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Resumo
Valeriano, Allan Alves; Endler, Markus. Um mecanismo de seleção de
componentes para o middleware Kaluana usando a noção de contratos
de reconfiguração. Rio de Janeiro, 2011. 87 p. Dissertação de Mestrado Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
A computação móvel cria a necessidade de que as aplicações sejam
adaptáveis de acordo com o contexto do usuário. Demandas específicas do
usuário, assim como alterações no contexto computacional requerem que
aplicações móveis clientes devam ser capazes de se adaptar dinamicamente para
se adequar ao novo cenário de execução. Estas adaptações precisam ser
apropriadas e devem manter a qualidade de serviço evitando falhas ou degradação
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0821362/CA

do desempenho da aplicação. Este trabalho propõe uma extensão do middleware
de componentes Kaluana, que provê um mecanismo de seleção de componentes
para aplicações adaptáveis a partir de contratos de reconfiguração. Esta seleção é
feita com a noção de equivalência entre suas as interfaces públicas e considera as
restrições de execução dos componentes candidatos a serem usados na adaptação
de acordo com o contexto computacional do dispositivo para a avaliação dos
componentes

candidatos

a

instanciação.

Esta

seleção

visa

manter

a

compatibilidade dos novos componentes com os componentes já implantados bem
como com o contexto de execução, ou seja, o estado corrente dos recursos no
dispositivo. Com a noção de equivalência entre as interfaces de especificação de
componentes, a aplicação tem a possibilidade de selecionar componentes através
da interface do serviço requisitado sem a necessidade de conhecer seu nome ou
alguma característica específica, evitando assim que uma amarração seja criada
com uma determinada implementação.

Palavras-chave
Adaptação dinâmica; Kaluana; Componentes de software; Middleware.

Abstract
Valeriano, Allan Alves, Endler, Markus (Advisor). A mechanism of
component selection with the notion of reconfiguration contracts. Rio de
Janeiro, 2011. 87 p. MSc. Dissertation - Departamento de Informática,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Mobile computing creates the need for applications to be adaptable
according to the user's context. Specific user demands as well as changes in the
computational context the mobile applications require clients to be able to adapt
dynamically to suit the new scenario of execution. These adjustments should be
appropriate and should maintain the quality of service avoiding failures or
preventing degradation of application performance. This thesis proposes an
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extension of Kaluana middleware which provides a mechanism for selection of
components for adaptive applications based on the notion of reconfigurations
contracts. This selection is done also based on the notion of equivalence between
their public interfaces and should consider the execution restrictions of the
candidate components to be used in the adaptation in accord to the device's
execution context to be used to evaluate the candidate components to the
instantiation. This selection aims to maintain the compatibility of new
components with the components already used as well as the execution context,
i.e. the current status of the device's resources. Due to the notion of equivalence
between the interface specifications of components, the application should be able
to request a component through the interface of the requested service, avoiding the
need to know the component's name or any other specific feature that creates a tie
with the given implementation.

Keywords
Dynamic adaptation; Kaluana; Software components; middleware.
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