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Prof. José Eugenio Leal
Coordenador Setorial do Centro Técnico Cientı́fico — PUC–Rio
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Resumo
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Middlewares têm sido utilizados para desenvolver aplicações distribuı́das em domı́nios muito diferentes. Cada um desses domı́nios possui
pré-requisitos diversos relacionados à comunicação entre as partes do ambiente distribuı́do. Muitas vezes, os pré-requisitos de diferentes domı́nios são
contraditórios, fazendo com que a implementação de um middleware que
satisfaça mais de um domı́nio de aplicação se torne muito complexa. Uma
das opções para resolver esse problema é criar o middleware de forma que
ele possa ser adaptado de acordo com as necessidades de cada aplicação.
Neste trabalho, estudamos algumas das técnicas disponı́veis para construir
middlewares adaptáveis, indo desde mudanças simples na polı́tica de transmissão de dados entre os nós de um sistema distribuı́do, até adaptações mais
abrangentes na implementação do sistema para permitir diferentes contextos de execução.
Como estudo de caso, propomos um modelo de componentização para
um middleware já existente, implementado em Lua, com a finalidade de
capacitá-lo a acomodar adaptações de sua implementação de uma forma
simples e estruturada. Também realizamos alguns experimentos para avaliar
a aplicabilidade e eficácia do novo middleware desenvolvido.
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Abstract

Nogara, Luiz Gustavo Couri; Cerqueira, Renato. A Study on
Adaptive Middleware. Rio de Janeiro, 2006. 110p. MsC Thesis
— Department of Informática, Pontifı́cia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
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Middlewares have been used in order to develop distributed applications in a variety of domains. Each of these domains has different requirements related to the communication among parts of the distributed system.
Many times the requirements of different domains are contradictory, turning the implementation of a middleware that fulfills them in more than one
application domain into a very complex problem. One of the options to
solve this issue is to create the middleware in a way that it can be adapted
accordingly to the needs of each application.
In this study we survey some of the available techniques for the construction
of adaptive middleware, ranging from simple changes in the transmission of
data between nodes in a distributed system to more thorough adaptations
in a system in order to allow for different application execution contexts.
As a case study we propose a component model for an existing middleware, implemented in Lua, with the goal of enabling the middleware to
accommodate adaptations in its implementation in a simple and structured
manner. We also created experiments in order to evaluate the applicability
and effectiveness of the middleware.
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Every man’s life lies within the present, for the
past is spent and done with, and the future is
uncertain.
Marcus Aurelius Antoninus, (121-180AD) Roman Emperor, Philosopher.

