces em Java: 

 

// OMG IDL 

interface Factory  

{ 

object create(); 

} 

 

Uma importante característica da linguagem IDL, segundo o OMG, é sua independência 

de linguagem, visto que a OMG IDL é uma linguagem declarativa e não uma linguagem de 

programação. Com isto, as interfaces são, forçosamente, definidas de forma separada da 

implementação dos objetos, viabilizando, assim, a comunicação entre objetos desenvolvidos em 

diferentes linguagens de programação. Esta característica torna-se bastante importante em 

ambientes heterogêneos. 

 

4.8.1.3 -  MAPEAMENTO OMG IDL PARA LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO  

Como a OMG IDL é uma linguagem declarativa e não de programação, ela não fornece 

recursos como estruturas de controle (comumente utilizadas nas linguagens de programação 

tradicionais), não sendo assim, utilizada diretamente na implementação das aplicações 

distribuídas. Neste contexto, há a necessidade de se realizar mapeamentos que determinem como 

as características ou recursos da OMG IDL devem ser mapeados para as facilidades encontradas 

em uma determinada linguagem de programação2. A tabela 4.3 exemplifica um mapeamento dos 

tipos encontrados na OMG IDL para os tipos da linguagem C++. Detalhes do processo de 

mapeamento podem ser encontrados em [Eva97]. 
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                                   Tabela 4.3 - Exemplo de Mapeamento IDL para C++ 

Tipos  

OMG IDL 

Tipos mapeados em C++ 

long, short long,  short 

float, double float, double 

enum enum 

char char 

boolean bool 

octet unsigned char 

struct struct 

union class 

string char * 

sequence class 

object reference pointer ou object 

interface class 

 

4.8.1.4 - REPOSITÓRIO DE INTERFACES 

Devido à necessidade das aplicações CORBA conhecerem as interfaces dos objetos que 

serão invocados, estas aplicações devem realizar acessos - durante sua execução -  ao sistema de 

tipos (valores a serem passados como argumentos e interfaces) do OMG IDL. Há, basicamente, 

no modelo CORBA, duas abordagens para uma aplicação conhecer a interface dos objetos: 

estaticamente ou dinamicamente. A maioria das aplicações requer apenas um conhecimento 

estático do sistema de tipos do OMG IDL. Tipicamente, uma especificação OMG IDL é 

compilada em uma determinada linguagem de programação, seguindo as regras de tradução 

(mapeamentos) para aquela linguagem, e o código gerado é, posteriormente, linkado ao código 

da aplicação. Utilizando esta abordagem, o conhecimento que a aplicação tem do sistema de tipos 

OMG IDL é fixado quando da construção da aplicação. Qualquer alteração, que eventualmente se 

faça necessária  no restante do sistema distribuído e que torne-se, assim,  incompatível com o 

sistema de tipos já conhecido pela aplicação, forçará uma mudança no código fonte da aplicação e 

consequentemente uma recompilação do mesmo. 

                                                                                                                                                       
2 Atualmente, já estão padronizados mapeamentos para as principais linguagens de programação, como C, C++, 
Java, Smalltalk, Ada, e outras como Perl, Eiffel e Modula-3 que ainda estão sob aprovação do OMG. 



Aspectos para o Desenvolvimento de Sistemas Hipermídia Distribuídos 

 53

Existem aplicações, porém, nas quais apenas um conhecimento estático do sistema de 

tipos OMG IDL inviabiliza - ou dificulta consideravelmente - o desenvolvimento desta aplicação. 

Pode ser considerado, como exemplo de tais aplicações, um gateway cuja função seria a de 

permitir que aplicações desenvolvidas em diferentes sistemas de objetos - como  Microsoft 

DCOM -  obtenham acesso aos objetos CORBA. Se houvesse a necessidade desta aplicação (o 

Gateway) ser recompilada a cada nova interface OMG IDL criada, o processo de gerenciamento 

dessa aplicação tornar-se-ia bastante difícil.  

Para resolver problemas de aplicações onde um conhecimento estático do sistema de tipos 

OMG IDL não  é suficiente, existe, no modelo CORBA, o Repositório de Interfaces (Interface 

Repository - IR), que  permite que o sistema de tipos OMG IDL seja alcançado e gravado 

dinamicamente. Uma determinada aplicação poderia, por exemplo,  utilizar a interface do IR3 para 

pesquisar toda a hierarquia de informações do OMG IDL e descobrir informações sobre tipos,  

em  tempo de execução. Pelas característica do IR, este fornece o suporte necessário para um 

outro subcomponente do modelo CORBA: o DII (Dynamic Interface Invocation) ou Interface de 

Invocação Dinâmica, descrito na seção 4.8.1.6. 

 

4.8.1.5 - STUBS E SKELETONS 

Além de gerar, através dos mapeamentos, os tipos de uma determinada linguagem de 

programação, os compiladores OMG IDL também geram stubs4 no cliente, e skeletons5, no 

servidor; a utilização dos mesmos é conhecida como Invocação Estática, uma vez que são criados 

diretamente nas aplicações cliente e servidor, possuindo assim, apenas um conhecimento estático 

das interfaces OMG IDL dos objetos CORBA invocados. Stubs e skeletons CORBA funcionam, 

basicamente,  de forma similar a uma Chamada de Procedimento Remoto (Remote Procedure 

Call - RPC), incluindo os processos de marshalling e unmarshalling de dados [Vin97]. 

 

                                                
3 O próprio Repositório de Interfaces (IR) é um objeto CORBA, cujas operações (métodos) podem ser acessadas, 
normalmente, por quaisquer outros objetos. 
4 Stub é um macanismo que efetivamente cria e efetua requisições em favor de um cliente [Tan93]. 
5 Skeleton, basicamente, é um  mecanismo que entrega requisições para os objetos CORBA, tendo uma função 
similar aos stubs, porém, no lado do servidor. 
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4.8.1.6 - INTERFACE DE INVOCAÇÃO DINÂMICA  

A Interface de Invocação Dinâmica (Dynamic Interface Invocation - DII), ao contrário 

das interfaces estáticas dos stubs e skeletons, permite que os clientes enviem requisições a 

qualquer objeto, sem conhecimento prévio (em tempo de compilação) das interface dos objetos. A 

requisição, neste caso, é totalmente  montada em tempo de execução, utilizando informações do 

Repositório de Interfaces e pode ser invocada de três formas: Synchronous Invocation, Deferred 

Synchronous Invocation e Oneway Invocation. A tabela 4.4 mostra quais as formas de 

comunicação suportadas por cada um dos tipos de invocação (estática e dinâmica) enquanto a 

figura 4.8 ilustra as três formas de interação. 

 

Tabela 4.4 - Formas de Comunicação X Tipo de Invocação 

Formas de Comunicação Invocação Estática Invocação Dinâmica 

Synchronous Sim Sim 

Deferred Synchronous Não Sim 

Oneway (Asynchronous) Sim Sim 

 

 

4.8.1.7 - ADAPTADORES DE OBJETO 

Os adaptadores de objeto  são, basicamente, o meio pelo qual a implementação do objeto 

tem acesso à maioria dos serviços ORB, incluindo Registro de Objeto, Geração da Referência do 

Oneway
Invoke()Send()Invoke()

Get_response()

 AsynchronousDeferred SynchronousSynchronous

Wait

Figura 4.8 - Formas de invocação em CORBA [Yan96].
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Objeto, Ativação do Processo Servidor, Ativação do Objeto, Demultiplexação de Requisições e 

Entrega de requisições a objetos registrados. Os adaptadores exportam três interfaces: uma 

interface privada para os skeletons, uma interface privada para o ORB core e uma interface 

pública disponível para as implementações.  

É importante salientar que (1) a principal função dos adaptadores de objeto é isolar a 

implementação do objeto do ORB core o máximo possível e (2) o OMG especifica um adaptador 

padrão conhecido como Basic Object Adapter (BOA) com o objetivo de evitar a proliferação de 

adaptadores de objeto.   

 

4.8.2 -  PROTOCOLO PARA COMUNICAÇÃO INTER-ORBS 

Anteriormente ao CORBA 2.0, ORBs de diferentes desenvolvedores não eram 

interoperáveis devido à falta de especificação e padronização quanto aos formatos dos dados e/ou 

protocolos para comunicação de ORBs. Com base nesse problema, a especificação CORBA 2.0, 

adotada em 1994, desenvolveu um protocolo para interoperabilidade em ambientes heterogêneos, 

o IIOP (Internet Inter-ORB Protocol). 

A especificação IIOP define um conjunto de regras para formatação de dados, chamado 

CDR (Common Data Representation),  e  um conjunto de tipos de  mensagens  que suportam 

todas as semânticas do ORB [Yan96]. O CDR  juntamente com os formatos de mensagens 

constituem um protocolo denominado GIOP (General Inter-ORB Protocol), que possibilita o 

envio de mensagens sobre, praticamente, qualquer protocolo de transporte de dados (TCP/IP, 

IPX/SPX, SNA, etc). Porém, para garantir interoperabilidade entre  ORBs, a especificação do 

IIOP requer que os ORBs enviem mensagens GIOP unicamente sobre conexões TCP/IP, em 

função do protocolo TCP/IP ter-se firmado como protocolo de transporte padrão para Internet. 

Em síntese, IIOP é a junção do GIOP com TCP/IP. 
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4.8.3 -  ABORDAGEM JAVA/CORBA 

Um problema, não solucionado pelo modelo CORBA, encontra-se na instalação, 

manutenção e configuração dos componentes nas máquinas onde serão executados; problema 

este, agravado pela heterogeneidade de plataformas, uma vez que os mesmos componentes devem 

executar corretamente em várias arquiteturas de hardware e software. Assim, a própria tecnologia 

WWW fornece uma solução que tem se mostrado bastante eficiente em vários experimentos 

[Eva97]: a conjugação de CORBA com a linguagem Java para o desenvolvimento de aplicações 

distribuídas eficientes e portáveis. A linguagem Java - em função de sua independência de 

plataforma e de sua incorporação pela maior parte dos browsers - simplifica, consideravelmente, o 

trabalho de transferência de software executável/componentes para máquinas cliente. Sendo 

assim, segundo [Eva97], CORBA e Java mostram-se como tecnologias complementares para o 

desenvolvimento de aplicações distribuídas. A figura 4.9 ilustra esta junção. 

 

4.9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esse capítulo apresentou uma série de aspectos envolvidos no desenvolvimento de 

sistemas hipermídia distribuídos. Esses aspectos dizem respeito ao suporte, armazenamento e 

manipulação, acesso e distribuição de dados de mídia contínua. Foram discutidos: gerenciamento 

de qualidade de serviço; serviços de vídeo sob demanda; a problemática dos sistemas operacionais 

convencionais no suporte a dados de mídia contínua; os problemas das arquiteturas de redes 

convencionais em suportar dados de mídia contínua, dando especial atenção à tecnologia ATM; 

armazenamento e acesso a dados multimídia; discutiu-se a utilização de metadados para prover 

HTTP: Requisição URL do Applet

 Janela
        de
Requisições

Browser
WWW
(Cliente) Servidor

 WWW

Servidor

Browser
WWW

HTTP: Download do código executável

CORBA: Retorno

CORBA: Invocação de métodos

Resultados

.  .  .

Applet
    Java

Objeto
  Remoto

Figura 4.9 - Visão Geral da Interação Java/CORBA  
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flexibilidade no gerenciamento e na busca às informações e, por fim, discutiu-se a utilização de 

objetos distribuídos, analisando-se o padrão CORBA.  

 Tendo em vista que o objetivo principal desse trabalho é a organização dos dados 

multimídia armazenados, a utilização de mecanismos de QoS não é uma preocupação primária. 

Isto deverá ser realizado em trabalhos futuros que visem uma integração total dos sistemas 

servidor de vídeo e sistemas de entrega e de armazenamento com os sistemas de autoria. 

Contudo, esse projeto deve ser flexível o bastante para suportar tais mecanismos futuramente. 

 Esse capítulo também discutiu que a utilização de um sistema operacional microkernel é 

uma boa alternativa para sistemas multimídia. Porém, o suporte à multimídia em sistemas 

operacionais microkernel ainda não está devidamente sedimentado, havendo muitos estudos em 

andamento nessa área. Assim, esse projeto está voltado ao suporte multimídia em plataformas 

como o Unix, Solaris e Windows 95/NT. 

 Para a transmissão dos dados, o projeto utiliza redes Ethernet, por este ser o padrão mais 

utilizado em redes locais e por já estar amplamente instalado, reduzindo os custos. A utilização da 

tecnologia ATM em lugar da Ethernet poderá ser objeto de trabalhos futuros. 

 Com respeito à busca e recuperação de dados, o projeto faz uso de uma base de 

metadados que contém informações sobre os vídeos armazenados no servidor, provendo 

flexibilidade e facilitando o trabalho de busca.  

 A utilização de Orientação a Objetos aplicada à arquitetura Cliente/Servidor (Objetos 

Distribuídos) traz como benefícios a implementação de sistemas modulares, reduzindo o custo da 

implementação e permitindo a reutilização de código. Para obter essas facilidades, escolhemos o 

padrão CORBA para desenvolver o projeto. Esta escolha deve-se também ao fato do padrão 

CORBA ser suportado pela linguagem JAVA (abordagem Java/Corba), escolhida para a 

implementação do projeto. 


