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5.1 - INTRODUÇÃO  

O laboratório Intermídia, do ICMSC da USP de São Carlos, está atualmente 

desenvolvendo um sistema de auxílio à editoração de material didático com recursos multimídia, 

onde novos tipos de mídia poderão ser manipulados e utilizados em aplicações de auxílio ao 

professor, em sala de aula ou não, como um elemento motivador do aluno. 

 Esse ambiente, construído sobre a tecnologia WWW, prevê ferramentas para a fácil 

elaboração de um hiperdocumento onde a inserção de vídeo é o ponto principal. Para tanto, o 

professor (autor) deverá ter acesso privilegiado a um servidor de dados multimídia, com utilitários 

para busca de vídeos (ou parte deles) que lhe interessem e mecanismos de gerenciamento dos 

dados armazenados. Essas ferramentas devem atender às requisições, sob demanda, de uma 

comunidade de clientes disposta em uma rede de computadores (figura 5.1). 

 A construção dos mecanismos de busca e de gerenciamento de acesso a vídeos são as 

metas deste trabalho. 
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Figura 5.1 - Visão geral do sistema na WWW.
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5.2 - O AMBIENTE 

Este trabalho faz parte de um ambiente (sistema) maior. O ambiente é composto por 

aplicações de autoria e de apresentação hipermídia, implementadas pensando-se nos usuários 

finais: professores e alunos. Além disso, outras aplicações de apoio ao professor, tais como 

registro do comportamento dos alunos, devem estar disponíveis. 

Às aplicações de autoria estão associadas as funções de elaboração do material do curso 

on-line que será preparado pelo professor. O material dos cursos é descrito por módulos 

denominados sessões e cada sessão é responsável pelo controle de alunos (informações sobre os 

alunos), pelo controle de acesso e pelo controle dos recursos do sistema. 

 Para facilitar o processo de criação das sessões, o ambiente fornece uma plataforma 

configurável; o professor pode, por exemplo, associar suas aplicações preferidas de edição de 

vídeo, de áudio e de páginas HTML às respectivas tarefas do ambiente. 

Como complemento às capacidades fornecidas por essas ferramentas configuráveis, existe 

um conjunto de componentes que pode ser inserido nas páginas HTML durante a edição das 

mesmas. Tais componentes consistem de scripts, aplicações JAVA (applets) e programas 

especiais que suportam tarefas específicas como: programas para acompanhamento dos alunos, 

servidores de aplicações colaborativas, etc. 

O acesso aos recursos e sessões do sistema é feito através de uma série de clientes 

especiais. Foram definidos níveis de acesso para controlar quais informações cada usuário tem 

disponível para si (controle de sessões de vídeo, acesso aos conteúdos e resultados de provas, 

permissão para criar novas sessões, etc.), e são eles: modo supervisor, modo professor e modo 

aluno. Os usuários são identificados pelo servidor HTTP através de um módulo de identificação e 

classificados em uma dessas categorias [Mor95]. 

O cliente Supervisor é a interface com o usuário responsável pelas configurações 

específicas do sistema e por manter a integridade e a disponibilidade dos serviços do mesmo. O 

Supervisor tem todos os direitos de gerenciamento do servidor, validação de usuários e acessos, e 

gerenciamento de usuários e cursos. 

O cliente Aluno provê um ambiente de estudo personalizado, no qual cada estudante 

recebe uma instância de sessão correspondente a cada curso elaborado pelo professor. Os alunos 
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podem ser distribuídos em grupos, para executar uma mesma tarefa (que poderá ter relatórios 

individuais ou em conjunto), atribuindo-se a eles um determinado conjunto de tarefas e 

privilégios. Esse cliente pode ser utilizado de várias maneiras: (1) em aula, para acompanhamento 

de exposição feita ao vivo pelo professor, que aciona através de seu computador procedimentos 

que são mostrados na tela das máquinas de cada aluno; (2) em aula, como o principal instrutor, 

sendo que nesse caso o professor prepara a aula e a deixa disponível aos alunos, caracterizando 

uma “aula automática”, possivelmente com a presença de monitores; (3) para preparar 

documentos (relatórios, exercícios práticos, etc.); e (4) como elemento de comunicação. 

Os professores pertencem a um grupo especial, com privilégios excepcionais, que incluem 

acesso aos aplicativos de gerenciamento. Dessa maneira, o professor poderá preparar um 

conjunto de objetos para serem utilizados assincronamente por ele durante a aula, ou para 

formarem o corpo de uma aula (através de scripts) que ficará disponível no servidor para acesso 

pelos alunos durante uma sessão. Os scripts permitirão ao professor adicionar gráficos, textos, 

vinhetas, animações, vídeos, aplicações compartilhadas, entre outros recursos. 

O cliente Professor se propõe a auxiliar o professor na tarefa de preparação do material 

didático através de módulos. Suas funções principais são: 

• Oferecer modelos e conjuntos de hiperdocumentos que visem uma estrutura simples e 

eficiente para a implementação do material didático. Além de oferecer modelos, o cliente 

Professor também aceita documentos previamente existentes para organizar o corpo de 

uma apresentação. 

• Prover ferramentas de desenvolvimento e controle para uso de recursos interativos e de 

multimídia no material didático. Programas para submissão de formulários, entre outros 

recursos de interação, serão implementados através da ativação de aplicativos auxiliares 

pelo cliente Professor. Em especial, um módulo do cliente Professor é um cliente para 

comunicação com o servidor de dados multimídia. 

• Dar acesso a aplicativos para a composição de sessões; apresentar informações 

relacionadas a alunos e grupos de alunos, para fins de avaliação e acompanhamento de 

desempenho. Para isso, o cliente Professor estará realizando consultas aos bancos de 

dados com informações sobre alunos e sessões. 
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Além dessas funções, o cliente Professor conta com um módulo de ajuda que satisfaz 

tanto as necessidades de usuários que já conhecem o sistema, como aqueles que o utilizam pela 

primeira vez. Os recursos do módulo de ajuda estarão sempre disponíveis, acompanhando as 

atividades do professor para sugerir modificações e realizar algumas correções automáticas. 

Assim, pretende-se evitar que o professor se preocupe com estilos de documentos, 

gerenciamento de hipertexto e de dados multimídia, e detalhes de implementação do próprio 

ambiente. 

 

5.3 - O MECANISMO DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 Um dos componentes do ambiente descrito acima é o servidor de dados multimídia 

[Hac96], onde dados como sons, vídeos, imagens e animações estão armazenados. Esse servidor 

tem por objetivo armazenar de forma eficiente os dados multimídia e prover a entrega dos 

mesmos. 

Para que o professor (autor) tenha um acesso facilitado aos dados, é necessário um 

mecanismo de gerenciamento dos dados armazenados. Tal mecanismo tem o objetivo de facilitar 

o trabalho de editoração, provendo agilidade no gerenciamento dos dados, fornecendo suporte a 

ferramentas interativas de busca e de acesso aos dados e economizando espaço de 

armazenamento (compartilhamento de dados multimídia). Primeiramente, tais ferramentas 

trabalharão apenas com vídeo, depois os conceitos poderão ser aplicados a outros tipos de mídia 

(áudio, imagens, texto e animações). 

 Esse mecanismo será inserido no ambiente como um componente do cliente Professor, 

incorporando as funções de comunicação com o servidor de dados multimídia (seção 5.2). O 

mecanismo beneficia o autor agilizando o processo de inserção de objetos multimídia (vídeo) em 

um hiperdocumento. Um professor (por exemplo) possui um conjunto de páginas HTML que 

formam o corpo de uma aula on-line sobre a Europa. O professor pode desejar incluir cenas de 

vídeos sobre as principais cidades. Supondo que haja vários vídeos sobre cidades da Europa 

armazenados em um computador, o professor deve, pelos métodos convencionais, percorrer os 

diretórios até encontrar os vídeos, executar os mesmos à procura das cenas que lhe interessem, 

editar os vídeos selecionados, isto é, copiar dos vídeos as cenas escolhidas utilizando um 
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aplicativo espacial para edição de vídeos, e só então inserir as cenas no hiperdocumento. Essa 

abordagem possui alguns problemas: a necessidade de se conhecer a localização dos arquivos de 

vídeo; a necessidade de se executar um vídeo (geralmente longo) a procura das cenas (um vídeo 

possui várias cenas); desperdício de espaço de armazenamento, pois o fato de se copiar uma cena 

do arquivo original gera um novo arquivo de vídeo. 

Com o mecanismo proposto (a ser descrito), para inserir um vídeo o autor não necessita 

conhecer previamente o sistema de arquivos ou o seu conteúdo (diferente dos sistemas 

convencionais), ele pode simplesmente realizar uma consulta (figura 5.2), descrevendo uma 

situação de seu interesse, a um servidor de dados multimídia obtendo uma lista com nomes de 

arquivos contendo o vídeo, a cena ou o frame desejado (figura 5.2). Então, o autor pode 

selecionar um dos arquivos (com a opção de visualizar seu conteúdo - figura 5.3) e, se desejar, 

inserir o objeto no hiperdocumento. O hiperdocumento pode ser então visualizado em um 

Browser (figura 5.4). 

 

O mecanismo fornece interatividade através de buscas baseadas nas características 

semânticas do objeto procurado. Através de uma interface adequada, é possível especificar o nível 

de detalhe da pesquisa, passando-se mais ou menos atributos de um vídeo como parâmetro. 

Também é possível definir como será a resposta da pesquisa: em forma de vídeos, cenas, frames, 

resumos dos vídeos, biografias das pessoas que atuam no vídeo, descrição de um objeto da cena, 

ou mesmo todos juntos (figura 5.2). 

Figura 5.3 - Player apresentando um vídeo.
 

Figura 5.2 - Resultados de uma pesquisa.  
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O autor pode pesquisar, por exemplo, por um vídeo cujo assunto seja “carros”. Ou por 

uma cena ou frame onde apareça um carro, ou ainda, pela descrição (textual) de uma cena onde 

um carro vermelho apareça por mais de três segundos. 

 

As figuras 5.2, 5.3 e 5.4 mostram apenas um protótipo da interface de busca e de interface 

de visualização dos dados armazenados, auxiliando o autor na inserção de um vídeo em um 

hiperdocumento. O objetivo deste trabalho é prover suporte ao gerenciamento de dados, a buscas 

interativas e ao compartilhamento de objetos multimídia. Uma interface refinada para busca, assim 

como a interface do ambiente, é assunto de outros trabalhos. 

 

Figura 5.4 - Um hiperdocumento com vídeo.  
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5.3.1 - O MODELO CONCEITUAL DA BASE DE METADADOS 

A chave para a construção de uma ferramenta de busca interativa eficiente (para os 

propósitos discutidos) é a implantação de uma base de metadados que contenha os atributos 

referentes aos vídeos armazenados no servidor. 

Os atributos para acesso aos vídeos foram identificados pesquisando-se a literatura sobre o 

assunto e analisando-se as necessidades dos usuários do ambiente. Os atributos identificados 

foram mapeados nos índices discutidos na seção 4.7: bibliográficos, estruturais e de conteúdo. O 

conjunto desses índices forma a base de metadados. 

A utilização desses índices, além de prover uma organização adequada dos dados, traz a 

vantagem adicional de fornecer suporte ao compartilhamento dos dados multimídia armazenados 

no servidor. Por exemplo, pode-se ter um documento onde um dos componentes é um vídeo e, 

um outro documento onde se deseja apenas uma seqüência do mesmo vídeo. Esse segundo 

documento pode ser criado apenas pelo acesso aos índices da seqüência específica no arquivo de 

vídeo original, ao invés de extrair a seqüência do vídeo e criar um novo arquivo. Com isso 

elimina-se o problema do desperdício de espaço de armazenamento. 

Um modelo conceitual (Modelo Entidade-Relacionamentos Estendido ou ME-RX) da 

base de metadados foi criado para que se tenha uma visão de alto nível do sistema de busca e de 

gerenciamento como um todo, facilitando seu entendimento e sua implementação.  

O ME-RX é um modelo conceitual que serve de ferramenta de apoio ao projeto de dados. 

Diferente de modelos físicos (como o Modelo Relacional), o objetivo imediato do ME-RX não é 

a implementação e sim a representação em uma estrutura sintática da semântica que os dados 

possuem no mundo real. 

 As vantagens da utilização e as técnicas para construção de um ME-RX são discutidas 

detalhadamente por Elmasri [Elm94]. 

 A figura 5.5 mostra o diagrama entidade-relacionamento (diagrama E-R) do ME-RX 

construído para a base de metadados. 
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5.3.2 - O MODELO FÍSICO DA BASE DE METADADOS 

A implementação direta de um ME-RX pode levar a inconsistências na base de dados 

durante sua manipulação, devido à duplicidade de informações ou devido à perda de dados em 

operações de remoção/atualização. Por isso, utilizou-se técnicas para mapear o ME-RX para um 
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modelo formal, o Modelo Relacional. O simples mapeamento evita alguns tipos de inconsistências 

[Elm94], porém um controle mais rigoroso deve ser efetuado. 

 O controle de consistência pode ser realizado pelo SGBD (Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados, como Oracle ou Sybase), pela aplicação ou na definição do sistema. O controle 

obtido na definição do sistema é geralmente melhor por não incorrer em perda de eficiência 

durante a execução. Esse controle é realizado construindo-se as relações (Modelo Relacional) 

conforme regras que garantam a manutenção das propriedades do modelo. Se uma relação atende 

a um certo conjunto de regras diz-se que essa relação está em uma determinada Forma Normal 

(FN). 

O processo de normalização permite ao programador controlar o quanto da consistência é 

garantida pela maneira da construção do sistema, e quanto deve ser responsabilidade dos 

aplicativos e/ou SGBD. 

As técnicas para mapeamento do ME-RX para o Modelo Relacional e as técnicas de 

normalização são discutidas por Elmasri [Elm94]. 

A seguir tem-se o Modelo Relacional, mapeado a partir do diagrama E-R da figura 5.5, na 

Forma Normal de Boice-Codd: 

 

documento={ident, nomedoc, datacri, criador, tipo, comentário, instituição, endereco_doc} 

indicebib={ident_b, título, resumo, dataentrada, produtor, tamanho, grupo, disciplina, assunto, 

                   tipo_vídeo, tipo_compressão, taxa_frame, tipo_cor, tamanho_frame, tempo} 

pessoa={ident_obj_pessoa, nome, sexo, biografia} 

objeto={ident_obj_objeto, nomeobj, posição, forma, cor, textura, ação, descrição_obj} 

p_chave={palavra, tipoitem, ocorrência} 

cena={idcena, id_doc_cena, cena_segmento, tempo_início_cena, tempo_fim_cena,  

           descrição_cena, objeto_cena, localização_cena, frame_início_cena, frame_fim_cena} 

frame={nframe, idcena, descrição_frame} 

lista_de_frames={lf_idframe, lf_idobj} 

lista_de_cenas={lc_idcena, lc_idobj} 

indice_obj={ident_obj, tipo, ndocs, iddoc_obj} 

item_frame={palavra_chave, numframe, numcena} 

item_pessoa={palavra_chave, nome_pessoa, ocorrência_pessoa} 

item_doc={palavra_chave, id_doc_item, ocorrência_doc} 
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item_bib={palavra_chave, id_bib_item, ocorrência_bib} 

item_obj={palavra_chave, id_obj_item, ocorrência_obj} 

item_cena={palavra_cena, id_cena_item, ocorrência_cena} 

ocor_doc={palavra, nocordoc} 

cast={ident_b, nomeator} 

elenco_cena={idcena, nome_ator_cena} 

obj_cena={id_cena, nome_obj_cena} 

 

 Os índices bibliográficos correspondem à relação indicebib. Os índices de conteúdo 

correspondem às relações: pessoa, objeto e p_chave. As relações pessoa e objeto fornecem índices de 

palavras-chave associadas a imagens de pessoas e objetos. A relação p_chave fornece índices de 

palavras-chave associadas a nomes e textos sobre os documentos (resumos, biografias, títulos e 

descrições). Os índices estruturais correspondem às relações cena e frame. Esses índices contêm a 

localização de cenas e frames de interesse, pertencentes a algum vídeo armazenado no servidor. 

Através dos índices estruturais e dos índices de conteúdo, pode-se recuperar a imagem de um 

microfone (por exemplo) apenas pesquisando pela palavra “microfone”. 

 

5.4 - ARQUITETURA DO SISTEMA 

Para a implementação deste trabalho foi adotada a linguagem de programação JAVA, 

devido às suas facilidades: de ser multiplataforma, de ter uma vasta biblioteca de funções e de ser 

orientada a objetos. A abordagem de orientação a objetos apresenta as vantagens: de facilitar a 

inserção e a remoção de componentes e de facilitar a interoperabilidade entre os componentes, 

uma vez que cada objeto possui um comportamento bem definido permitindo que os mesmos se 

comuniquem e interajam de forma bastante simplificada. O sistema executa em uma rede TCP/IP 

de 10 Mbits. 

Após a construção do modelo físico da base de metadados, o mesmo foi implantado 

utilizando-se o SGBD PostgreSQL versão 6.2.1. A escolha do PostgreSQL deve-se ao fato desse 

SGBD ser de domínio público e possuir algumas características (como um número maior de tipos 

de dados) que o tornam mais flexível que seus similares de domínio público (por exemplo, o 

MiniSQL), e também se deve ao fato do PostgreSQL possuir um driver para JDBC (Java 
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DataBase Connectivity), que é uma API (Application Program Interface) de acesso a bases de 

dados através da linguagem JAVA. 

O passo seguinte foi a alimentação da base de metadados, onde os atributos de alguns 

vídeos, armazenados no servidor de vídeos, foram inseridos. 

A base de metadados e o PostgreSQL estão instalados em uma máquina Sun SparcStation 

5, com 32 MB de memória RAM, executando o sistema operacional Solaris 2.5. 

A figura 5.6 mostra uma visão geral do sistema baseado no paradigma cliente/servidor. O 

sistema é composto por um servidor de dados multimídia (SDM), por um servidor de metadados 

(SM) e por clientes. O SM e o SDM são dois módulos de software distintos, podendo estar 

fisicamente na mesma máquina ou não. Esses dois componentes estão instalados, 

provisoriamente, em máquinas distintas, pois  o ORB utilizado pelo SM para comunicação não 

executa em plataforma Linux (utilizada pelo SDM).  

O acesso dos usuários ao sistema é realizado através da utilização do clientes, que operam 

em ambiente WWW. 
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 Figura 5.6 - Servidor de metadados integrado ao servidor de vídeo.
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Este trabalho envolve a implementação e implantação da base de metadados e, a 

implementação dos módulos SM e cliente. O desenvolvimento do SDM é assunto de outro 

trabalho de mestrado. 

A implementação e implantação da base de metadados já foram discutidas nas seções 

5.3.1, 5.3.2 e nesta seção, faltando discutir a implementação dos módulos cliente e SM e os 

métodos de acesso à base de metadados. 

 

5.5 - O MÓDULO CLIENTE  

 O módulo Cliente é responsável por facilitar o acesso do usuário às informações da base 

de metadados, estabelecendo a comunicação entre o usuário e o servidor de metadados e servindo 

de interface gráfica amigável (figuras 5.2, 5.3 e 5.4) com as funções de baixo nível do sistema. O 

propósito dessa interface é mostrar que os mecanismos de busca e acesso são operacionais e 

funcionais.  

O Cliente é implementado como um applet1 JAVA inserido em uma página HTML, a qual 

pode ser visualizada (juntamente com o applet) através de um Browser. Os componentes do 

Cliente são: o arquivo myclientapplet.java, que constitui o código fonte; o arquivo myclientapplet.class, 

que é o bytecode gerado a partir do código fonte; e o arquivo myclientapplet.html, que contém o 

código para a apresentação do Cliente. O compilador utilizado para a geração do Cliente foi o 

JDK (Java Development Kit) versão 1.1.3, da Sun Microsystems. 

A seguir será discutido como o Cliente transforma uma consulta do usuário em uma 

requisição, como essa requisição é enviada ao SM através da rede e como o Cliente recebe e trata 

a resposta do SM. 

É responsabilidade do Cliente transformar a consulta do usuário em um formato padrão, 

enviar a consulta ao SM e exibir o resultado da consulta (figura 5.7). As consultas podem variar 

desde a simples pesquisa por um nome até a apresentação de um vídeo. 

                                                
1 Applet Java: um applet é uma forma de integrar programas em Java (com interfeces gráficas) a páginas HTML. 
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 O formato padrão mencionado acima é o formato descrito pela linguagem de consulta 

SQL (Structured Query Language). A biblioteca de programação java.sql (da linguagem JAVA) 

possui as funções SQL necessárias para: criar e alterar tabelas2 e realizar consultas em uma base 

de dados. Uma vez que o usuário especifique a consulta (em alto nível, utilizando a interface), o 

Cliente transforma essa pesquisa em cláusulas  SQL que são enviadas ao SM, na forma de uma 

string, através da rede. 

 

 A comunicação entre o Cliente e o SM é realizada via CORBA (seção 4.8.1). A 

especificação IDL do serviço oferecido pelo servidor encontra-se abaixo: 

 

                                                
2 Tabelas: em Banco de Dados, alguns autores consideram que uma base de dados é formada por tabelas. É o local 
onde os dados estão armazenados. Por exemplo, em uma base de dados de uma empresa, a tabela funcionário 
guarda informações sobre os funcionários da empresa, essa tabela possui atributos como o nome do funcinário, seu 
RG, seu endereço, data de contratação,etc. Os valores dos atributos são os dados que se quer armazenar. 
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module consulta 
{ 
 interface Request 
 { 
  string MakeRequest (in string clientrequest); 
 }; 
}; 
  

Essa especificação serve como interface do objeto (SM), fornecendo meios para que o 

Cliente saiba como enviar suas requisições. 

 O serviço disponível recebe uma string contendo uma cláusula SQL e devolve uma string 

contendo o resultado da consulta SQL. 

 A especificação IDL (arquivo consulta.idl) foi compilada com a ferramenta VisiBroker for 

JAVA versão 3.0, a qual gerou os skeletons e stubs (seção 4.8.1.5), necessários para a 

comunicação cliente/servidor segundo o padrão CORBA, em linguagem JAVA (seguindo a 

abordagem JAVA/CORBA, seção 4.8.3). Por simplicidade, as referências à ferramenta 

VisiBroker serão feitas como CORBA. 

 A pós receber a resposta a uma requisição o Cliente deve apresentá-la ao usuário. Essa 

resposta vem na forma de uma string. Essa string contém os nomes dos arquivos de vídeo que 

satisfazem à consulta SQL realizada. Os nomes dos vídeos que compõe a string formam uma 

cadeia única de caracteres, de forma que o Cliente deve separar os nomes antes de exibi-los em 

uma list-box (figura 5.2). Apesar dos nomes representarem arquivos de vídeo, o conteúdo a ser 

apresentado está vinculado ao tipo de pesquisa realizada. Se o usuário realizou uma pesquisa por 

cenas, apenas cenas serão apresentadas (se requisitada a apresentação) e não o vídeo inteiro. O 

mesmo vale para frames. 

 Para a apresentação dos vídeos, cenas e frames resultantes da consulta, um Player foi 

implementado utilizando-se a ferramenta Java Media Framework (JMF), que provê um ambiente 

com algumas facilidades para a apresentação de vídeos na WWW. Quando requisitada uma 

apresentação, o Cliente solicita ao SM a URL do vídeo desejado. A URL é então passada ao JMF 

que aciona o servidor WWW para fazer a carga do vídeo. A carga é realizada por streaming vídeo 
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e não por downloading, provendo maior rapidez na entrega dos dados. Após os primeiros dados 

de vídeo chegarem ao Cliente, o Player realiza sua apresentação em um applet (figura 5.7). 

O Player também é utilizado para selecionar uma cena ou frame de interesse em um vídeo 

durante o cadastro dos mesmos na base de metadados. 

 

5.6 - O SERVIDOR DE METADADOS  

 O módulo servidor de metadados (SM) é implementado como uma aplicação Java que,  

diferente de applets, não possui interface gráfica. O SM está instalado na mesma máquina em que 

está implantada a base de metadados, uma Sun SparcStation 5 com 32 MB de RAM, executando 

o sistema operacional Solaris 2.5. Os compiladores utilizados para a geração do módulo SM 

foram o JDK 1.1.3 da Sun MicroSystems e o VBJ 3.0 da Visigenic. Seus principais arquivos são: 

requestimpl.java, que representa o servidor propriamente dito e consulta.idl, que é a especificação 

IDL utilizada pelo VBJ para gerar os códigos responsáveis pela comunicação via CORBA.  

O SM é responsável por receber requisições dos clientes através da rede, tratar essas 

requisições, realizar a consulta à base de metadados e por fim enviar o resultado da consulta aos 

clientes. Também é responsável por gerenciar a base de metadados. 

O servidor deve receber requisições de uma comunidade de clientes e deve estar apto a 

atender a todas essas requisições, mesmo que muitas delas cheguem ao mesmo tempo. Para que 

isso fosse possível o servidor foi implementado utilizando-se múltiplas threads [Tan93]. A política 

utilizada é a de pooling de threads (Thread Pooling Policy, figura 5.8) [Vis97]. 

O servidor fica esperando que os Clientes estabeleçam conexões. Uma conexão é 

estabelecida quando o usuário ativa o Cliente (quando um acesso é realizado à página contendo o 

applet do Cliente), de forma que durante uma conexão várias requisições de serviço podem ser 

feitas. Quando chega um pedido de conexão de um Cliente, o servidor cria uma thread de leitura 

para atender a conexão. Ao receber uma requisição, se é a primeira e o pool está vazio, a thread 

de leitura cria uma thread de trabalho para atender à requisição. Caso o pool não esteja vazio, 

uma das threads de trabalho do pool será designada para atender à requisição. Se todas as threads 

do pool estão ocupadas, uma nova thread de trabalho será criada. Após terminar de atender à 

requisição a thread de trabalho não é destruída, ela volta para o pool e poderá ser designada a 
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outros Clientes, eliminando com isso a perda de tempo (overhead) com a destruição e criação de 

threads. 

É interessante notar que a thread de leitura atende apenas a conexões, de forma que se um 

Cliente realiza duas requisições, utilizando uma mesma conexão, existirão duas threads de 

trabalho, mas apenas uma de leitura. 

 

As tarefas de comunicação entre o SM e o Cliente, como saber para qual Cliente enviar o 

resultado de uma consulta, são realizadas pelo CORBA. Isto facilita o trabalho de programação, 

uma vez que o esforço é concentrado no fornecimento do serviço. 

1 - Pool de threads disponíveis.
2 - Cliente 1 estabelece conexão e
envia uma requisição.

 conexão

requisição

3 - Cliente 2 estabelece conexão e envia requisição;
thread de leitura 2 é criada e tira a thread de
trabalho 2 do pool p/ atender à requisição.

requisição

 conexão
  1

  2

 conexão

Requisição 1

requisição

 conexão

 conexão

Requisição 2

4 - Cliente 1 realiza mais uma
requisição; thread de leitura 1
designa a thread de trabalho 3 para
atender à requisição 2.

Servidor

Pool de threads

Tt 3
Tt 2

 Cliente
  1

 Cliente
  2

 Cliente
  1

Cliente
  2

   Pool de threads

Servidor

Tt 2
Tt 3

Tt 1

Cliente
  1

Cliente
  2

requisição

 conexão

Servidor

Tl 2

Tt 2
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Tt 3

Tl 2

Servidor

Pool de
 threads

Tl 1

Tt 3

Tt 1

Tt 2

 Cliente

 Cliente

Tl - thread de leitura

Tt - thread de trabalho

Figura 5.8 - Funcionamento  do  pool  de  threads  do SM.
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No atendimento a uma requisição o SM recebe do Cliente uma string. Essa string contém 

uma cláusula SQL representando a consulta feita pelo usuário e será utilizada para realizar o 

acesso à base de metadados. 

A comunicação entre a aplicação JAVA e a base de dados, porém, não é direta. É 

necessário utilizar uma API para que a aplicação possa ter acesso aos dados armazenados na base. 

A API fornecida pelo JDBC (Java DataBase Conectivity) utiliza cláusulas SQL, da mesma forma 

que a string passada ao SM pelo Cliente. Uma vez que Cliente e SM “entendem” SQL, é 

necessário um driver JDBC para receber a consulta SQL, transformá-la na linguagem de acesso 

ao SGBD (PostgreSQL), realizar a consulta e retornar a resposta à aplicação (SM). Esse driver é 

fornecido pelo próprio fabricante do SGBG. A figura 5.9 ilustra a arquitetura do JDBC [Pat96]. 

 

 A utilização de JDBC torna o sistema independente da base de dados, podendo-se alterar 

a aplicação sem que isso interfira no acesso aos dados. Pode-se até mesmo implantar uma outra 

base de dados, gerenciada por um SGBD diferente, utilizando a mesma aplicação (desde que se 

tenha o driver JDBC para o outro SGBD). Por simplicidade, as referências ao driver JDBC 

utilizado (PostgreSQL) serão feitas como JDBC. 

 Ao receber a resposta da consulta, o SM transforma essa resposta em uma string e envia a 

mesma ao Cliente que fez a requisição, via CORBA. 

Figura 5.9 - A Arquitetura do JDBC [Pat96].

Aplicaões Java

API  JDBC

Gerente de Drivers do JDBC

JDBC Driver 1 JDBC Driver 2

SGBD 1 SGBD 2
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 Os procedimentos descritos para recebimento, tratamento e envio das strings contendo as 

consultas e suas respectivas respostas, e os procedimentos para o acesso à base de metadados via 

JDBC estão todos implementados no arquivo requestimpl.java. 

 

5.7 - ANÁLISE DO SISTEMA  

 Um outro ponto abordado durante o desenvolvimento do projeto foi a detecção de 

possíveis pontos de perda de desempenho do sistema servidor de vídeo (conhecidos como 

“gargalos”). Uma análise superficial do sistema aponta como possíveis gargalos: disco rígido, rede 

de comunicação, protocolos de comunicação, CORBA e o driver JDBC utilizado. 

 Neste trabalho buscou-se realizar uma análise um pouco mais detalhada sobre a utilização 

de CORBA e do driver JDBC escolhido. O objetivo não foi realizar uma análise de desempenho e 

sim verificar o impacto da utilização dessas ferramentas na transmissão e no acesso aos dados. 

 A análise baseou-se na comparação dos tempos de resposta do sistema para a realização 

de uma consulta. Para que as comparações pudessem ser válidas, duas novas versões do sistema 

(cliente e SM) foram desenvolvidas. Uma versão foi implementada utilizando-se CORBA na 

comunicação, a outra foi implementada utilizando-se sockets para a comunicação, sem nenhuma 

camada adicional de software (como o CORBA). Ambas as versões foram desenvolvidas como 

aplicações JAVA, eliminando a presença do servidor WWW no sistema. 

Figura 5.10 - As duas versões do sistema utilizadas na análise.

Rede

Cliente

Interface de
rede

Aplicação
Java
Middleware
(CORBA)

S
is

t.  
O

pe
ra

c. Sockets

TCP/IP

Drivers Si
st

. d
e 

A
rq

ui
v.

Aplicação
Java
Middleware
(CORBA)

S
is

t.  
O

pe
ra

c. Sockets

TCP/IP

Drivers Si
st

. d
e 

A
rq

ui
v.

Interface de
rede

Servidor

Cliente

Interface de
rede

Aplicação
Java

S
is

t. 
O

pe
ra

c. Sockets

TCP/IP

Drivers Si
st

. d
e 

A
rq

ui
v.

Aplicação
Java

S
i s

t. 
O

pe
ra

c. Sockets

TCP/IP

Drivers Si
st

. d
e 

A
rq

ui
v.

Interface de
rede

Servidor

Rede

 



Desenvolvimento do Servidor de Metadados 

 76

 Como ilustra a figura 5.10, a única diferença entre as duas versões utilizadas para a coleta 

dos tempos de transmissão é exatamente a presença em uma delas da camada de software do 

CORBA. 

 Os compiladores utilizados foram o JDK 1.1.3 e o VBJ 3.0, sendo que o VBJ foi utilizado 

apenas para gerar os stubs e os skeletons necessários para o estabelecimento da comunicação 

cliente/servidor segundo o padrão CORBA. O JDK foi utilizado para a geração dos bytecodes do 

cliente e do servidor de ambas as versões. 

 A Java Virtual Machine fornecida pelo JDK foi utilizada para a execução dos programas 

das duas versões do sistema. 

 Os testes foram realizados utilizando-se duas máquinas Sun SparcStation 5 com 32 MB de 

memória RAM, executando o sistema operacional Solaris 2.5, conectadas a uma rede Ethernet de 

10 Megabits (figura 5.11). 

 

 Foram realizadas as seguintes consultas à base de metadados: 

 select * from cena; 

 select * from cena, documento; 

 select * from cena, documento,frame; 

 select * from cena, documento,frame,objeto; 

 Essas consultas retornam todos os atributos das tabelas indicadas após a cláusula from. As 

strings contendo as respostas às consultas têm, respectivamente, tamanhos de 588 bytes, 1328 

bytes, 13008 bytes e 19728 bytes. 

 Servidor (SM)   Cliente

Barramento Ethernet

Figura 5.11 - Rede isolada para testes.  
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 A figura 5.12 ilustra a coleta de uma amostra feita com a versão que utiliza CORBA na 

comunicação. Cada coleta registra o tempo em que a requisição foi enviada (T1) e o tempo em 

que o cliente obteve a resposta da consulta (T4). T1 e T4 são obtidos pelo relógio da máquina 

cliente. Na máquina servidora, foi registrado o momento em que a requisição foi passada ao 

JDBC (T2) e o momento em que o JDBC retorna a resposta da consulta ao servidor (T3). Para 

cada consulta de teste foram realizadas 30 coletas de tempo com um cliente, 30 com dois clientes 

e 30 com três clientes. Nas coletas com dois e três clientes as requisições eram feitas 

simultaneamente a partir de uma única máquina, e cada cliente enviou 30 requisições. 

 O mesmo procedimento de coleta foi utilizado na versão do sistema que utiliza sockets na 

comunicação (figura 5.13). 

 

servidor

CORBA

Interf. de rede

JDBC

cliente

CORBA

Interf. de rede

T1

rede

T4

T2 T3

Base de metadados

requisição
resposta da consulta

T4 - T1 = Tempo total para requisição e
transmissão dos dados.

T3 - T2 = Tempo de processamento
da consulta pelo JDBC.

Figura 5.12 - Pontos de coleta dos tempos.  
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 Após a coleta dos dados, calculou-se a média dos tempos de resposta em cada caso 

(tamanho de mensagem e número de clientes) e dos tempos de processamento do JDBC, tempos 

esses medidos em milissegundos.  

As médias foram anotadas desprezando-se as casas decimais. Esses dados são mostrados 

na tabela 5.1, onde temos:  

• Tempo Total, que é o tempo gasto pelo sistema entre o cliente requisitar uma consulta e 

obter a resposta (T4 - T1);  

• JDBC, que é o tempo gasto pelo driver JDBC para realizar o acesso aos dados e 

retornar a resposta da consulta ao servidor (T3 -T2);   

• Tempo de transmissão, que é o tempo que a mensagem gasta trafegando pela rede 

(Tempo Total - JDBC).  

 

 

 

 

servidor

Interf. de rede
(sockets)

JDBC

cliente

Interf. de rede
(sockets)

T1
rede

T4

T2 T3

Base de metadados

requisição
resposta da consulta

T4 - T1 = Tempo total para requisição e
transmissão dos dados.

T3 - T2 = Tempo de processamento
da consulta pelo JDBC.

Figura 5.13 - Pontos de coleta dos tempos (sockets).  
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Tabela 5.1 - Tempos médios das versões CORBA e socket. 

 

 Os gráficos comparativos referentes aos dados da tabela 5.1 estão representados abaixo. O 

termo “Tempo médio de transmissão” significa o tempo total para a realização de uma consulta 

menos o tempo de processamento do JDBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensagem de 588 bytes 
Sockets Corba 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

1 cliente 1232 706 526 1320 744 576 
2 clientes 1356 822 534 1547 843 704 
3 clientes 1696 1145 551 1736 794 942 

Mensagem de 1328 bytes 
Sockets Corba 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

1 cliente 1367 818 548 1467 859 607 
2 clientes 1659 1093 566 1746 939 807 
3 clientes 2051 1442 609 2776 1120 1656 

Mensagem de 13008 bytes 
Sockets Corba 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

1 cliente 3629 1059 2570 3945 1079 2866 
2 clientes 3990 1096 2894 6570 2367 4203 
3 clientes 7653 3294 4359 12315 2166 10149 

Mensagem de 19728 bytes 
Sockets Corba 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

Tempo 
Total 

JDBC Tempo de 
transmissão 

1 cliente 5210 1601 3609 5723 1646 4077 
2 clientes 7308 3352 3956 7792 1721 6071 
3 clientes 9463 4404 5059 19213 3075 16138 
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 Analisando-se os dados obtidos e comparando-se o desempenho nas duas versões de teste 

do sistema, chegou-se aos resultados contidos na tabela 5.2. Esta tabela mostra as médias do 

Tempo Total (colunas Socket e CORBA) subtraídas do tempo gasto pelo JDBC para o 

processamento das consultas. A coluna socket mostra o tempo médio de transmissão das 

mensagens, sem computar o tempo de processamento do JDBC no servidor. A coluna CORBA 

mostra o tempo médio da transmissão das mensagens, também sem computar o tempo de 

processamento do JDBC, mas incluindo o tempo gasto pela camada CORBA. A diferença entre 

essas duas colunas (contida na coluna milissegundos) é o atraso medido em milissegundos 

imposto pela utilização de CORBA no sistema. A coluna “%” mostra em termos porcentuais o 

quanto a versão de teste do sistema utilizando CORBA foi mais lenta que a versão utilizando 

sockets. 
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Como o sistema de teste foi implementado em duas máquinas (uma servidora e uma 

cliente) deve-se considerar o atraso imposto pela máquina cliente ao processar o envio e o 

recebimento de requisições concorrentes (2 e 3 clientes). 

 Os testes mostraram que a utilização de CORBA impõe um atraso na comunicação 

cliente/servidor, como esperado. Em termos porcentuais as diferenças são consideráveis, porém o 

tempo que o usuário final terá que esperar a mais por uma resposta não é tão significativo para os 

tamanhos de mensagens que serão mais utilizados no sistema (entre 100 e 5000 bytes). Por 

exemplo, um usuário que requisitar uma consulta cujo tamanho da mensagem de resposta seja de 

13008 bytes terá que esperar 0,296 segundos (em média) a mais se utilizar CORBA na 

comunicação cliente/servidor. 

 Outro ponto analisado foi o desempenho do JDBC. Buscou-se medir, em média, qual a 

porcentagem do tempo total de uma consulta que o JDBC ocupa. Como foram feitas coletas de 

tempo do processamento do JDBC nas duas versões de teste do sistema e como o processamento 

do JDBC é local, o cálculo das médias do seu tempo de processamento para cada número de 

Mensagem de 588 bytes 
 Socket CORBA % Milissegundos 

1 Cliente 526 576 9 50 
2 Clientes 534 704 31 170 
3 Clientes 551 942 70 391 

Mensagem de 1328 bytes 
 Socket CORBA % Milissegundos 

1 Cliente 548 607 10 59 
2 Clientes 566 807 42 241 
3 Clientes 609 1656 171 1047 

Mensagem de 13008 bytes 
 Socket CORBA % Milissegundos 

1 Cliente 2570 2866 11 296 
2 Clientes 2894 4203 45 1309 
3 Clientes 4359 10149 132 5790 

Mensagem de 19728 bytes 
 Socket CORBA % Milissegundos 

1 Cliente 3609 4077 12 468 
2 Clientes 3956 6071 53 2115 
3 Clientes 5059 16138 218 11079 

Tabela 5.2 - Comparação de desempenho entre as versões Scoket  e CORBA. 
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clientes em cada tamanho de mensagem foi realizado utilizando-se as amostras coletadas nas duas 

versões, aumentando o espaço amostral. 

 A tabela 5.3 sumariza os resultados obtidos onde a coluna “JDBC” representa a média do 

tempo de processamento do JDBC para cada número de clientes em cada tamanho de mensagem. 

As colunas “Tempo Total” representam as médias dos tempos de transmissão de cada tamanho de 

mensagem em cada versão do sistema de teste (socket e CORBA) e as colunas ”%” indicam a 

taxa porcentual procurada. 

 Os resultados apontados na tabela 5.3 mostram que para mensagens pequenas o JDBC 

ocupa uma parte substancial do tempo total para a realização de uma consulta, ficando entre 57 e 

62% na versão socket e entre 46 e 58% na versão CORBA. 

  

 

Observa-se que aumentando o tamanho da mensagem a porcentagem diminui. Isso porque 

o tempo total para processamento de uma consulta (tempo entre o cliente requisitar a consulta e 

Mensagem de 588 bytes 
Socket CORBA 

 JDBC Tempo Total % Tempo Total % 
1 cliente 725 1232 58 1320 54 
2 clientes 832 1356 61 1547 53 
3 clientes 969 1696 57 1736 55 

Mensagem de 1328 bytes 
Socket CORBA 

 JDBC Tempo Total % Tempo Total % 
1 cliente 838 1367 61 1467 57 
2 clientes 1016 1659 61 1746 58 
3 clientes 1281 2051 62 2776 46 

Mensagem de 13008 bytes 
Socket CORBA 

 JDBC Tempo Total % Tempo Total % 
1 cliente 1069 3629 29 3945 27 
2 clientes 1731 3990 43 6570 26 
3 clientes 2730 7653 35 12315 22 

Mensagem de 19728 bytes 
Socket CORBA 

 JDBC Tempo Total % Tempo Total % 
1 cliente 1623 5210 31 5723 28 
2 clientes 2536 7308 34 7792 32 
3 clientes 3739 9463 39 19213 19 

Tabela 5.3 - Porcentagem do Tempo Total gasto pelo JDBC. 
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obter a resposta) aumenta a uma taxa maior que o tempo de processamento da consulta pelo 

JDBC no servidor. Por exemplo, o tempo de processamento do JDBC para três clientes com 

mensagem de 1328 bytes foi de 1281 milissegundos e aumentou para 3739 milissegundos com 

três clientes e mensagem de 19728 bytes, um aumento de 291%. Considerando-se o mesmo 

número de clientes e os mesmos tamanhos de mensagens, o tempo total da versão CORBA 

aumentou de 2776 para 19213, um aumento de 692% (a versão socket aumentou 461%). 

Com isso conclui-se que para os propósitos do sistema, que utilizará mais frequentemente 

mensagens pequenas, o driver JDBC utilizado constitui um “gargalo”. 

 A tabela 5.4 mostra os desvios padrões das amostras coletadas (Tempo Total) em cada 

tamanho de mensagem e para cada número de clientes. 

 
 

5.8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este capítulo descreveu como este projeto de mestrado foi desenvolvido, utilizando os 

conceitos levantados na revisão bibliográfica. O capítulo discutiu o contexto onde este projeto 

está inserido, os objetivos do projeto, a utilização de metadados no gerenciamento de dados 

Mensagem de 588 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão, 

Média) 
Socket  (Desv. Padrão, 

Média) 
JDBC (Desv. Padrão, 

Média) 
1 cliente 186, 1320 172, 1232 104, 725 
2 clientes 289, 1547 304, 1356 219, 832 
3 clientes 524, 1736 331, 1696 327, 969 

Mensagem de 1328 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão, 

Média) 
Socket  (Desv. Padrão, 

Média) 
JDBC (Desv. Padrão, 

Média) 
1 cliente 137, 1467 127, 1367 95, 838 
2 clientes 177, 1746 373, 1659 285, 1016 
3 clientes 1074, 2776 689, 2051 560, 1281 

Mensagem de 13008 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão, 

Média) 
Socket  (Desv. Padrão, 

Média) 
JDBC (Desv. Padrão, 

Média) 
1 cliente 605, 3945 187, 3629 98, 1069 
2 clientes 856, 6570 709, 3990 953, 1731 
3 clientes 3250, 12315 2893, 7653 1305, 2730 

Mensagem de 19728 bytes 
 CORBA (Desv. Padrão, 

Média) 
Socket  (Desv. Padrão, 

Média) 
JDBC (Desv. Padrão, 

Média) 
1 cliente 476, 5723 329, 5210 158, 1623 
2 clientes 2190, 7792 848, 7308 1241, 2536 
3 clientes 7693, 19213 2216, 9463 1874, 3739 

Tabela 5.4 - Desvio padrão das amostras. 



Desenvolvimento do Servidor de Metadados 

 86

multimídia e de buscas, a forma como a base de metadados foi modelada, implementada e 

implantada, e também discutiu toda a metodologia utilizada na implementação do mecanismo de 

busca. Também foram discutidos alguns testes realizados com o objetivo de se verificar o impacto 

da utilização de CORBA e de JDBC no sistema servidor de vídeo. 

O mecanismo de busca baseado em metadados proposto, auxilia o autor a encontrar e 

decidir que material usar em suas apresentações. Isto é devido às informações semânticas 

disponíveis sobre os dados multimídia armazenados. Esta ferramenta integrada a um ambiente 

(baseado em tecnologia WWW) de edição onde o autor pode criar seus hiperdocumentos, 

inserindo material multimídia interativamente, agiliza o processo de edição, economizando o 

tempo para a procura de material e até mesmo o tempo de produção, uma vez que esta 

abordagem provê suporte para compartilhamento de dados, permitindo que uma parte de um 

vídeo (cena ou frame) possa ser utilizada sem a necessidade de copiá-la do arquivo original. 

 


