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Resumo 

 
 
Moreno, Marcelo Ferreira; Soares, Luiz F. G.  Gerenciamento de recursos 

dirigido por modelos: Adaptabilidade e Interoperabilidade no suporte a 

QoS fim-a-fim. Rio de Janeiro, 2008. 165p. Tese de Doutorado - 
Departamento de Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

A evolução das técnicas de codificação de mídias contínuas vem tornando 

cada vez mais difundido o uso de aplicações multimídia distribuídas. Esse tipo de 

aplicação possui requisitos de desempenho que devem ser atendidos de modo fim-

a-fim, funcionalidade somente alcançada se mecanismos de provisão de qualidade 

de serviço (QoS) forem aplicados a todos os subsistemas participantes do serviço. 

Esses mecanismos buscam proporcionar algum controle no compartilhamento dos 

recursos distribuídos, mas a heterogeneidade de recursos e plataformas torna tal 

gerenciamento uma tarefa muito complexa. A uniformização do acesso aos 

recursos representa um ponto-chave na solução do problema, ao oferecer 

abstrações independentes de plataforma e que possam representar não somente um 

recurso qualquer, mas também a distribuição deles. Deve-se considerar, ainda, a 

evolução contínua das aplicações, que gera demanda por mecanismos adaptáveis, 

e a participação de múltiplos atores, que gera demanda por ambientes 

cooperativos de configuração e manutenção de recursos. O presente trabalho 

propõe uma técnica de gerenciamento de recursos com suporte a QoS fim-a-fim 

denominada MDRM (gerenciamento de recursos dirigido por modelos), inspirada 

nos processos e conceitos de MDSD (desenvolvimento de software dirigido por 

modelos). Particularmente, MDRM inclui a especificação de um meta modelo 

próprio, denominado Árvores de Recursos Virtuais (VRT), responsável por 

oferecer as abstrações necessárias para o preenchimento dos requisitos de 

uniformização, interoperabilidade, adaptabilidade e cooperação na construção de 

modelos de gerenciamento de recursos. Os modelos de gerenciamento de recursos 

são instâncias do meta modelo especificados por meio de uma linguagem de 

domínio específico (DSL), chamada Pan. Pan é capaz de expressar o formalismo 

de VRT em código independente de plataforma, oferecendo uma notação de fácil 
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assimilação pelos atores possivelmente presentes em ambientes distribuídos em 

geral. MDRM prevê, ainda, o projeto de ambientes de modelagem compostos por 

ferramentas que auxiliam os processos de validação, transformação e implantação 

de modelos de gerenciamento de recursos. Os construtos da linguagem Pan 

permitem que as mesmas ferramentas sejam também usadas na manutenção de 

modelos já instanciados, de forma que ações de adaptação possam ser 

prontamente refletidas nas plataformas envolvidas. Um framework para suporte a 

MDRM em sistemas operacionais de propósito geral também é apresentado, no 

intuito de exemplificar como os conceitos do meta modelo VRT devem ser 

espelhados internamente às plataformas-alvo. 

 

Palavras-chave 

Gerenciamento de recursos; qualidade de serviço; desenvolvimento dirigido 

por modelos; adaptabilidade; interoperabilidade; linguagem de domínio 

específico; redes de computadores; sistemas operacionais; QoS; DSL 
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Abstract 

 
 
Moreno, Marcelo Ferreira; Soares, Luiz F. G. (Advisor). Model-driven 

resource management: Adaptability and interoperability on end-to-end 

QoS support. Rio de Janeiro, 2008. 165p. DSc. Thesis - Departamento de 
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

The evolution of codification techniques for continuous media is making 

distributed multimedia applications even more popular. This kind of application 

has performance requirements that must be met in an end-to-end fashion, which 

can be achieved only if quality-of-service (QoS) provisioning mechanisms are 

applied on each participant subsystem. These mechanisms try to provide some 

control on distributed resource sharing, but the heterogeneity of resources and 

platforms turns management into a very complex task. Uniformization of resource 

access plays a key role to solve the problem, as it provides platform-independent 

abstractions that can represent not only a given resource, but also the distribution 

of them. It is also important to consider the continuous evolution of applications, 

which creates a demand for adaptable mechanisms, and the participation of 

multiple actors, which creates a demand for cooperative environments for 

resource configuration and maintenance. This work proposes a technique for 

resource management with end-to-end QoS support called MDRM (model-driven 

resource management), inspired on MDSD’s (model-driven software 

development) concepts and processes. Particularly, MDRM includes the 

specification of its own meta model, called Virtual Resource Trees (VRT), which 

provides the abstractions needed to address uniformization, interoperability, 

adaptability and cooperation requirements on building resource management 

models. Resource management models are instances of the meta model specified 

using a domain-specific language (DSL) called Pan. Pan is able to express the 

formalism of VRT as platform-independent code, providing an easy to learn 

notation for any actors possibly present on general distributed environments. 

MDRM also considers the design of modeling environments composed of tools 

that help on validation, transformation and deployment of resource management 

models. The constructs of the Pan language allow the same tools to be used for 
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maintenance of models already instantiated, and thus adaptation actions can be 

promptly propagated to concerned platforms. A framework for MDRM support on 

general-purpose operating systems is also presented to illustrate how the concepts 

of the VRT meta model must be mirrored internally in target platforms. 

 

Keywords 

Resource management; quality of service; model-driven development; 

adaptability; interoperability; domain-specific language; computer networks; 

operating systems; QoS; DSL 
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1 
Introdução 

A evolução das técnicas de codificação de mídias contínuas e a crescente 

popularização das redes de acesso em banda larga vêm tornando cada vez mais 

difundido o uso de aplicações multimídia distribuídas. Tais aplicações consistem 

na recuperação, transmissão e recepção de conteúdo audiovisual complexo, que 

normalmente relaciona tipos e instâncias diferentes de objetos de mídia entre si. 

Por exemplo, aplicações de vídeo sob demanda permitem ao usuário a escolha e 

visualização de vídeo com áudio, sincronizados no tempo. Em aplicações mais 

avançadas, vários objetos de mídia podem estar sincronizados no tempo, no 

espaço, e ainda ser disparados por eventos, como, por exemplo, as ações de 

interatividade. 

Nesses tipos de aplicações distribuídas, o usuário deseja uma experiência 

satisfatória com os objetos de mídia reproduzidos, o que subjetivamente se traduz 

na qualidade de exibição individual desses objetos, no tempo de resposta frente a 

interações e no sincronismo adequado da apresentação como um todo. Esses 

aspectos qualitativos de uma aplicação multimídia distribuída representam o 

resultado final de uma extensa cadeia de serviços de processamento, comunicação 

e armazenamento oferecidos por diferentes elementos interligados por redes de 

comunicação. 

Preencher, dessa forma, as expectativas dos usuários de aplicações 

multimídia distribuídas e de outras aplicações de alto desempenho significa 

atender aos requisitos de uso de todo o conjunto de recursos computacionais 

distribuídos, de modo fim-a-fim. Em outras palavras, deve-se garantir que por todo 

o caminho de comunicação haja recursos suficientes para o encaminhamento e o 

processamento adequados dos dados pertinentes às aplicações. Essa 

funcionalidade é alcançada por meio de mecanismos de provisão de qualidade de 

serviço (QoS – Quality of Service) aplicados a todos os subsistemas de 

participantes do serviço. 
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Mecanismos de provisão de QoS buscam proporcionar algum controle no 

compartilhamento dos recursos, de forma a prover aos fluxos de dados dos 

usuários as garantias por eles solicitadas, ao mesmo tempo em que detectam e 

tentam corrigir possíveis maus comportamentos e falhas. A forma como os 

mecanismos atuam sobre essas frentes é ditada pelo conjunto de estratégias de 

gerenciamento aplicado sobre cada recurso. As estratégias de gerenciamento de 

um recurso podem incluir: a(s) forma(s) como as unidades de informação que 

compõem os fluxos são escalonadas para uso do recurso; as condições de 

aceitação de um novo fluxo, entre outras. 

Particularmente, o conceito de recurso a ser gerenciado muda de acordo com 

as necessidades de controle e representação que a infra-estrutura de provisão de 

QoS deve satisfazer. A complexidade de gerenciamento dos recursos, descrita no 

parágrafo anterior, é normalmente amenizada por meio de abstrações de alto nível 

que visam simplificar e agilizar a programação e utilização das aplicações com 

QoS.  

Abstrações de alto nível para o controle da QoS escondem detalhes 

operacionais de difícil entendimento e expressão pelos usuários de aplicações, e 

até mesmo por boa parte dos desenvolvedores de software. O uso de tais 

abstrações pode ser estendido para homogeneizar a forma de interação com 

recursos e, assim, possibilitar a interoperabilidade entre diferentes plataformas, 

característica essencial em ambientes distribuídos heterogêneos. Por outro lado, 

como efeito colateral esperado, quanto mais distante dos recursos reais for o nível 

de abstração, menor será o poder de controle refinado de QoS pelo seu utilizador. 

A definição de quais abstrações de recursos serão disponibilizadas por uma 

infra-estrutura de QoS é decisão de projeto casada à identificação dos seus casos 

de uso, quando podem ser determinadas quais representações são relevantes para 

os atores existentes no cenário em questão. Projetistas e operadores de serviços de 

telecomunicações, administradores de redes, desenvolvedores de software e 

usuários finais são atores que podem coexistir em um ambiente distribuído. 

De uma forma geral, o controle de QoS em abstrações de mais alto nível 

deve ser recorrentemente repassado a níveis de abstração inferiores, até que o 

refinamento seja tal que satisfaça o poder de controle requerido, que também pode 

variar de cenário a cenário. Por exemplo, em ambientes distribuídos de propósito 

geral, nos quais as aplicações são construídas a partir de diferentes técnicas de 
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programação distribuída e são disparadas assincronamente, torna-se interessante 

que o refinamento do controle de QoS atinja o nível mais baixo possível: o de 

recursos como CPU, filas de rede, etc. Assim, garante-se que o compartilhamento 

final dos recursos reais será corretamente realizado, independentemente das 

cargas de trabalho e formas de interação dessa gama heterogênea de aplicações 

com a(s) infra-estrutura(s) de QoS disponível(is). Além disso, trata-se de um 

cenário em que todos os atores citados anteriormente podem estar presentes, 

exigindo acesso a vários níveis de abstração para o controle de QoS. Por outro 

lado, no caso de ambientes controlados, como ambientes de tempo real e 

embutidos (sistemas DRE – Distributed Real-time and Embedded systems) (Liu, 

2004; Kavimandan, 2007), o controle de QoS pode ser realizado pela camada em 

comum a todas as aplicações do ambiente, o middleware de tempo real. Por isso, 

normalmente o refinamento do controle de QoS em DREs não desce ao nível dos 

recursos reais, o que acaba por exigir em contrapartida um rígido monitoramento 

de todo o sistema distribuído para a identificação de possíveis violações de QoS 

(West, 2002). 

Observa-se, portanto, um desafio complexo na construção de arquiteturas de 

provisão de QoS fim-a-fim, em torno do suporte a níveis de abstração de recursos 

que harmonizem toda a heterogeneidade de recursos reais, plataformas de redes, 

sistemas operacionais e hardware, e, ainda, tratem a escala de distribuição que 

pode ser crítica em certos casos. As mesmas abstrações devem permitir que a 

especificação e a manutenção de subsistemas de gerenciamento de recursos se 

tornem um trabalho colaborativo entre os atores que diferentes cenários podem 

apresentar. Sem dúvida, há uma demanda por soluções que permitam que esses 

atores se tornem colaboradores nos processos de configuração e evolução da infra-

estrutura de serviços de comunicação com QoS (Bush, 2001). 

Outro desafio, não menos complexo, se torna evidente ao ser considerada a 

evolução das aplicações e de suas técnicas de codificação de dados, o que resulta 

no surgimento recorrente de novos requisitos de desempenho. Para acompanhar 

tal evolução, os serviços devem ser flexíveis o bastante de modo a acomodar 

novas demandas de QoS por meio de adaptações suaves (Kosmas, 1997) em sua 

infra-estrutura de QoS. Passa a ser uma habilidade essencial, portanto, a 

adaptabilidade da infra-estrutura de QoS, para permitir a implantação rápida (e 

de baixo custo) de novos serviços. Isso se traduz no suporte à criação e à 
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modificação dinâmicas de estratégias de gerenciamento dos recursos, em qualquer 

fase do ciclo de vida dos serviços. 

Torna-se claro, nesse contexto, que o gerenciamento de recursos em si é 

objeto essencial no ataque a esses desafios, principalmente ao considerar-se 

recurso uma abstração presente em vários níveis. Um dos motivos para que esses 

desafios ainda estejam latentes nessa área pode ser atribuído ao fato de que cada 

infra-estrutura de QoS possui sua própria solução de gerenciamento de recursos, e 

que raramente trata a uniformização nos subsistemas relevantes, considerando os 

diversos cenários possíveis. Esse mesmo problema tem mantido operadores e 

administradores isolados dos usuários e desenvolvedores, pois, nos casos em que 

há essa coexistência, o primeiro grupo de atores utiliza ferramentas e abstrações 

totalmente desconexas em relação às usadas pelo segundo grupo. Por fim, a falta 

de uniformização no gerenciamento de recursos dificulta também o suporte a 

adaptabilidade, pois as estratégias de gerenciamento a serem criadas ou 

modificadas estão espalhadas por vários níveis de abstração e precisam tirar 

proveito de uma interface uniforme para que possam ser desenvolvidas e 

dinamicamente associadas e desassociadas dos recursos. 

1.1. 
Objetivos e organização da Tese 

O presente trabalho propõe uma técnica de gerenciamento de recursos capaz 

de atender aos requisitos de uniformização, adaptabilidade e interoperabilidade 

exigidos para a provisão adequada de qualidade de serviço (QoS) fim-a-fim. A 

solução é genérica o bastante para se especializar em quaisquer cenários 

distribuídos, deixando a cargo dos desenvolvedores de infra-estruturas de QoS ou 

projetistas de serviços de telecomunicações a identificação dos casos de uso, 

atores e níveis de abstração dos recursos necessários em seus projetos. 

A abordagem adotada para tal solução é inspirada no paradigma de 

desenvolvimento de software dirigido por modelos (model-driven software 

development - MDSD) (Stahl, 2006). Diversos conceitos e processos de MDSD 

são neste trabalho mapeados para o domínio de gerenciamento de recursos, no 

intuito de formular a técnica de gerenciamento de recursos dirigido por modelos 

(model-driven resource management – MDRM). Assim, as grandes virtudes de 
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MDSD, tais como a formalização do desenvolvimento de software a partir de 

meta modelos, a independência de plataforma para boa parte do código gerado e a 

facilidade de manutenção, são herdadas por MDRM em seu domínio específico. 

É importante salientar que a proposta MDRM melhor se classifica como a 

adoção de um processo análogo à MDSD para o desenvolvimento de modelos de 

gerenciamento de recursos, uma vez que certas especificidades desse domínio 

exigem algumas adaptações no paradigma. MDRM inclui as especificações de um 

meta modelo próprio exclusivamente voltado para o gerenciamento de recursos e 

de uma linguagem de domínio específico (DSL – Domain-specific language) 

capaz de expressar o formalismo do meta modelo em código independente de 

plataforma. 

Tal qual MDSD, MDRM possibilita a construção de ferramentas em total 

conformidade com o meta modelo, para facilitar os processos de validação, 

simulação e implantação dos modelos. MDRM vai além de MDSD ao permitir 

que os mesmos mecanismos usados para a descrição dos modelos de 

gerenciamento de recursos possam ser usados para modificá-los depois de 

implantados, ou seja, em tempo de operação. O Capítulo 2 descreve de forma 

resumida o paradigma MDSD e introduz os conceitos e processos mapeados para 

MDRM. 

Os demais objetivos desta tese compreendem cada um dos requisitos e 

etapas que definem a especificação completa da abordagem MDRM. O meta 

modelo proposto é denominado “Árvores de Recursos Virtuais” (Virtual Resource 

Trees – VRT). A partir do conceito de recurso virtual, que representa uma parcela 

da capacidade de um recurso, o meta modelo formaliza uma estrutura hierárquica 

(VRT) que expressa as sucessivas divisões da capacidade de um recurso e, ainda, 

prevê a associação 1:1 de conjuntos, possivelmente disjuntos, de estratégias de 

gerenciamento a cada recurso virtual. Dessa forma, o meta modelo VRT 

possibilita a coexistência de diferentes políticas no gerenciamento de um mesmo 

recurso, dando suporte a diferentes tipos de aplicações e seus requisitos. As 

estratégias de gerenciamento são mantidas de forma desacoplada dos recursos 

virtuais, o que permite adaptações em tempo de projeto e de operação. A 

funcionalidade fim-a-fim do meta modelo é viabilizada por meio de VRTs 

compostas, que podem ser usadas para representar em níveis mais altos a 

conjunção de recursos virtuais advindos de VRTs de níveis mais baixos. 
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Constroem-se, assim, abstrações de alto nível mais simples e que ocultam, ainda 

que com a mesma interface, a distribuição e complexidade de outros recursos 

virtuais. O Capítulo 3 é dedicado ao detalhamento do meta modelo VRT. 

Baseado no meta modelo, este trabalho apresenta uma DSL denominada 

Pan, dedicada à descrição de modelos de gerenciamento de recursos baseados em 

VRTs. Pan é uma linguagem de aplicação XML (Bray, 2006) que recorre ao 

formalismo de XML Schema (Thompson, 2004) e ISO Schematron (ISO/IEC, 

2006) para cercar-se de ferramentas de validação estrutural, sintática e semântica 

no processo de especificação de VRTs. Pan permite, sempre que possível, o reuso 

e a alteração de descrições já criadas e implantadas. A especificação completa da 

linguagem Pan é assunto do Capítulo 4. 

Devido à utilização de técnicas análogas a MDSD, MDRM permite que 

ambientes de desenvolvimento que ofereçam as ferramentas necessárias para 

agilizar a criação e manutenção de modelos baseados em VRT sejam construídas. 

Tais ferramentas incluem editores gráficos, compiladores, transformadores de 

VRTs e extratores de dados em tempo real. Os aspectos relacionados à construção 

de um ambiente de desenvolvimento em MDRM são discutidos no Capítulo 5. 

A descrição em Pan de um modelo de gerenciamento baseado em VRT deve 

ser encaminhado a módulos de software responsáveis por realizar as 

transformações de código Pan para código específico das plataformas de 

gerenciamento que instanciarão o modelo. Para isso, a infra-estrutura de 

gerenciamento deve suportar a criação de VRTs. O Capítulo 6 ilustra, por meio de 

uma solução para sistemas operacionais de propósito geral, como uma infra-

estrutura de gerenciamento de recursos reais pode ser adaptada para abrigar 

VRTs. Particularmente, a solução apresentada, denominada VRT-FS, é capaz de 

representar todos os conceitos do meta modelo, e manter estreito mapeamento 

destes com sua estrutura de gerenciamento, baseada em sistemas de arquivos 

especiais. Assim, as transformações modelo-para-código se tornam mais simples, 

exatas e eficazes. 

Finalmente, o Capítulo 7 é reservado para as considerações finais.  
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2 
Gerenciamento de Recursos Dirigido por Modelos (MDRM) 

A técnica de gerenciamento de recursos dirigido por modelos (MDRM – 

model-driven resource management) é resultado de diversas contribuições 

provenientes dos trabalhos do Laboratório TeleMídia da PUC-Rio na área de 

Engenharia de Serviços de Telecomunicações, ao longo dos últimos 10 anos. Para 

melhor contextualizar as contribuições que serão apresentadas nesta tese, um 

breve histórico do laboratório, especificamente no tema Qualidade de Serviço 

(QoS – quality of service), é apresentado na Seção 2.1. 

MDRM, como resultado de tal evolução, se dedica a complementar 

arquiteturas de provisão de QoS, oferecendo técnicas avançadas de engenharia de 

software especificamente voltadas para o desenvolvimento de modelos de 

gerenciamento de recursos. MDRM tem como objetivos principais i) alcançar a 

generalidade necessária para incluir recursos heterogêneos distribuídos nos 

modelos de gerenciamento de recursos; ii) possibilitar que a construção e 

manutenção dos modelos de gerenciamento de recursos se tornem um trabalho 

colaborativo entre os diferentes atores presentes no ambiente; iii) garantir a 

portabilidade e interoperabilidade por meio da independência de plataforma no 

desenvolvimento dos modelos e iv) permitir a adaptabilidade dos modelos, tanto 

no projeto quanto depois de instanciados nas plataformas-alvo. Esses objetivos se 

juntam a diversos outros aspectos de projeto que devem ser considerados em todas 

as etapas de especificação de MDRM e são discutidos na Seção 2.2. 

Para atingir seus objetivos, MDRM adota conceitos e processos de 

modelagem e geração de código análogos aos definidos pelo paradigma de 

desenvolvimento de software orientado por modelos (MDSD – model-driven 

software development). A Seção 2.3 descreve rapidamente o paradigma MDSD e 

a Seção 2.4, finalmente, introduz a abordagem MDRM. 
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2.1. 
Histórico do Laboratório TeleMídia 

O Laboratório TeleMídia vem dedicando-se a desenvolver trabalhos em 

Qualidade de Serviço desde 1998, ao iniciar estudos para a definição do Modelo 

de Composição de Serviços (SCM – service composition model) (Colcher, 2000). 

SCM é um modelo conceitual que provê abstrações genéricas para adaptabilidade 

em serviços de comunicação, compostos por elementos básicos que podem ser 

organizados de forma aninhada. SCM foi tomado como base para a definição de 

frameworks orientados a objetos que especificam de forma genérica os 

mecanismos necessários para provisão de QoS em ambientes de processamento e 

comunicação (Gomes, 2001). 

Com a percepção de que os mesmos mecanismos básicos de provisão de 

QoS são utilizados em diversos subsistemas que compõem um serviço de 

comunicação fim-a-fim, os frameworks seguem uma estrutura recorrente, herdada 

do SCM. Os frameworks estabelecem pontos de flexibilização (hot spots) que 

devem ser especializados para que se adaptem às idiossincrasias do ambiente, 

topologia ou plataforma. Ao modelar os mecanismos a partir de um único 

conjunto de frameworks, suas interfaces se tornam homogêneas, provendo um 

ambiente simplificado de provisão de QoS fim-a-fim. Resumidamente, os 

frameworks foram divididos em três subconjuntos: 

• Framework para parametrização de serviços: modela as estruturas de dados 

responsáveis por definir um esquema genérico de parâmetros de 

caracterização de serviços, que podem ser agrupados em categorias de 

serviço. O framework permite a construção de uma hierarquia de 

parâmetros capazes de expressar informações sobre o serviço em vários 

níveis de abstração. 

• Frameworks para compartilhamento de recursos: baseiam-se no conceito de 

recurso virtual para modelar os mecanismos de compartilhamento e de 

alocação de recursos. Recursos virtuais são parcelas de utilização de um 

recurso real alocadas entre os fluxos (de dados, de instruções, etc.) 

submetidos pelos usuários. A primeira abstração de árvores de recursos 

virtuais foi concebida em meio à definição desses frameworks, definindo 

um arranjo hierárquico de escalonadores de recursos virtuais. Parte do 
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presente trabalho, o meta modelo VRT (virtual resource trees), é uma 

evolução do conceito de árvores de recursos virtuais. 

• Frameworks de orquestração de recursos: modelam os mecanismos que 

realizam a divisão da responsabilidade de provisão da QoS entre os 

subsistemas participantes do serviço. A modelagem da orquestração de 

recursos se subdivide em dois frameworks distintos. O framework para 

negociação de QoS modela os mecanismos de admissão, negociação e 

mapeamento que operam durante as fases de solicitação e estabelecimento 

de serviços. Já o framework para sintonização de QoS modela os 

mecanismos de monitoração e sintonização que atuam na fase de 

manutenção dos serviços. 

Os frameworks genéricos foram posteriormente especializados para a 

modelagem da provisão de QoS na Internet (Mota, 2001), em redes móveis infra-

estruturadas (Lima, 2003) e em sistemas operacionais (Moreno, 2003a). 

Particularmente, a arquitetura QoSOS (Moreno, 2003b) estendeu os frameworks 

genéricos de QoS para descrever mecanismos de QoS adaptáveis para sistemas 

operacionais, independentes de sua localização (estações finais, roteadores, etc). 

Entre outras contribuições, QoSOS introduziu de forma preliminar o framework 

de Adaptação de Serviços, que descreve meta-mecanismos que automatizam 

adaptações do sistema e, assim, permitem a provisão de novos serviços ou a 

modificação dos já existentes. 

A primeira instanciação da arquitetura QoSOS resultou no projeto 

QoSOSLinux v.0.1, desenvolvido parcialmente como prova de conceito por 

Moreno (2004). QoSOSLinux fazia uso de uma estrutura básica de árvores de 

recursos virtuais, implementada a partir de escalonadores de recursos providos por 

outros trabalhos (Nahrstedt, 1998; Almesberger, 1999). Alguns mecanismos 

ausentes nesses escalonadores foram desenvolvidos para complementá-los e, 

assim, possibilitar uma validação na prática dos frameworks e do próprio conceito 

de árvore de recursos virtuais.  

Esse trabalho especialmente direcionado ao gerenciamento de recursos em 

sistemas operacionais desencadeou uma série de estudos para identificar as 

diversas dificuldades quando estende-se tal problema a um cenário fim-a-fim. A 

motivação para o aprofundamento nessa investigação parte da percepção de que 

os trabalhos relacionados a arquiteturas de QoS fim-a-fim demonstram certa 
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incapacidade em tratar importantes requisitos de gerenciamento de recursos. Sob a 

luz desse estudo, concluiu-se que o gerenciamento de recursos é um subproblema 

na provisão de QoS fim-a-fim que até então não concentrava os esforços 

apropriados em questões como harmonização, colaboração, adaptabilidade, entre 

outras. 

2.2. 
Aspectos de projeto no gerenciamento de recursos com QoS 

A provisão de QoS fim-a-fim depende diretamente do gerenciamento 

adequado dos recursos computacionais presentes em cada subsistema que, de 

alguma forma, colabora no oferecimento do serviço. Os recursos devem ser 

compartilhados utilizando-se estratégias de gerenciamento que garantam que os 

requisitos de desempenho das aplicações sejam atendidos. As estratégias definem, 

por exemplo, o algoritmo de escalonamento de um recurso, as condições de 

aceitação para a admissão de um novo fluxo, entre outros. 

No entanto, sérias dificuldades são enfrentadas na construção de infra-

estruturas de provisão de QoS fim-a-fim, devido principalmente aos fatores 

distribuição e heterogeneidade de recursos. Para uma adequada provisão de QoS, 

a infra-estrutura deve ser capaz de lidar com recursos que podem diferir pela sua 

(i) natureza (e.g. passiva, ativa), (ii) finalidade (e.g. CPU, enlaces de rede, discos), 

(iii) tecnologia (e.g. enlaces ATM, enlaces Ethernet) e (iv) meio (e.g. fibra, cabo 

coaxial). As plataformas que abrigam e controlam diretamente os recursos podem 

variar, por sua vez, em termos de hardware e de software, se são sistemas 

embutidos ou de propósito geral, entre outras características.  

Algumas arquiteturas de QoS procuram amenizar essa complexidade 

gerenciando o uso dos recursos do ambiente em níveis de abstração mais altos Ao 

invés de submeterem estratégias de gerenciamento sobre recursos reais como CPU 

e filas de rede, essas arquiteturas se limitam a controlar a admissão de novos 

fluxos, considerando, por exemplo, a carga já submetida aos hosts. Normalmente, 

essa abordagem acaba por atribuir uma maior responsabilidade na manutenção das 

garantias de QoS ao monitoramento de fluxos. Dependendo das características do 

cenário e das aplicações, esse poder de controle pode ser o suficiente, ou mesmo 

mandatório para manter certa independência em relação às plataformas utilizadas. 
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Outros cenários, no entanto, podem demandar um controle de QoS mais 

rígido, em que o gerenciamento de recursos deve atingir uma granularidade tal 

que parcelas dos recursos reais possam ser reservadas, garantidas por algoritmos 

de escalonamento e de controle de admissão associados a esses recursos. 

Observa-se, portanto, que diferentes demandas por representações de 

necessidades de QoS podem se manifestar, de acordo com certas características do 

cenário distribuído. Cada representação, ou especificação de QoS, possui notação 

adequada ao seu correspondente nível de abstração, o qual determina o conjunto 

de parâmetros a serem usados na descrição dos requisitos. O grau de controle de 

QoS, exemplificado nos dois parágrafos anteriores, é um fator que pode ditar qual 

é o nível de abstração de QoS mais baixo necessário para satisfazer o controle 

requerido. 

Outros fatores também influenciam na escolha dos níveis de abstração mais 

adequados, como o conjunto de atores presentes no cenário. Por exemplo, o 

usuário da aplicação precisa expressar sua solicitação no mais alto nível possível, 

em termos da finalidade daquela aplicação; o operador de telecomunicações e o 

administrador de redes, pelo contrário, desejam manipular diretamente as reservas 

de recursos reais; o desenvolvedor de aplicações deseja, na maioria das vezes, se 

ater às necessidades de comunicação fim-a-fim e de processamento e 

armazenamento finais; e o projetista de serviços de telecomunicações deseja 

prever todas essas possibilidades para disponibilizá-las em seu produto. Como, em 

geral, há a coexistência de diferentes atores1 em vários cenários de gerenciamento 

a infra-estrutura de QoS deveria prover, idealmente, mais de um nível de 

abstração. Além disso, ainda outras representações de QoS são internamente 

necessárias, demandadas pelas camadas de software que podem compor a infra-

estrutura, tais como os protocolos de negociação, middleware, bibliotecas e 

sistemas operacionais. 

Boa parte das soluções de infra-estrutura de QoS existentes permite a 

especificação de requisitos de QoS em níveis de abstração mais altos e que podem 

ser mapeados para outros níveis mais baixos até que se atinja parâmetros 

                                                 
1 Quando nas discussões desta tese faz-se referência a diferentes atores, não significa que eles 
devam ser pessoas realmente distintas, pois há muitos casos em que um ator assume outros papéis, 
como o desenvolvedor da aplicação que, também, projeta seu serviço. Mesmo quando os nomes 
dos atores não se encaixam ao cenário, pode ser que suas funções são ali atribuídas a outrem. 
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relacionados ao subsistema de gerenciamento de recursos internamente modelado. 

Porém, devido ao fato de que cada solução possui seu próprio modelo de 

gerenciamento de recursos, a participação de atores presentes no cenário 

distribuído, mas não considerados pela infra-estrutura de QoS, torna-se 

impossível. Além disso, não se prevê a possibilidade de compartilhamento do 

gerenciamento de recursos com outras infra-estruturas. Na pior das hipóteses, o 

uso concomitante de mais de uma infra-estrutura de QoS sobre um mesmo 

ambiente poderia levar a uma contabilidade incorreta de recursos, já que um 

subsistema de gerenciamento não consideraria as alocações do outro. 

Além disso, na prática, usuários e desenvolvedores têm à disposição um 

conjunto de abstrações de QoS totalmente desconexas daquelas entregues aos 

operadores de serviços e administradores de redes. Isso pode levar a dificuldades 

na realização de ações de manutenção e adaptação dos serviços. Em certos 

cenários, os operadores e administradores não têm noção de quais são as garantias 

de QoS já atribuídas a algumas aplicações, porque a infra-estrutura de QoS não as 

expressa em níveis de abstração ou interfaces acessíveis ou de interesse deles. 

A busca por soluções para esses problemas pode ser iniciada pela 

compreensão do conceito básico de recurso, já que sua heterogeneidade e 

distribuição são pontos-chave na complexidade de provisão de QoS. Recurso 

refere-se a um elemento ou componente usado no intuito de auxiliar na realização 

de uma tarefa, ou que simplesmente provê algo útil a quem dele faz uso. 

Imediatamente, nota-se que o conceito é abstrato o bastante para assumir 

diferentes níveis de representação em ambientes distribuídos. Um recurso pode ser 

a fila de pacotes de uma interface de rede em um roteador, como também pode ser 

a rede como um todo ou mesmo toda a infra-estrutura de um serviço. 

Sem perda de generalidade, pode-se propor que a aceitação de uma 

solicitação de QoS, expressa em um certo nível de abstração, culmine sempre na 

representação de um recurso correspondente, possivelmente abstrato, que possui 

como características exatamente os requisitos descritos na especificação. Por 

exemplo, a solicitação de um usuário para um “serviço de vídeo sob demanda com 

qualidade de TV”, caso aceito, gera a representação de um recurso abstrato no 

subsistema de gerenciamento, denominado “vídeo sob demanda”, com a 

característica “qualidade de TV”. A solicitação preparada pelo desenvolvedor para 

sua aplicação descrevendo “serviço de comunicação fim-a-fim com taxa média de 
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4Mbps e retardo máximo de 30ms”, quando efetivada, vai gerar um recurso 

denominado “canal de rede fim-a-fim”, com características “r=4Mbps e s=30ms”. 

Operadores de serviços de telecomunicações poderiam fazer o mesmo, criando a 

representação de recursos no subsistema de gerenciamento, como um enlace de 

1Gbps que interliga as estações A e B. 

Com esse procedimento, obtém-se uma representação de recurso para cada 

especificação de QoS, em cada nível de abstração correspondente. A capacidade 

de expressão de recursos em múltiplos níveis é fundamental para o suporte aos 

diversos atores. Essa noção inicial que associa cada nível de especificação de QoS 

a uma abstração de recurso correspondente é um primeiro passo para a 

uniformização desejada no gerenciamento de recursos fim-a-fim. 

Com a uniformização do gerenciamento de recursos, todos os atores podem 

utilizar e realizar manutenções naqueles níveis a eles autorizados. Se por decisão 

de projeto, uma abstração de recurso puder ser mapeada em abstrações de níveis 

inferiores, essa estrutura recorrente poderia ser percorrida pelos atores no intuito 

de facilitar, em qualquer nível, a modificação de garantias de QoS já estabelecidas 

(sintonização de QoS) e a alteração do comportamento de estratégias de 

gerenciamento existentes (adaptação de serviços). Evidentemente, a criação de 

novos serviços ficaria extremamente facilitada, contanto que projetistas e 

operadores possam realizar a criação e a configuração de novas abstrações de 

recursos. 

A proposta de uniformização não surtirá efeito caso o subsistema de 

gerenciamento de recursos continue sendo definido internamente às infra-

estruturas de QoS. Por isso, deve-se caminhar para uma solução independente de 

plataforma e independente de infra-estrutura de QoS. A Figura 1 apresenta uma 

arquitetura simplificada para a proposta de uniformização de recursos e de 

tratamento do gerenciamento como subproblema à parte da provisão de QoS. 

No entanto, várias dificuldades devem ser contornadas para que tal solução 

seja viável. É necessário o emprego de técnicas avançadas de engenharia de 

software que preencham os diversos requisitos de formalização e representação 

das abstrações de recursos, e que permitam manter o código independente de 

plataforma, tanto quanto possível e for de interesse. 
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Figura 1 – Gerenciamento de recursos com abstrações multiníveis. 

O Quadro 1, a seguir, resume os principais aspectos de projeto que podem 

ser considerados na busca por uma abordagem mais adequada para o 

gerenciamento de recursos fim-a-fim com suporte a QoS. Em meio a esses 

aspectos, capturados ao longo das discussões apresentadas nesta seção, estão os 

objetivos principais da proposta deste trabalho: i) alcançar a generalidade 

necessária para incluir recursos heterogêneos distribuídos em um subsistema de 

gerenciamento de recursos; ii) possibilitar que a configuração e manutenção de 

recursos se tornem um trabalho colaborativo entre os diferentes atores presentes 

no ambiente; iii) garantir a portabilidade e interoperabilidade por meio da 

independência de plataforma e iv) permitir a adaptabilidade dos serviços, tanto em 

tempo de projeto quanto em tempo de operação. 

Uniformização 
A generalidade da solução e o tratamento da distribuição e heterogeneidade dos 

recursos dependem da formulação de abstrações capazes de uniformizar os 
mecanismos de reserva e manutenção de recursos. A uniformização dos recursos 
aliada à representação em diferentes níveis de abstração vêm a facilitar o suporte a 
outros aspectos desejados, tais como, a composição de reservas fim-a-fim, o 
gerenciamento colaborativo, a adaptabilidade, a portabilidade e a 
interoperabilidade. 

Provisão de QoS fim-a-fim 
A solução de gerenciamento de recursos deve oferecer mecanismos para 

reserva e manutenção dos recursos de cada subsistema relevante em cenários 
distribuídos, possibilitando a composição de garantias de QoS fim-a-fim, por parte 
de infra-estruturas de provisão de QoS. 
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Gerenciamento colaborativo de recursos 
Além dos componentes de software de infra-estruturas de QoS (protocolos, 

middleware, bibliotecas, etc.), a solução de gerenciamento de recursos deve 
permitir a interação de outros atores possivelmente presentes em cenários 
distribuídos, desde o usuário da aplicação ao administrador de redes. Todos eles, 
atuando em conjunto, formam um esforço de colaboração na manutenção dos 
recursos que traz vantagens em termos de personalização e evolução dos serviços. 

Portabilidade e Interoperabilidade 
A solução de gerenciamento de recursos deve oferecer métodos de operação 

que mantenham independência das plataformas tanto quanto possível. Se houver 
necessidade de métodos específicos de plataforma, estes devem ser bem definidos 
de forma a serem implementados em funcionalidade equivalente e interoperável. 

Coexistência de estratégias de gerenciamento 
A diversidade de aplicações e de seus requisitos impõe o oferecimento 

simultâneo de diferentes tipos de serviços, cada qual melhor regido por diferentes 
estratégias de gerenciamento de recursos. É necessário que a solução possibilite o 
uso concomitante de diferentes técnicas de compartilhamento sobre um mesmo 
recurso, habilitando a disponibilização de uma ampla gama de serviços. 

Adaptabilidade 
A solução de gerenciamento de recursos deve permitir que o comportamento 

dos mecanismos de compartilhamento de cada recurso, definido pelas estratégias 
de gerenciamento, seja modificado em tempo de operação, para uma rápida 
implantação ou modificação de serviços. Adaptações são ações necessárias em 
resposta ao surgimento de novos tipos de demanda, reformulação de políticas de 
gerenciamento, aperfeiçoamento de sistemas, entre outros. 

Aplicabilidade independente do grau de controle de QoS 
Os graus de controle estabelecidos pelas infra-estruturas de QoS devem poder 

ser expressos e controlados por meio de alocações de recursos nos níveis de 
abstração necessários. A solução deve evitar que a uniformização do 
gerenciamento de recursos interfira na capacidade de expressão das necessidades 
de uso de cada recurso. 

Aplicabilidade independente do grau de especialização do ambiente 
A solução deve considerar seu funcionamento para os diversos propósitos de 

ambientes distribuídos. Ou seja, devem ser oferecidas abstrações adequadas para 
infra-estruturas de QoS voltadas a ambientes com acoplamento de software forte 
(grades e aglomerados) ou fraco (aplicações cliente-servidor), sejam envolvendo 
sistemas de propósito geral ou sistemas embutidos, ou ainda, construídas sobre 
arquiteturas de middleware ou não. 
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Escalabilidade 
A solução de gerenciamento de recursos deve evitar que a carga adicional 

(overhead) inerente ao gerenciamento uniforme e distribuído torne tanto 
impraticável a participação de dispositivos com limitado poder de processamento, 
quanto limitado o poder de crescimento do número de nós envolvidos no sistema 
distribuído. 

Segurança 
A solução deve impor barreiras de segurança sobre as operações críticas 

oferecidas, principalmente sobre os mecanismos de adaptação de serviços. Se mal 
intencionadas ou mesmo erroneamente programadas, adaptações podem ser 
capazes de expor dados privados, danificar ou interromper os serviços. 

Ferramentas de configuração eficientes e dinâmicas 
A solução deve disponibilizar um conjunto de ferramentas de arquitetura e 

manutenção de serviços que explorem seu poder de configuração, uniformidade e 
adaptabilidade, e que permitam a implantação fácil e rápida de novos serviços. 
Quadro 1 – Aspectos de projeto no gerenciamento de recursos 

2.3. 
Desenvolvimento de Software Dirigido por Modelos 

Entre as diversas técnicas de engenharia de software que melhor se adéquam 

aos objetivos do presente trabalho, está o desenvolvimento de software dirigido 

por modelos (MDSD – Model-driven software development) (Stahl, 2006). MDSD 

vem ganhando espaço rapidamente nos últimos anos, principalmente após a 

padronização da arquitetura dirigida por modelos (MDA – Model-driven 

Architecture) (Miller, 2003) pelo OMG (Object Management Group). De fato, 

MDSD é uma proposta de generalização de MDA, motivada pela identificação de 

certas limitações associadas aos objetivos focados pelo OMG quando de sua 

padronização. Esta seção se dedica a uma rápida apresentação de MDSD, 

iniciando pelos conceitos herdados de MDA, com o intuito de introduzir o leitor a 

esse paradigma e identificar possíveis vantagens de aplicação dos mesmos 

conceitos no processo de gerenciamento de recursos. 

MDA foi concebido com dois objetivos claros: permitir a interoperabilidade 

e a portabilidade no desenvolvimento de software. Descrevendo de forma 

simplificada, os projetistas utilizam uma linguagem formal para especificar 

modelos abstratos de sistemas de software, de forma independente de plataforma. 
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Os modelos sofrem transformações recorrentes, podendo, inclusive, gerar outros 

modelos, até a geração de código específico de plataforma. 

Nota-se que UML (Unified Modeling Language) (ISO/IEC, 2005) alcança a 

mesma independência de plataforma, porém restrita à modelagem. Até a 

introdução de MDA, as ferramentas baseadas em UML eram muito limitadas, 

capazes de gerar apenas porções mínimas de código incompleto (skeletons) na 

linguagem (plataforma) desejada. O programador deveria completar o código, já 

na plataforma desejada, para descrever todas as funcionalidades do sistema. Para 

portar o mesmo modelo para outras plataformas, era necessária a reprogramação 

de todas as funcionalidades. Além disso, manutenções no modelo tinham de ser 

espelhadas manualmente em cada plataforma, tornando-se um processo muito 

custoso. As funções de maior uso das ferramentas de desenvolvimento com 

suporte a UML estavam relacionadas a documentação e engenharia reversa. UML 

apresenta essas deficiências principalmente devido ao seu fraco formalismo e 

modelo de relacionamento. UML, por si, se mostra uma ótima ferramenta para 

documentação de código, porém inadequada para um processo de 

desenvolvimento em que a modelagem vem a desempenhar um papel central. 

Um desenvolvimento centrado na modelagem independente de plataforma 

pode, de fato, oferecer facilidades para a instanciação de produtos em diversas 

plataformas, com alto grau de automatização. As ações de manutenção de 

software também podem ser beneficiadas, pois modelos que descrevem a lógica (e 

não só a estrutura) de uma aplicação podem ser alterados e reinstanciados nas 

plataformas-alvo, obtendo-se, então, revisões de documentação e código 

simultaneamente. 

Em MDA, a descrição de um modelo independente de plataforma (PIM – 

Platform-independent model) é feita utilizando-se um perfil UML. Um perfil 

UML é uma linguagem que adapta ou estende UML para melhor acondicioná-la 

ao domínio do sistema a ser modelado. Um perfil UML faz uso de construtos 

básicos de UML, como classes, associações, estereótipos e restrições para definir 

uma linguagem formal de construção de modelos em um domínio específico. Por 

isso, pode-se dizer que um dado perfil UML é um meta modelo para a construção 

de modelos no domínio a que se dedica. 

A partir de UML 2.0, incluída em MDA, tanto a própria UML quanto os 

perfis UML gerados são definidos por construtos básicos formalizados em um 
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framework denominado MOF (Modeling Object Facility) (OMG, 2002). Por ser 

uma especificação dedicada a descrever meta modelos, MOF é dito ser um meta 

meta modelo em MDA. As ferramentas de modelagem, transformadores e 

geradores de código devem ter MOF como representação interna de modelos 

descritos sobre perfis UML. 

O motivo de se definir um modelo independente de plataforma (PIM) se 

deve ao fato de que conceitos são mais estáveis que tecnologias, e se os conceitos 

são modelados por meio de especificações formais, mais facilmente obtém-se 

ferramentas de transformações automáticas. Essas transformações podem gerar, a 

partir de um PIM, outros modelos, também descritos em perfis UML, 

denominados modelos específicos de plataforma (PSM – Platform-specific 

model). Os PSM adaptam o PIM às idiossincrasias da plataforma, descrevendo, 

por exemplo, como uma certa classe ou estereótipo deve se especializar na 

linguagem da plataforma. 

Podem haver, ainda, transformações entre PSMs, dependendo dos níveis de 

abstração de plataformas desejados. Por exemplo, um PIM pode ser transformado 

em um PSM dedicado a um framework, que, por sua vez, pode ser transformado 

em um PSM dedicado a uma linguagem de programação. Finalmente, os PSMs 

(ou mesmo o próprio PIM) devem sofrer uma última transformação, para a 

geração do código na plataforma-alvo. A Figura 2 ilustra as sucessivas 

transformações modelo-para-modelo e modelo-para-código típicas em MDA. 

Transformações modelo-para-modelo descrevem, geralmente, como os 

construtos do meta modelo de origem são mapeados nos construtos do meta 

modelo de destino. Já as transformações modelo-para-código não consideram um 

meta modelo de destino, pois geram artefatos baseados na plataforma. 

Normalmente, trata-se de substituições de textos, que podem ser definidas, por 

exemplo, por meio de templates (Stahl, 2006). 

Para que as transformações consigam gerar a maior porção de código 

possível de uma aplicação, os meta modelos devem ser completados por 

especificações do comportamento algorítmico dos seus elementos. Os perfis 

UML, por si somente, não são capazes de expressar toda lógica de uma aplicação, 

mas sim suas estruturas de dados, relacionamentos entre classes, restrições, etc. 
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Figura 2 – Arquitetura Dirigida por Modelos (MDA) 

Em UML 2.0, o OMG incluiu semântica de ações, descritas verbalmente, a 

serem padronizadas como linguagens textuais e gráficas pelos próprios 

desenvolvedores de ferramentas. De um modo geral, pode-se expressar variáveis, 

operações lógicas e aritméticas, e várias outras funcionalidades básicas de 

linguagens de programação imperativas. Fica a cargo dos desenvolvedores, 

também, a implementação das regras de tradução das semânticas de ações para a 

plataforma-alvo. Nota-se que MDA estabelece que a descrição da estrutura da 

aplicação, baseada nos meta modelos, é realizada em separado da especificação de 

seu comportamento procedimental. 

MDA representa um esforço de padronização de técnicas já em uso há 

algum tempo, porém em uma escala restrita e sem uma formalização de processo 

de desenvolvimento. Programação generativa, modelagem de domínio específico 

e geração automática de código vinham sendo adotadas individualmente em 

diversas soluções arquiteturais. Com MDA, esses mecanismos entram em linhas 

de produção de software de forma integrada, definindo um processo de 

desenvolvimento ancorado por um padrão para interoperabilidade e portabilidade. 

No entanto, o foco dessa padronização pode levar a limitações quando em 

um processo de desenvolvimento de software deseja-se incluir outros objetivos 

que não somente interoperabilidade e portabilidade. O uso recorrente de 

especificações em torno de MOF e UML 2.0 acabam por tornar MDA incapaz de 
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satisfazer requisitos de maior reuso e melhor adequação a domínios. Por isso, os 

desenvolvedores que buscam esses requisitos adotam conceitos análogos a MDA 

e criam as linguagens e processos mais especializados aos seus domínios. 

Surge, então, a necessidade de harmonização dos conceitos derivados de 

MDA para definir uma terminologia e requisitos básicos que podem ser adotados 

por desenvolvedores independentemente. A proposta MDSD (Stahl, 2006) tem 

exatamente esse objetivo. MDA passa a ser, assim, um caso específico de MDSD 

em que a interoperabilidade advinda da padronização é seu grande atrativo. Como 

esperado, MDSD não impõe o uso de meta meta modelos ou linguagens 

específicos. De fato, a abordagem se restringe a descrever os conceitos e 

terminologia do processo de desenvolvimento, em boa parte herdados de MDA. 

O conceito a partir do qual se inicia o desenvolvimento em MDSD é o de 

domínio, que delimita o escopo de interesse ou conhecimento da aplicação a ser 

modelada. Em sistemas complexos, pode ser interessante o particionamento do 

domínio em subdomínios, de forma a facilitar a modelagem limitando-a em 

escopos menores. Subdomínios podem ser interessantes quando torna-se 

apropriada a definição de uma linguagem de modelagem especializada ou 

simplesmente para redução dos princípios modelados. A estruturação de 

subdomínios constitui, sem dúvida, uma forma de separação de interesses 

(separation of concerns) tal qual a provida pelo desenvolvimento de software 

orientado a aspectos (AOSD – Aspect-oriented software development) (Aksit, 

2004). 

A formalização da estrutura do domínio (ou de sua parte relevante) é 

definida por um meta modelo, usando uma sintaxe abstrata e critérios (semântica 

estática) que definem se um modelo criado é válido ou não (bem formado). Um 

meta modelo é a instância de um meta meta modelo, que, por sua vez, define os 

conceitos básicos disponíveis para a criação do meta modelo. A definição de um 

meta meta modelo em comum é muito útil na integração de ferramentas dedicadas 

à meta modelagem ou à modelagem sobre quaisquer meta modelos, pois são neles 

em que se baseia a representação interna de um modelo criado. 

Uma linguagem de domínio específico (DSL – Domain-specific language) 

permite tornar os aspectos relevantes de um domínio modeláveis, ou seja, 

expressáveis formalmente. A construção de uma DSL se baseia em um meta 

modelo, na semântica estática do meta modelo e em uma sintaxe concreta que 
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representa o meta modelo. Ao final, uma DSL, também chamada de linguagem de 

modelagem, define a semântica dinâmica necessária para dar significado aos 

construtos do meta modelo. DSLs são construídas pressupondo que devem ser 

intuitivamente claras a quem delas faz uso, no caso o modelador que tem total 

conhecimento sobre o domínio. Para isso, DSLs mapeiam conceitos presentes no 

espaço do problema para uma representação direta e facilmente notável pelo 

especialista no domínio. Para oferecer maiores facilidades, várias DSLs oferecem 

maior agilidade de especificação ao definirem seus construtos graficamente,  

enquanto outras procuram permitir um maior poder de expressão textualmente. 

Modelos formais são sentenças formuladas a partir de uma DSL para a 

representação abstrata de uma aplicação contextualizada no domínio da DSL. 

Conceitualmente, essa especificação, descrita por meio da sintaxe concreta de 

uma DSL, representa a instanciação do meta modelo correspondente. Conforme 

Stahl & Völter (2006), a palavra “abstrata” em MDSD não deve ser tomada no 

sentido de indefinição ou imprecisão de significado, mas sim, redução da 

representação à essência. 

Sobre os modelos formais são aplicadas transformações automatizadas que 

podem gerar outros modelos (transformações modelo-para-modelo) ou código 

específico para uma plataforma (transformações modelo-para-código). O conceito 

de plataforma é amplo o suficiente para abrigar desde arquiteturas de 

componentes a linguagens de programação de propósito geral. Aliás, quanto mais 

especializada for a plataforma, menos árdua será a transformação, uma vez que o 

código gerado pode contar com APIs de alto nível e de maior qualidade. 

Exemplos de plataformas especializadas são os frameworks, conjuntos de super 

classes, componentes, e, até mesmo, interpretadores de código. 

Dependendo da abrangência do domínio da aplicação, da expressividade das 

DSLs e da especialização da plataforma, as transformações modelo-para-código 

podem se aproximar ou atingir 100% do código final gerado automaticamente. 

Muitas vezes, isso se torna impossível e por isso porções avulsas de código são 

escritas sobre a plataforma de forma a complementar a funcionalidade desejada, 

com a qual a transformação pode contar. A Figura 3 ilustra de forma simplificada 

o relacionamento entre os principais conceitos de MDSD. 

Stahl e Völter (2006) afirmam que MDSD não somente deve ser usada no 

desenvolvimento de software nos diversos domínios, mas podem ter seus 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Gerenciamento de Recursos Dirigido por Modelos (MDRM) 35 

conceitos adaptados e enriquecidos com novos procedimentos em outros tipos de 

processos. O maior objetivo de MDSD é generalizar e harmonizar os conceitos 

relacionados ao desenvolvimento dirigido por modelos, de forma que as variantes 

de uso adotem os mesmos fundamentos, acelerando o entendimento dos 

processos. A próxima seção descreve de que forma uma adaptação de MDSD 

pode trazer vantagens como solução para o gerenciamento de recursos fim-a-fim 

com suporte a QoS. 

 
Figura 3 – Desenvolvimento de Software Dirigido por Modelos (MDSD) 

2.4. 
Gerenciamento de Recursos Dirigido por Modelos 

A generalidade de MDSD permite que várias alternativas sejam formuladas 

para o gerenciamento de recursos dirigido por modelos (MDRM). Esse domínio 

pode ser tomado como um caso de uso específico de MDSD, ou como um 

processo de especificação arquitetural que incorpora os conceitos de MDSD de 

forma adaptada. 

Conforme mencionado anteriormente, este trabalho é motivado pela falta de 

uma solução de gerenciamento de recursos fim-a-fim capaz de i) uniformizar o 

acesso a recursos heterogêneos e em múltiplos níveis de abstração, ii) garantir a 

interoperabilidade e portabilidade das plataformas, iii) permitir a colaboração 

entre diversos atores nas tarefas de gerenciamento e iv) prover mecanismos para 

adaptação de serviços. Esses quatro objetivos em conjunto já representam a 
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motivação necessária para tratar o gerenciamento de recursos como um processo 

de desenvolvimento diferenciado. 

Quanto ao aspecto de colaboração entre atores, nota-se ser de grande 

importância a análise de como cada ator pretenderia interagir com a solução. Do 

ponto de vista do desenvolvedor de software, a especificação de termos de QoS 

para seu produto pode ser tratada como parte da descrição arquitetural da 

aplicação (Kavimandan, 2007). Particularmente, se as especificações de QoS 

puderem ser vistas pelo desenvolvedor como a manipulação direta de um recurso 

de alto nível a ele entregue pela infra-estrutura de QoS, obtêm-se dois planos 

arquiteturais: um para a especificação da aplicação, que inclusive pode ser regido 

por MDSD; e um outro para o gerenciamento de recursos com QoS. Outros planos 

podem ser considerados, porém estão fora do escopo desta discussão. 

Outros atores possuem visões diferentes do gerenciamento de recursos. 

Projetistas de serviços de telecomunicações unem a especificação de topologias, 

protocolos de rede e categorias de serviços ao provisionamento inicial de recursos 

necessários para dar suporte à sua infra-estrutura de QoS. Operadores de serviços 

de telecomunicações e administradores de redes tratam o gerenciamento de 

recursos como tarefa-chave no seu dia-a-dia, realizando manutenções diretamente 

sobre o estado corrente do compartilhamento de recursos. 

Para tornar o processo de especificação ainda mais complexo, dependendo 

do tipo de cenário distribuído, pode haver mudanças nos papéis de cada ator. Por 

exemplo, desenvolvedores podem agir como projetistas, criando ou adaptando 

serviços personalizados às suas necessidades; projetistas podem agir como 

operadores, fazendo pequenos ajustes em projetos já instanciados; e operadores 

podem ter que subir ao nível de desenvolvedores para rastrear toda uma 

composição fim-a-fim de recursos. 

Os distintos níveis de conhecimento técnico dos atores, a demanda para que 

eles trabalharem colaborativamente e os requisitos diferenciados de manutenção e 

adaptabilidade, em conjunto, fazem com que MDRM seja concebido como um 

processo adaptado de MDSD. 

Por isso, MDRM não pode estabelecer que a modelagem se refira à lógica 

de parte de um software (como em MDSD), a despeito da possibilidade de 

instanciação da estrutura de gerenciamento como tal. Mas sim, o objeto da 

modelagem deve ser a lógica de compartilhamento (com QoS) dos recursos 
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distribuídos de um ambiente, ancorada em um meta modelo e uma DSL 

especificamente criados para satisfazer as diferentes demandas e habilidades dos 

possíveis atores. Se, para uma dada plataforma, o modelo deve ser transformado 

em código de linguagem de programação ou não, isso pouco importa para a 

essência de MDRM. Inclusive, devido aos diversos tipos de plataformas 

envolvidos, passa a ser interessante a livre escolha da forma de suporte para 

instanciação dos modelos. Contanto que as regras do meta modelo sejam 

respeitadas, mantém-se a interoperabilidade necessária. 

Outro fator de diferenciação entre MDRM e MDSD se evidencia ao 

considerar-se que em MDRM há a demanda por ações de adaptação de serviços, 

que serão efetuadas como rotinas de manutenção de modelos já instanciados. 

Essas manutenções em modelos devem poder ser refletidas imediatamente sobre 

as plataformas, sem que para isso sejam necessárias interrupções de serviços. Essa 

característica, especificamente, remete à técnica de programação dirigida por 

dados (data-driven programming), na qual o software em execução pode ser 

facilmente reconfigurado por meio de alterações em um modelo baseado em 

estruturas de dados. 

De qualquer forma, a adoção da base conceitual de MDSD por MDRM 

justifica-se por concepção, dado que alguns aspectos de projeto, mencionados na 

Seção 2.2, são imediatamente beneficiados: 

• Uniformização: Fica facilitada, pois as abstrações necessárias para a 

uniformização no acesso a recursos podem ser definidas no meta 

modelo, único para todo o processo. 

• Gerenciamento colaborativo: A utilização de modelos formais 

potencialmente intercambiáveis possibilita que vários atores tirem 

proveito das especificações de recursos, desde que as abstrações da 

DSL deles se aproximem. 

• Portabilidade: Atendida pela descrição de modelos formais em DSL, 

independentes de plataforma. Transformações podem gerar 

instanciações específicas para cada plataforma desejada. 

• Interoperabilidade: Atendida pela definição de um meta modelo único 

que todas as ferramentas e plataformas devem suportar internamente. 

• Adaptabilidade: Facilitada, pois as adaptações podem ser descritas em 

alto nível, sob a forma de manutenções sobre os modelos. Porém, deve 
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haver suporte à imediata reconfiguração das instâncias sem 

interrupções. 

• Ferramentas de configuração: A especificação de modelos formais já 

constitui poderosa ferramenta de desenvolvimento devido às rotinas de 

validação. Outras funcionalidades podem ser oferecidas, como DSLs 

gráficas, ambientes de testes e simulação, entre outros. 

2.4.1. 
Adaptação dos conceitos 

O domínio de MDRM é primordialmente definido como gerenciamento de 

recursos fim-a-fim com suporte a QoS. Ele pode ser dividido em subdomínios, 

uma vez que a especificação da lógica do compartilhamento de recursos envolve 

não só a estruturação dos recursos, mas também a descrição de certos 

comportamentos procedimentais, notadamente sob a forma de estratégias de 

gerenciamento de recursos. Assim, cada tipo de estratégia de gerenciamento 

(escalonamento, admissão, etc.) é tratado como subdomínio de MDRM, podendo 

ser desenvolvido sob MDSD, por exemplo. 

Especializações do domínio de gerenciamento de recursos poderiam ser 

sugeridas para acompanhar as variações de cenários distribuídos, como, por 

exemplo, gerenciamento de recursos em grades, em aglomerados, na Internet ou 

em sistemas distribuídos embutidos de tempo real (DREs). Porém, deseja-se que 

as possíveis especializações do domínio não demandem a construção de diferentes 

meta modelos em MDRM. Se o meta modelo de MDRM for único, abre-se a 

possibilidade de que diferentes infra-estruturas de provisão QoS utilizem o mesmo 

subsistema de gerenciamento de recursos concomitantemente. Para ser único, o 

meta modelo deve, portanto, ser capaz de assimilar as possíveis nuances entre os 

domínios especializados, permitindo que elas sejam expressas na modelagem de 

uma instância. 

O meta modelo de MDRM é denominado Árvores de Recursos Virtuais 

(VRT) e permite a definição de estruturas hierárquicas que denotam sucessivos 

particionamentos na alocação e compartilhamento de um recurso. Boa parte dos 

objetivos perseguidos neste trabalho, como a uniformização, abstrações de 
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recursos multiníveis e adaptabilidade de serviços são atingidos conceitualmente 

por meio do meta modelo VRT, que se encontra descrito no Capítulo 3 desta tese.  

O fato de o meta modelo ser único dispensa a necessidade de definição de 

um meta meta modelo, pois as abstrações do meta modelo podem representar por 

si só os fundamentos necessários para as tarefas de modelagem, validação e 

transformação. Se fosse preciso, o meta meta modelo poderia descrever as 

entidades básicas de MDRM, como recurso, parâmetros de QoS, estratégias de 

gerenciamento, entre outros. 

A DSL criada para tornar possível a especificação textual de instâncias do 

meta modelo VRT é denominada Pan, apresentada no Capítulo 4. Pan é uma 

linguagem de aplicação XML (Bray, 2006) que se baseia em XML Schema 

(Thompson, 2004) e Schematron (ISO/IEC, 2006) para expressar o formalismo do 

meta modelo. Ao adotar tecnologias XML, Pan traz consigo uma série de 

ferramentas para validação e facilidades de desenvolvimento disponíveis 

amplamente no mercado. A linguagem Pan oferece construções que permitem aos 

atores realizarem tanto a especificação de modelos de gerenciamento de recursos, 

quanto a manutenção de modelos já instanciados. Particularmente, uma 

manutenção de modelo em Pan pode ser representada pela especificação de 

operações que representam apenas as diferenças em relação ao modelo original, 

instanciado. Essas operações são, ainda, acondicionadas em transações para 

definir a atomicidade e interdependências que ocasionalmente são necessárias. 

 Transformações de modelos definidos em Pan podem originar outros 

modelos também em Pan, por exemplo para desmembrá-los em descrições mais 

concisas, cada qual restrita aos recursos a serem instanciados em uma certa 

plataforma. Transformações de modelos descritos em Pan para código específico 

de plataforma representam o passo final do processo de MDRM. Como linguagem 

de aplicação XML, Pan elege XSLT como principal linguagem para especificar 

transformações modelo-para-modelo e, dependendo da plataforma, 

transformações modelo-para-código. A Figura 4 resume os principais conceitos 

envolvidos em MDRM descritos nesta seção. 

A prototipação de ferramentas para MDRM que incluem não somente os 

transformadores de modelos, como também validadores, editor gráfico e editor 

textual também é discutida neste trabalho. O Capítulo 5 apresenta a cadeia de 

modelagem de recursos de MDRM, da especificação à manutenção dos modelos. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Gerenciamento de Recursos Dirigido por Modelos (MDRM) 40 

 
Figura 4 – Gerenciamento de Recursos Dirigido por Modelos (MDRM) 

A complexidade do suporte a VRTs nas plataformas-alvo depende 

diretamente do tipo de recurso a ser gerenciado por cada uma delas. Recursos em 

níveis de abstração mais altos são representações mais simples, por não 

envolverem relacionamento estreito com uma certa plataforma. Eles poderiam ser 

instanciados por meio de repositórios centralizados ou distribuídos, que 

permitiriam a criação, consulta e manutenção de recursos. Por outro lado, no nível 

de abstração de recursos reais, aspectos como reserva de recursos e adaptabilidade 

das estratégias de gerenciamento tornam a instanciação mais complexa. Uma 

solução de referência denominada VRT-FS (Virtual Resource Tree File System) é 

proposta neste trabalho (Capítulo 6) para o suporte a VRTs em sistemas 

operacionais de propósito geral. VRT-FS lança mão de abstrações já conhecidas 

em sistemas operacionais, mais especificamente as providas por sistemas de 

arquivos, para oferecer uma interface de acesso à configuração e manutenção de 

VRTs internamente ao núcleo do sistema. 
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2.5.Trabalhos Relacionados 

Por ser um problema amplo, o gerenciamento de recursos fim-a-fim com 

suporte a QoS será analisado partindo do cenário distribuído de gerenciamento, ou 

seja, arquiteturas relacionadas a middleware, passando pelo suporte a adaptações 

em sistemas, até os mecanismos de QoS em sistemas operacionais. 

Alguns trabalhos recentes se concentraram no uso de técnicas de 

desenvolvimento dirigido por modelos para atacar algum aspecto relacionado a 

QoS e gerenciamento de recursos. QUICKER (Kavimandan, 2007) é uma 

abordagem que usa transformações de modelos para mapear políticas de QoS de 

uma aplicação para valores de parâmetros de QoS dependentes de plataformas. 

Esses parâmetros de QoS são usados para configurar o comportamento de 

sistemas de middleware baseados em componentes com suporte a tempo real. 

Ferramentas de modelagem baseadas em MDA são usadas para criar modelos de 

mapeamento de QoS. O uso de ferramentas de validação de modelos permite, 

nesse caso, que seja verificada a corretude das propriedades nas transformações e 

que seja favorecida a integração com processos automáticos de síntese dos 

parâmetros de QoS. QUICKER representa um trabalho que complementa a 

presente proposta, uma vez que não serão abordadas as questões em torno do 

mapeamento de parâmetros. A integração dos trabalhos tem grande potencial, não 

somente devido ao uso de técnicas similares de desenvolvimento, mas também 

pela possibilidade em MDRM de representação de categorias de serviços e 

parâmetros em diversos níveis de abstração. 

QARMA (Liu, 2004) propõe um gerenciamento de recursos dirigido por 

modelos também focado em sistemas distribuídos de tempo real. A arquitetura 

especifica uma ferramenta de modelagem, uma linguagem de especificação e uma 

arquitetura de sistema implementada em CORBA. Os desenvolvedores constroem 

modelos de sistemas e automaticamente geram especificações de recursos. O 

ambiente não possui outros atores, por isso não é considerado o gerenciamento 

colaborativo. A abordagem de QARMA é a geração de especificação de recursos 

localizados em hosts para definir sistemas distribuídos e não o gerenciamento 

desses recursos quanto aos aspectos de compartilhamento e QoS. 

Vários trabalhos têm se concentrado na aplicação de técnicas de 

gerenciamento de recursos em sistemas de middleware existentes, com o objetivo 
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de prover QoS fim-a-fim. Real-time CORBA (OMG, 2000) oferece um esquema 

de prioridades no gerenciamento de CPU, memória e comunicação, de acordo 

com as necessidades do usuário especificadas sob a forma de IDL (Interface 

Definition Language). As prioridades podem ser modificadas por meio de ganchos 

(hooks) que interceptam as solicitações, para prover sintonização de QoS. OMG 

(2003) estende vários conceitos introduzidos por Real-time CORBA, para permitir 

que parâmetros de escalonamento de threads sejam reconfigurados de forma mais 

dinâmica. Suas threads “distribuíveis” carregam parâmetros de escalonamento 

(modificáveis) passando pelas fronteiras dos sistemas. Por não possuírem um 

modelo de recursos, não há uniformidade no gerenciamento e, conseqüentemente, 

o poder de configuração e reconfiguração fica limitado a alguns mecanismos e 

recursos. 

Cardei (2000) provê mecanismos de negociação e sintonização de QoS no 

middleware, embutidos em gerenciadores de serviços hierárquicos. Gerenciadores 

de baixo nível estão associados aos recursos localizados em cada nó do sistema 

distribuído. Gerenciadores de alto nível coordenam a negociação e sintonização de 

QoS fim-a-fim. Todos os gerenciadores podem ser dinamicamente carregados 

permitindo a modificação de comportamento em tempo de execução. A 

uniformização dos gerenciadores de serviços facilita o gerenciamento de recursos 

heterogêneos, pelo menos no nível de negociação (com controle de admissão) e 

sintonização de QoS. Apesar de denominar a hierarquia de gerenciadores como 

“modelo de recursos”, não são mencionadas as políticas de compartilhamento do 

recurso, tais como estratégias de escalonamento e de admissão, além da 

adaptabilidade no nível do recurso. As adaptações ocorrem em alto nível, dada a 

distância entre os gerenciadores de nível mais baixo e os recursos em si. 

Chaterjee (1999) define um middleware que inclui gerenciamento de 

recursos com facilidades para controle de admissão, negociação e sintonização de 

QoS. Sua implementação se baseia em Java, e inclui um gerenciador do sistema e 

um conjunto de agentes de recursos e agentes de aplicação. O gerenciador do 

sistema coordena a criação das aplicações distribuídas, as alocações e 

sintonizações de QoS. Cada agente de recurso é implementado dentro da máquina 

virtual Java e controla as threads Java de acordo com os comandos recebidos do 

gerenciador do sistema. Os agentes de aplicação são um conjunto de métodos Java 

que monitoram a QoS da aplicação e reportam violações ao seu respectivo agente 
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de recurso. O gerenciador do sistema recebe as notificações e decide sobre as 

necessidades de sintonização, que são propagadas de volta aos agentes de recurso. 

Chaterjee (1999) é uma proposta semelhante a Cardei (2000), a não ser pela 

limitação da hierarquia de gerenciadores de serviços que se resume aos agentes de 

recursos e ao gerenciador do sistema. As semelhanças se estendem às lacunas 

descritas no parágrafo anterior, também presentes nesse trabalho. 

Pal (2000) apresenta um framework para a especificação de QoS de 

interações entre objetos CORBA. Uma de suas implementações é combinada com 

o middleware TAO, que é uma implementação Real-time CORBA capaz de 

mapear seu esquema de prioridades em serviços DiffServ (Blake, 1998) e IntServ 

(Braden, 1994). Pal (2000) possui mecanismos de sintonização que modificam as 

prioridades dinamicamente, de acordo com mudanças nas condições de tráfego na 

rede. A outra implementação inclui também um mecanismo de reserva de CPU 

baseado diretamente em um sistema operacional com escalonador de processos 

periódico. Em ambos os casos, a provisão de QoS pode ser especificada sob 

aspectos, por meio da linguagem QDL (QoS Description Language). Cada aspecto 

pode ser especificado por diferentes linguagens, separadamente, tais como uma 

linguagem para especificação de contratos de QoS, outra para a especificação do 

comportamento de sintonização de QoS, etc. Apesar da facilidade na programação 

dos mecanismos de QoS, Pal (2000) não define um modelo de recurso uniforme. 

Por outro lado, apresenta a opção de um gerenciamento de CPU de alta 

granularidade ao integrar-se com um sistema operacional de tempo real 

específico. 

Kon (2000) propõe um sistema operacional distribuído, chamado 2k, 

orientado a objetos, com alto grau de configurabilidade suportado pelo 

middleware reflexivo DynamicTAO. Diferentemente das outras abordagens, 2K 

inclui um sistema operacional micronúcleo para melhor integrar as abstrações do 

middleware com as políticas de compartilhamento dos recursos. Visando uma 

maior portabilidade, 2K pode também ser implementado apenas como uma 

camada sobre um middleware CORBA. O modelo de gerenciamento de recursos 

define gerenciadores de recursos locais que exportam os recursos de hardware de 

um nó para o sistema distribuído, que por sua vez é observado como um todo por 

um único gerenciador de recursos global. Os gerenciadores locais são 

responsáveis por realizar as tarefas de controle de admissão, negociação, reserva e 
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escalonamento em um nó. No trabalho é citado o gerenciador baseado no 

escalonador de processos de Nahrstedt (1998), no nível do usuário. Não foram 

especificados outros tipos de recursos além da CPU, nem um modelo de recurso 

que padronize a organização de políticas de compartilhamento de recursos. 

Uma funcionalidade desejável em plataformas com suporte a QoS é a 

adaptabilidade para a provisão de novos serviços, no intuito de acompanhar a 

evolução das aplicações e de suas necessidades. A importância da adaptabilidade 

em sistemas operacionais fica também evidenciada no desenvolvimento de redes 

programáveis e sua conseqüente demanda por roteadores extensíveis (Gottlieb, 

2002). 

Adaptações podem ser submetidas a sistemas operacionais sob várias 

formas, desde parâmetros de configuração do sistema até porções de código 

dinamicamente ligadas ao código do sistema. O poder de expressividade do 

comportamento desejado aumenta junto ao grau de permissividade da solução de 

adaptação. Assim, aspectos de segurança devem ser observados, dado que 

adaptações mal construídas ou mal intencionadas podem comprometer o 

funcionamento de todo o sistema. 

Sistemas com micronúcleo (microkernel) permitem a adaptabilidade de 

várias tarefas do sistema operacional facilmente, já que grande parte delas é 

implementada por processos de nível do usuário. Denominados serviços do 

micronúcleo, tais processos se comunicam por meio de um canal de troca de 

mensagens controlado pelo micronúcleo. A baixa velocidade nessa comunicação e 

a sobrecarga de mensagens no micronúcleo são as principais críticas a esse 

modelo. Mas, sem dúvida, uma de suas virtudes é a adaptabilidade, já que 

bastariam o encerramento de um processo e o disparo de um novo para consolidar 

modificações no comportamento do sistema. 

Por sua vez, os sistemas operacionais de propósito geral não foram 

projetados para suportar adaptações em tempo de operação, já que a maioria deles 

possui núcleo monolítico. Entretanto, alguns núcleos monolíticos, como Linux 

(Love, 2005), permitem a inserção de código objeto sob demanda, em tempo de 

execução. Os módulos de núcleo (Salzman, 2007), como são denominadas as 

porções de código, têm como objetivo retirar do núcleo partes que podem ou não 

ser carregadas, de acordo com as configurações da plataforma de hardware. 

Assim, o núcleo pode ser reduzido, levando a uma economia no uso de memória 
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dedicada ao sistema. Os módulos de núcleo são dedicados à implementação de 

drivers de dispositivos e sistemas de arquivos. Se o código do núcleo do sistema 

for convenientemente modificado, os módulos podem ser usados em outras 

funções, como escalonadores de recursos, pilhas de protocolos, etc. 

De qualquer forma, tanto núcleos monolíticos quanto micronúcleos não 

implementam várias tarefas importantes de gerenciamento de recursos nos 

módulos ou serviços, mas sim, na parte invariável do núcleo. Outras propostas 

encontradas na literatura descrevem novas abordagens para a concepção de 

sistemas operacionais com foco sobre a adaptabilidade, que de certa forma vêm a 

beneficiar o gerenciamento adaptável de recursos. Engler (1995) propõe uma 

arquitetura na qual as aplicações utilizam bibliotecas de nível do usuário que 

implementam as funções do sistema, cabendo ao núcleo mínimo apenas a 

multiplexação dos dispositivos entre as aplicações. O gerenciamento dos recursos 

é implementado no nível do usuário e poderia ser facilmente adaptado pelas 

aplicações. Bershad (1995) descreve um sistema operacional extensível que 

suporta adaptações escritas em linguagem Modula-3, a qual é fortemente tipada e 

impõe contratos de interface entre módulos de código, o que leva a proteção de 

memória. As extensões devem ser assinadas digitalmente por um compilador 

confiável e poderiam implementar políticas de gerenciamento de recursos 

específicas por aplicação. Saltzer (1996) também aceita extensões de núcleo, 

denominadas “enxertos” (grafts). Enxertos são arquivos objeto, também gerados 

por compiladores confiáveis e assinados digitalmente, porém a linguagem 

utilizada é C++, que não tem uma tipagem segura. A proteção de memória é 

forçada por meio de técnicas de caixa de areia (sandboxing) e as adaptações são 

realizadas sob contexto de transações, o que permite a restauração de estados 

consistentes, caso a execução do módulo seja malsucedida. 

Algumas das técnicas apresentadas no parágrafo anterior foram utilizadas 

em extensões de sistemas operacionais de propósito geral com o objetivo 

específico de oferecer alguma adaptabilidade em subsistemas relevantes para a 

QoS. Por exemplo, West (2002) propõe modificações em um núcleo de propósito 

geral, baseado no Linux, utilizando uma abordagem similar a Bershad (1995). 

Para o desenvolvimento dos módulos, é utilizada a linguagem Popcorn, que é 

fortemente tipada e não permite o uso de ponteiros para áreas arbitrárias de 

memória, promovendo a proteção requerida. Um compilador confiável assina 
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digitalmente o código objeto, que é inserido no sistema como módulo de núcleo. 

A diferença notável em relação aos demais trabalhos está no fato de que as 

extensões de West (2002) são voltadas ao suporte a sintonização de QoS e, assim, 

a infra-estrutura no núcleo é projetada para facilitar adaptações sobre monitores e 

parcelas de utilização de recursos. Entretanto, não é definido na arquitetura um 

modelo de gerenciamento de recursos, a não ser pelas interfaces de adaptação de 

monitores e manipuladores de reservas. Por esse motivo, acaba persistindo o 

problema da heterogeneidade dos recursos e não é possível realizar adaptações 

sobre outras políticas de gerenciamento, como os escalonadores de recursos. 

Por sua vez, Goyal (1996a) e Regehr (2001a) oferecem adaptações 

especificamente sobre os escalonadores de processos. Ambos também propõem a 

modificação do núcleo do sistema, de forma a tirar proveito dos raros mecanismos 

de adaptação. Em especial, Regehr (2001a) apresenta uma infra-estrutura de 

suporte a escalonadores hierárquicos dinamicamente carregáveis e uma interface 

de programação para os escalonadores. O mecanismo de controle de admissão 

deve ser embutido no escalonador. Nenhuma linguagem especial foi adotada para 

a implementação dos módulos, e por isso a API não oferece métodos de 

verificação de segurança, nem do comportamento dos escalonadores. Em Regehr 

(2001b) o trabalho foi estendido para descrever um modelo de garantias. A 

garantia provida por um escalonador a seus processos pode ser mapeada em uma 

outra, genérica, pertencente ao modelo de garantias (e.g.: compartilhamento 

proporcional, reserva temporal, time sharing...). Isso permite que garantias possam 

ser convertidas entre si e, curiosamente, que a garantia real, resultado da 

composição de uma hierarquia de escalonadores, possa ser inferida. Assim, é 

possível verificar não somente se um escalonador da hierarquia é conveniente para 

uma aplicação segundo suas necessidades, mas também se toda a hierarquia que 

leva ao escalonador também o é. Infelizmente, não é possível a análise do código 

do escalonador para mapeá-lo nas garantias do modelo, o que torna código e 

associação de garantias independentes entre si. 

O desenvolvimento de um módulo para a execução de tarefas de 

gerenciamento de recursos em espaço do núcleo traz, além do problema de 

segurança, toda a complexidade das estruturas de um sistema operacional. Os 

programadores devem ter conhecimento das peculiaridades internas do sistema, o 

que se torna indesejável mesmo para desenvolvedores de software. No âmbito da 
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provisão de QoS, tais mecanismos seriam desenvolvidos por engenheiros de 

serviços de telecomunicações e administradores de sistemas, que possuem total 

domínio do problema do gerenciamento, mas não são programadores 

especialistas. Por isso, vem sendo cada vez mais comum a adoção de linguagens 

de domínio específico em vários aspectos dessa área, como especificação de 

parâmetros de QoS (Jin, 2004), especificação de arquitetura de aplicações com 

QoS (Duran-Limon, 2004) e especificação de arquiteturas de provisão de QoS 

(Soares Neto, 2003). 

Particularmente, Barreto (2002) apresenta uma DSL para a programação de 

escalonadores de processos, denominada Bossa, e uma infra-estrutura para a 

compilação e inserção destes escalonadores em um núcleo Linux. Em Lawall 

(2005), o trabalho é refinado para descrever como uma hierarquia de 

escalonadores pode ser construída a partir da Bossa e em Lawall (2006) a DSL é 

reestruturada em uma arquitetura modular, de forma a organizar as partes comuns 

no desenvolvimento de sub-famílias de escalonadores (e.g.: periódicos, 

proporcionais e time sharing). Nota-se que com a adoção de uma DSL, as 

questões acerca da segurança nas adaptações foram minimizadas, já que não há 

ponteiros de memória e várias verificações de comportamento podem ser 

realizadas em tempo de compilação. Mas a arquitetura não faz referência ao uso 

de assinaturas digitais sobre o código. O objetivo do trabalho como um todo não é 

exatamente o gerenciamento adaptável de CPU com suporte a QoS, mas permitir 

que usuários e administradores de sistemas operacionais desenvolvam com 

facilidade novas estratégias de escalonamento, adequadas às suas aplicações. Por 

isso, não são citados outros mecanismos de gerenciamento de recursos, como 

controle de admissão, negociação e sintonização de QoS. 

A linguagem Bossa possui forte expressividade no domínio do 

gerenciamento de processos, o que pode ser observado desde a terminologia 

adotada até os eventos de notificação especificados. Por esse motivo, a linguagem 

não é genérica o bastante para ser adotada no escalonamento de outros recursos. 

Há falta de generalidade também na definição de hierarquias, já que um 

escalonador desenvolvido em Bossa não pode ser colocado em qualquer nível de 

uma hierarquia. Isso se deve ao fato de que escalonadores intermediários (virtuais) 

são programados exclusivamente para escalonar outros escalonadores, não 

podendo ser usados como escalonadores de processos (nós-folha da hierarquia). O 
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mesmo vale para escalonadores de processos, que não podem ser usados como 

escalonadores virtuais. Finalmente, não é mencionado o suporte a adaptação em 

tempo de operação pela infra-estrutura implementada, sem que haja a necessidade 

de reinicialização do sistema. 

Almesberger (2002) especifica uma DSL simples, dedicada à configuração 

do sistema de controle de tráfego do Linux (Almesberger, 1999), que gerencia as 

filas de pacotes das interfaces de rede. Baseada em XML, ela permite a criação de 

hierarquias de disciplinas de enfileiramento (escalonadores) previamente 

disponíveis no sistema, assim como a distribuição da alocação das parcelas do 

recurso entre cada um dos escalonadores. Filtros de classificação também são 

configurados por arquivos XML, que, na realidade, vêm a substituir os comandos 

do programa “tc” (utilitário de configuração do controle de tráfego do Linux). O 

objetivo é criar uma arquitetura de controle de tráfego que inclui um passo de 

simulação, capaz de ler os arquivos de configuração em XML e demonstrar os 

seus resultados antes da implantação. 

O algoritmo LDS (Load Dependent Scheduler) (Barria, 2001) é capaz de 

emular a operação de vários algoritmos de escalonamento, a partir da modificação 

dos seus próprios parâmetros de operação. Mesmo concebido com o objetivo de se 

tornar uma ferramenta para análise e comparação do desempenho de algoritmos 

de escalonamento de pacotes, o LDS é também uma boa solução para adaptação, 

pois a inserção de um novo escalonador pode ser feita sem a necessidade de 

programação. Além de trazer benefícios para a segurança, o algoritmo é genérico 

o bastante para ser adotado como escalonador de outros recursos. Porém, não é 

capaz de emular algoritmos periódicos, ou outros algoritmos que se baseiam em 

algum tipo de temporização. 
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3 
Árvores de Recursos Virtuais (VRT): Um meta modelo para 
MDRM 

A especificação de um meta modelo para MDRM constitui, sem dúvida, 

ponto-chave da abordagem, uma vez que muitos de seus aspectos de projeto 

devem ser nesse momento considerados. Especialmente, o meta modelo deve 

descrever de que forma os recursos serão representados para oferecer a 

uniformização de gerenciamento necessária e como abstrações de alto nível 

podem ser definidas para atender aos diferentes atores e infra-estruturas de QoS. 

O meta modelo de MDRM é denominado “Árvores de Recursos Virtuais” 

(VRT) (Moreno, 2006) e é fruto de uma reengenharia da proposta de Gomes 

(2001), no âmbito de seus frameworks de alocação e compartilhamento de 

recursos. Originalmente, o poder de recorrência que garantia aos demais 

frameworks a capacidade de representar os mecanismos de QoS em diversos 

níveis de abstração não se refletia em um subsistema de gerenciamento de 

recursos fim-a-fim. As árvores de recursos virtuais se limitavam a modelar o 

gerenciamento de recursos reais apenas, e a tratá-los individualmente. 

Neste capítulo, o meta modelo VRT é apresentado verbalmente, auxiliado 

por representações gráficas estilizadas. A notação pictórica utilizada visa facilitar 

o entendimento dos conceitos e, caso fosse um pouco enriquecida, poderia se 

estabelecer como linguagem de domínio específico gráfica para MDRM. No 

entanto, o presente trabalho se limitou a especificar VRT formalmente apenas por 

meio da descrição da DSL Pan, realizada no próximo capítulo. 

3.1. 
O conceito básico de Recurso Virtual 

O conceito básico de recurso virtual é definido inicialmente como a 

representação abstrata da capacidade total de um recurso real. O significado exato 

de “capacidade” varia de acordo com o recurso. Por exemplo, para o recurso 

“CPU”, trata-se da capacidade de processamento, que pode ser expressa em 
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termos de MIPS, MFLOPS, SPECInts, etc. Para o recurso “canal de 

comunicação”, trata-se da capacidade de encaminhamento de dados, expressa em 

termos da vazão de dados, em bits por segundo. 

Como a denominação indica, um recurso virtual possui as mesmas 

funcionalidades do recurso real abstraído. Sua capacidade deve, da mesma forma, 

ser compartilhada entre os fluxos2 que o utilizam. Esse compartilhamento tem sua 

lógica definida por meio de uma estratégia de escalonamento. A estratégia de 

escalonamento determina quando cada fluxo terá um bloco de suas unidades de 

informação manipulados pelo recurso virtual, o que se traduz no tipo de garantia 

de QoS que os fluxos podem obter no uso do recurso virtual, ou ainda, no tipo de 

serviço oferecido. Por exemplo, para uma CPU virtual, uma estratégia de 

escalonamento que descreve o algoritmo Rate Monotonic (Liu, 1973) determina 

garantias quanto à periodicidade de escalonamento de processos que poderiam ser 

oferecidas; e possibilitaria um tipo de serviço apropriado a aplicações de tempo 

real severo. Por outro lado, há estratégias de escalonamento que não provêem 

quaisquer garantias, configurando um serviço de melhor esforço, que, no caso de 

uma CPU virtual, pode ser exemplificado pelo uso do algoritmo Round Robin. 

Vários tipos de estratégias de escalonamento dependem de um certo 

controle que selecione quais fluxos podem ser atendidos, de forma que as 

garantias de QoS esperadas possam realmente ser oferecidas. Um fluxo somente 

pode ser aceito para manipulação por um recurso virtual se suas características de 

desempenho puderem ser garantidas pela estratégia de escalonamento do recurso 

virtual, sem prejuízo às garantias já concedidas aos fluxos aceitos. A lógica de 

verificação dessa viabilidade de aceitação é descrita em separado da estratégia de 

escalonamento, por meio de uma estratégia de admissão. Normalmente, uma 

estratégia de admissão recolhe as informações sobre alocações já efetivadas para 

inferir qual a capacidade do recurso ainda está disponível. Com essa informação, 

os parâmetros que caracterizam as necessidades de desempenho do novo fluxo 

podem ser avaliados, determinando se ainda há possibilidade do novo atendimento 

com as garantias esperadas. 

                                                 
2 O conceito de fluxo neste contexto abrange qualquer seqüência de unidades de informação a ser 
manipulada por um recurso, como os fluxos de pacotes manipulados por um canal de comunicação 
ou os fluxos de instruções manipulados por processadores. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Árvores de Recursos Virtuais (VRT): Um meta modelo para MDRM 51 

A estratégia de admissão é descrita em separado da estratégia de 

escalonamento para que uma maior variedade de serviços possa ser oferecida. Por 

exemplo, para um canal virtual de comunicação, pode-se conjugar um 

escalonamento de melhor esforço a um controle de admissão baseado nas taxas 

médias dos fluxos admitidos, oferecendo, assim, um serviço de carga controlada 

(Braden, 1994). Em breve, ficará claro que essa separação de interesses vem 

também a beneficiar a modularidade de especificação de um recurso virtual, 

permitir o reuso e adaptação de estratégias de gerenciamento e formar os 

subdomínios de MDRM.  

Um recurso virtual possui associado, ainda, um conjunto de regras de 

controle de acesso que restringem as ações de uso e de gerenciamento a certas 

condições, formuladas em torno dos usuários/serviços solicitantes, características 

dos fluxos, horários de solicitação, entre outros. Por exemplo, uma regra de 

controle de acesso pode definir que “apenas fluxos originados da rede X podem 

ser admitidos”, ou que “um usuário A somente pode realizar tarefas de 

gerenciamento entre 08 e 18h”. Assim, toda operação sobre um recurso virtual 

deve ser submetida a um controle de acesso a priori, para verificação de 

permissões. Mais uma vez, deve haver uma separação de interesses, para o 

estabelecimento das regras de controle de acesso, que poderiam formar mais um 

subdomínio de MDRM. Juntas, estratégias de escalonamento, estratégias de 

admissão e regras de controle de acesso formam o conjunto de estratégias de 

gerenciamento sobre um recurso, conforme mencionado anteriormente. 

A Figura 5 ilustra as associações entre recurso virtual e suas estratégias de 

gerenciamento. Em resumo, um recurso virtual é a abstração de um recurso real 

qualquer, criada com o intuito de tornar uniformes os conceitos preliminares 

relacionados ao gerenciamento de recursos com suporte a QoS. 

 
Figura 5 – Recurso Virtual e suas estratégias de gerenciamento 
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Deve-se atentar para o fato de que o tempo não é a única dimensão de 

escalonamento de recursos computacionais. Por exemplo, o recurso “memória” 

deve ser escalonado no espaço, para determinar onde unidades de informação 

serão armazenadas, e sua capacidade representa o espaço de armazenamento 

disponível, expresso em bits. Há, ainda, recursos que são compartilhados tanto no 

tempo quanto no espaço. É o caso de dispositivos de memória secundária, que 

possuem uma fila de requisições de acesso a ser escalonada no tempo e uma área 

de armazenamento a ser compartilhada no espaço. 

Outro detalhe digno de nota é o gerenciamento de um agregado de recursos, 

como CPUs em multiprocessamento simétrico (SMP). Trata-se da reunião de 

recursos de mesma natureza e finalidade para oferecer uma soma de capacidades, 

possível devido ao uso em paralelo dos recursos participantes. Acompanhando a 

forma de gerenciamento comumente utilizada para esse tipo de recurso, a 

abstração de um agregado de recursos pode ser feita por meio de um único recurso 

virtual. Cabe à estratégia de escalonamento considerar a existência de múltiplos 

recursos reais para possibilitar que a capacidade do recurso virtual seja vista como 

a soma dos recursos agregados. 

3.2. 
O conceito básico de Árvores de Recursos Virtuais 

O conceito de recurso virtual pode agora ser estendido para representar não 

a totalidade de um recurso real, mas uma porção deste. Assim, o conceito básico 

descrito na seção anterior passa a ser um caso especial de recurso virtual, no qual 

a porção que ele representa é a capacidade total de um recurso real. A intenção 

por trás dessa extensão é representar, também como recursos virtuais, as alocações 

concedidas como garantias aos fluxos admitidos. Pode-se afirmar, assim, que o 

fluxo admitido tem à sua disposição um recurso virtual que a ele dedica toda sua 

capacidade. Ou seja, cada reserva de recursos reais estabelecida com sucesso gera 

uma abstração de recurso virtual. 

Um recurso virtual pode representar, também, uma parcela de um outro 

recurso virtual já abstraído a partir do recurso real, formando uma hierarquia de 

recursos virtuais. Essa hierarquia não denota apenas a concessão de alocações de 

um recurso real em cascata, mas também a delegação do gerenciamento de cada 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Árvores de Recursos Virtuais (VRT): Um meta modelo para MDRM 53 

parcela alocada, uma vez que cada recurso virtual pode possuir suas próprias 

estratégias de gerenciamento. 

A hierarquia de recursos virtuais é denominada árvore de recursos virtuais 

(VRT – Virtual Resource Tree), conceito que dá nome ao meta modelo. 

Reiterando, uma VRT denota a divisão hierárquica da capacidade de um recurso 

ou de um conjunto de recursos gerenciados em grupo. A cada divisão, o controle 

do compartilhamento da capacidade alocada é delegada a estratégias de 

gerenciamento associadas aos recursos virtuais filhos. 

O recurso virtual raiz de uma VRT representa a capacidade total do recurso 

real ou de um grupo de recursos reais. Da raiz da árvore até seus nós folhas, a 

capacidade do recurso é dividida hierarquicamente e finalmente alocada para 

fluxos. A definição do que é o fluxo de interesse determina onde a divisão da 

árvore termina. No compartilhamento de uma CPU, por exemplo, pode-se 

considerar como fluxo um conjunto de processos, assim um recurso virtual folha 

compartilharia sua capacidade entre esses processos. Pode-se também considerar 

como fluxo a seqüência de instruções de máquina definida por um único processo, 

assim um recurso virtual folha estaria dedicado a esse processo. 

Um recurso virtual folha representa uma garantia concedida pelo seu 

recurso virtual pai, sem que outras garantias sejam dali em diante concedidas. 

Assim, recursos virtuais folhas não possuem uma estratégia de admissão 

associada, uma vez que filhos não serão criados. Além disso, a estratégia de 

escalonamento normalmente associada a recursos virtuais folhas é simples o 

bastante para tratar as unidades de informação de um fluxo sem qualquer distinção 

entre elas. Exemplos de estratégias de escalonamento adequadas para recursos 

virtuais folhas são as estratégias FIFO para pacotes de rede e Round Robin para 

processos. 

Um recurso virtual intermediário representa uma garantia concedida pelo 

recurso virtual pai, sendo que a partir dessa garantia, outras podem ser concedidas 

a recursos virtuais filhos. Com essa definição, pode-se afirmar que o conceito de 

árvore de recursos virtuais preenche a necessidade de oferecimento de diferentes 

estratégias de gerenciamento sobre um mesmo recurso. Cada um dos recursos 

virtuais intermediários, com suas próprias estratégias de gerenciamento, define um 

tipo diferente de serviços oferecidos. 
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A solicitação de uma garantia é especificada por meio de parâmetros que 

variam de acordo com o tipo de serviço, uma vez que compreendem os 

parâmetros de QoS e de caracterização do tráfego necessários para a avaliação de 

viabilidade por parte de uma estratégia de admissão e para a configuração da 

alocação junto à estratégia de escalonamento. A descrição de um tipo de serviço e 

de seu conjunto de parâmetros recebem o nome de categoria de serviço. Assim, 

cada recurso virtual não-folha de uma VRT disponibiliza aos recursos virtuais 

filhos uma categoria de serviço própria. 

A Figura 6 ilustra uma árvore de recursos virtuais, destacando os elementos 

associados a recursos virtuais folhas e recursos virtuais não-folhas, ou seja, raiz e 

intermediários. 

 
Figura 6 – Árvore de Recursos Virtuais 

Quando unidades de informação de um fluxo chegam à raiz de uma VRT, 

devem ser analisadas para a identificação do fluxo a que pertencem, e, assim, de 

qual recurso virtual folha deve tratá-las. Isso é tarefa para o classificador 

associado à VRT, que se baseia em regras de classificação configuradas nos 

recursos virtuais folhas. Cada regra especifica um padrão de casamento a ser 

testado contra o conteúdo das unidades de informação, no intuito de prover 

características para a identificação do fluxo. O recurso virtual folha que tiver uma 

regra casada com sucesso é o destino das unidades de informação testadas. 

Nota-se que essa descrição sobre classificação se encaixa muito bem a 

recursos de natureza assíncrona, em que o momento ou a ordem da chegada de 

unidades de informação não podem ser previstos. Em outros tipos de recursos, de 
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natureza síncrona, a classificação de fluxos é um pouco diferente. Por exemplo, 

em uma VRT que gerencia uma CPU, a classificação é feita uma única vez, 

quando da criação do processo ou de sua associação ao recurso virtual folha. 

Uma vez classificadas e enfileiradas nos recursos virtuais folhas, as 

unidades de informação dos fluxos aguardam que o escalonamento hierárquico 

atribua a elas o direito de manipulação pelo recurso real. O escalonamento 

hierárquico se inicia quando o escalonador associado à VRT consulta a estratégia 

de escalonamento da raiz, para obter o recurso virtual filho cuja reserva deve ser 

atendida naquele momento. A estratégia de escalonamento desse recurso virtual é, 

então, a próxima a ser consultada, e assim sucessivamente até um recurso virtual 

folha, que realmente escalonará as unidades de informação do fluxo. 

Toda tarefa de gerenciamento que modifique a estrutura de uma árvore deve 

ser condicionada à liberação por parte de um controlador de acesso associado à 

VRT. O controlador de acesso consulta as regras relativas à tarefa solicitada que 

encontram-se configuradas no recurso virtual alvo da modificação. Um exemplo 

específico de tarefa de gerenciamento é a criação de um recurso virtual, como 

resultado de uma admissão. A criação de um recurso virtual, além de ter de ser 

liberada pelo controlador de acesso, deve ser avaliada quanto à sua viabilidade por 

um controlador de admissão associado à VRT. O controlador de admissão 

consulta a estratégia de admissão associada ao recurso virtual candidato a ser pai. 

Se a resposta for positiva, o novo recurso virtual pode ser criado. 

Concluindo, o conceito de árvore de recursos virtuais descrito nesta seção 

tem como características principais a uniformização do gerenciamento de recursos 

reais com QoS, a modularidade de especificação dos aspectos relacionados ao 

gerenciamento e o suporte à especificação de diferentes tipos de serviços sobre 

um mesmo recurso. Além disso, o conceito abre caminho para implementações de 

suporte em plataforma que permitam adaptações de serviços, a partir da 

modificação em tempo de operação da estrutura de uma VRT instanciada e/ou de 

suas estratégias de gerenciamento. Nas próximas seções, o conceito de VRT será 

refinado sucessivamente para atender a diversos outros requisitos. 
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3.3. 
Árvore de Recursos Virtuais Primitiva 

O refinamento do conceito de árvores de recursos virtuais se inicia pela 

definição de que toda VRT associada a um recurso real denomina-se árvore de 

recursos virtuais primitiva. Ou seja, todas as árvores definidas sob os princípios 

descritos na seção anterior são VRTs primitivas. É importante relembrar que o 

recurso real gerenciado por uma VRT pode ser singular, como um canal de 

comunicação, ou agregado, como multiprocessadores. 

O recurso virtual raiz de uma VRT primitiva pode, alternativamente, estar 

associado a um outro recurso virtual, intermediário em uma outra VRT primitiva, 

que pode-se afirmar ter sido “separado” da VRT original para maior facilidade ou 

transparência no gerenciamento. Por exemplo, uma parcela de CPU pode se tornar 

a raiz de uma VRT dedicada a um usuário específico do sistema operacional. A 

mesma abstração pode também ser interessante a ferramentas de virtualização 

(Chisnall, 2007), que tornariam transparentes aos sistemas operacionais 

convidados (guest) toda a alocação de reservas da CPU feita pelo sistema 

operacional hospedeiro. Conceitualmente, a nova VRT que tem como raiz um 

recurso virtual de uma outra VRT primitiva nada mais é que uma sub-árvore dessa 

VRT de origem. 

 
Figura 7 – Exemplos de Árvores de Recursos Virtuais Primitivas 

Portanto, são três os casos em que uma VRT é dita ser primitiva, quando sua 

raiz está associada: a um único recurso real; a um agregado de recursos reais; ou a 

um recurso virtual intermediário de outra VRT primitiva. Em suma, elas são 
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denominadas primitivas por terem suas estratégias de gerenciamento atuando 

diretamente sobre recursos reais. 

3.4. 
Floresta de Recursos Virtuais 

Um sistema operacional, por definição, é um tipo de plataforma que poderia 

suportar a instanciação de VRTs primitivas para ter seus recursos reais 

disponibilizados para modelagem. Para cada recurso real de interesse, o sistema 

operacional ofereceria a possibilidade de inicialização de uma VRT, a ser provida 

por um ator autorizado a fazê-lo. O conjunto de VRTs primitivas controladas por 

um sistema operacional representa um domínio de administração em comum, 

atribuído ao administrador da estação, bem como um nível de abstração em 

comum, o dos recursos reais. 

O conceito de floresta de recursos virtuais (VRF - Virtual Resource Forest) 

denota exatamente um conjunto de árvores de recursos virtuais que podem ser 

reunidas por terem alguma característica em comum, como localização, 

autoridade administrativa, nível de abstração etc. Não há limitações para a 

definição de quais VRTs podem ou não ser incluídas em uma VRF, mas o 

conceito é formulado para trazer facilidades para a organização de VRTs, que 

estão instanciadas por todo um sistema distribuído. Por isso, quanto maior a 

coerência na criação de florestas, mais simplificadas podem ser as atividades de 

manutenção dos modelos posteriormente. 

O conceito de floresta é hierárquico, ou seja, florestas podem conter VRTs e 

outras florestas. Este é o caso de um aglomerado de alto desempenho (cluster), 

cuja floresta é formada por diversas florestas de sistemas operacionais, uma para 

cada nó. Por ser um conceito hierárquico e de livre modelagem, é permitido que 

mais de uma floresta contenha uma mesma VRT ao mesmo tempo: pelo caminho 

da hierarquia de florestas, obviamente, uma VRT integrante de uma certa floresta 

F1 é também integrante de uma floresta F2 que contenha F1. Mas há outros casos, 

como uma VRT associada a um canal de comunicação de um roteador que 

participa, ao mesmo tempo, de uma floresta IntServ (Braden, 1994) e de uma 

floresta DiffServ (Blake, 1998). 
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Quando um serviço é solicitado a uma floresta, componentes específicos da 

infra-estrutura de QoS verificam as permissões e a viabilidade de sua admissão, 

levando em conta a utilização atual dos recursos representados pela floresta e a 

demanda da solicitação. Esses componentes também são chamados, 

respectivamente, controlador de acesso e controlador de admissão, porém atuam 

em um nível de abstração mais alto. Eles também se baseiam em regras de 

controle de acesso e em uma estratégia de admissão, agora associados à floresta. 

Se autorizado pelo controlador de acesso, o controlador de admissão da 

floresta inicia seu trabalho chamando um de seus componentes de negociação 

filhos. O negociador chamado inicia um processo denominado orquestração de 

recursos, identificando as VRTs e florestas que compõem o subconjunto de 

recursos envolvidos na provisão do serviço. A orquestração continua associando 

parcelas de responsabilidade de provisão de QoS para cada VRT ou floresta 

escolhida e ativando componentes de mapeamento que traduzem a categoria de 

serviço solicitada (e seus parâmetros de QoS) para categorias diretamente 

relacionadas a cada VRT ou floresta. 

Após o mapeamento, os controladores de acesso e de admissão associados a 

cada VRT e floresta escolhidas são chamados. No caso de uma floresta, seu 

controlador de admissão realiza novamente os passos descritos acima, 

recorrentemente, até que controladores de admissão de VRTs sejam atingidos. Se 

todos os controladores de admissão de uma floresta retornarem respostas 

afirmativas, uma resposta afirmativa é passada para o controlador de admissão 

que solicitou os serviços da floresta, e por isso dito de nível mais alto. Esse 

procedimento se repete até que o controlador de admissão que iniciou todo o 

processo seja atingido. Em seguida, todas as reservas de recursos aprovadas 

durante a fase de controle de admissão são confirmadas, ou seja, os recursos 

virtuais folhas são finalmente criados em todas as VRTs primitivas envolvidas. 

Por outro lado, basta uma única resposta negativa para que o processo seja 

abortado e o controlador de admissão da floresta negue o pedido. 

3.5.Árvore de Recursos Virtuais Composta 

Conforme discutido anteriormente, há a necessidade de se disponibilizar 

abstrações no sistema de gerenciamento de recursos que permitam o acesso a toda 
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uma composição de recursos fim-a-fim. Além disso, as mesmas abstrações podem 

servir para tornar transparente aos atores de interesse toda a complexidade de 

gerenciamento de recursos reais distribuídos. 

Para se adequar a esse cenário, o meta modelo VRT estende novamente o 

conceito de recurso virtual, dessa vez para simbolizar uma composição formada 

por outros recursos virtuais. Um recurso virtual composto, como é denominado, é 

a representação em um certo nível de abstração do conjunto de recursos virtuais 

envolvidos em uma orquestração de recursos. A VRT que possui como raiz um 

recurso virtual composto é denominada árvore de recursos virtuais composta. 

VRTs compostas possibilitam, assim, que todo um caminho de recursos seja 

representado em algum nível de abstração, de forma que sua gerência possa ser 

vista como se atuasse sobre um único recurso. 

Na orquestração de recursos descrita na seção anterior, bastaria que uma raiz 

de VRT composta fosse criada para cada floresta que participou do processo, 

representando a composição dos recursos que foram dali alocados. A raiz da VRT 

composta criada pelo controlador de admissão de mais alto nível pode dividir sua 

capacidade criando recursos virtuais filhos, dos quais cada um, por sua vez, pode 

dividir sua própria capacidade, e assim por diante, como em uma VRT primitiva. 

Porém, todas as outras raízes de VRTs compostas criadas nesse processo de 

orquestração não podem ser compartilhadas, já que são recursos virtuais 

completamente alocados a outras VRTs compostas. Conseqüentemente, VRTs 

compostas intermediárias sempre possuirão apenas um nó, raiz. 

Da mesma forma, recursos virtuais de VRTs primitivas participantes de uma 

composição devem obrigatoriamente ser folhas, pois estão dedicados ao recurso 

virtual composto que integram. 

Outro fato digno de nota está na lógica de compartilhamento de VRTs 

compostas, que, na maioria das vezes, não precisará ser descrita por uma 

estratégia de escalonamento. Isso porque em níveis de abstração mais altos, 

normalmente não existe a noção de escalonamento de um recurso, abstrato, mas 

apenas os controles de acesso e de admissão. 

A Figura 8 ilustra um exemplo simplificado de orquestração de recursos, em 

um sistema operacional. A VRT composta () representa uma orquestração entre 

duas VRTs primitivas associadas a um processador () e a um canal de 

comunicação (). Cada recurso é gerenciado por suas respectivas VRTs 
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primitivas, as quais compõem a floresta do sistema operacional. As linhas 

tracejadas representam a orquestração que originou a raiz da VRT composta. 

 
Figura 8 – Exemplo de Árvore de Recursos Virtuais Composta 

Outro exemplo, apresentado pela Figura 9, ilustra como o processo de 

orquestração realizado por uma infra-estrutura de QoS pode coordenar suas ações 

junto ao subsistema de gerenciamento de recursos fim-a-fim, baseado no meta 

modelo VRT. Um usuário de um sistema de vídeo sob demanda solicita à 

aplicação suas necessidades de QoS em termos da qualidade desejada da mídia, 

como na expressão “Vídeo em alta definição (HDTV)” (passo  da Figura 9)3. O 

módulo da aplicação que trata essa requisição é o controlador de admissão de mais 

alto nível, uma vez que ele iniciará todo o processo recorrente de negociação. O 

pedido é repassado a um outro módulo da aplicação, o negociador de QoS, que 

deve descobrir quais florestas e árvores participarão do serviço e dividir a 

responsabilidade de QoS entre elas. No caso, o negociador da aplicação está 

preparado para dividir a solicitação entre três florestas: a do sistema operacional 

cliente, a do sistema operacional servidor e a da rede fim-a-fim. O negociador 

aciona previamente mecanismos de mapeamento que traduzem a requisição do 

usuário para parâmetros adequados a cada floresta (). Aí sim, os resultados do 

mapeamento são repassados aos respectivos controladores de admissão (). O 

                                                 
3 Nesta descrição não são citadas as intervenções de controladores de acesso, por simplificação. 
Mas cada chamada a um controlador de admissão deve ser antes avaliada por um controlador de 
acesso. 
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processo continua de forma análoga dentro de cada floresta. No caso das florestas 

dos sistemas operacionais, a requisição é repassada ao controlador de admissão do 

sistema operacional, que aciona seu negociador para distribuir a responsabilidade 

de QoS entre os recursos que participarão do serviço. O negociador de QoS do 

sistema operacional mapeia os parâmetros recebidos para parâmetros adequados 

aos recursos escolhidos (), e então os repassa aos controladores de admissão de 

cada VRT primitiva (). Os mesmos procedimentos são realizados na floresta da 

rede fim-a-fim, porém mais passos de recorrência serão necessários, uma vez que 

haverá a orquestração dos nós que participarão, e, ainda, poderão estar envolvidos 

diversos provedores de serviços, diferentes tipos de rede, etc (). A negociação 

na rede termina quando as VRTs primitivas associadas aos canais de comunicação 

e mantidas pelos sistemas operacionais dos roteadores participantes são atingidas 

(). Para todas as VRTs primitivas, as respostas de cada controlador de admissão 

são repassadas no caminho de retorno das sucessivas chamadas. Quando o 

controlador de admissão da aplicação recebe uma resposta positiva de todo o 

processo de negociação, ele solicita, pelo mesmo caminho, uma confirmação que, 

finalmente, dispara a criação dos recursos virtuais folhas nas VRTs primitivas () 

e dos recursos virtuais raízes das novas VRTs compostas, criadas nos níveis de 

abstração de cada floresta envolvida (). 

 
Figura 9 – Orquestração coordenada ao meta modelo VRT 
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Com o conceito de árvore de recursos virtuais composta, o meta modelo 

VRT tem sua estrutura básica completa. A Figura 10 apresenta um diagrama de 

classes UML para resumir os relacionamentos presentes no meta modelo VRT, 

conforme discutido ao longo deste capítulo. Ele deve ser usado como orientação à 

implementação de suporte ao meta modelo VRT nas plataformas de interesse. 

Observa-se que tal notação é inadequada a boa parte dos atores envolvidos em 

MDRM. 

 
Figura 10 – Diagrama de classes UML para o meta modelo VRT 

3.6. 
Operações de manutenção de modelos VRT 

O objetivo de MDRM é oferecer um método de modelagem exclusivamente 

voltado para o gerenciamento de recursos fim-a-fim que possa ser dinâmica e 

colaborativamente modificado tanto em tempo de projeto quanto em tempo de 

operação. Para isso, o meta modelo VRT especifica não somente a estruturação de 

abstrações para a criação de modelos de gerenciamento de recursos, mas também 

um conjunto de operações que permite a manutenção desses modelos depois de 

implantados. Em outras palavras, modelos especificam as árvores e florestas a 
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serem instanciadas inicialmente nas plataformas, enquanto operações de 

manutenção permitem a modificação dos modelos em tempo de operação. 

O meta modelo VRT prevê o uso de sete operações básicas para o 

gerenciamento de árvores de recursos virtuais e florestas, são elas: init, traverse, 

split, merge, tune, release e adapt. Antes de sua efetivação, toda operação deve 

ser submetida à liberação por parte de um controlador de acesso associado à 

árvore ou floresta envolvida. A descrição de cada operação encontra-se a seguir. 

Init 

A operação init permite a criação de uma nova árvore de recursos virtuais. A 

operação recebe como parâmetros de entrada a estrutura inicial da nova árvore a 

partir de seu nó raiz, e qual deve ser a floresta que a abrigará. O retorno da 

operação expressa o sucesso ou falha de sua efetivação. 

Para a criação de uma VRT primitiva, deve ser informado o recurso real (ou 

recurso virtual de outra VRT primitiva) a ser gerenciado. Para a criação de uma 

VRT composta, deve ser informada uma lista de recursos virtuais folhas que 

participam da composição. 

A mesma operação init permite também a criação de um nova floresta. A 

operação recebe como parâmetros de entrada a estrutura inicial da floresta, 

possivelmente com novas árvores especificadas e qual deve ser a floresta que a 

abrigará. 

Traverse 

A operação traverse permite o caminhamento pela estrutura de uma floresta 

ou árvore de recursos virtuais, para fins de captura do estado atual do modelo, 

rastreamento de reservas, ou qualquer outro tipo de recuperação de informações 

do subsistema de gerenciamento de recursos. A operação recebe como parâmetros 

de entrada a floresta ou recurso virtual a ser o ponto de partida e a direção do 

caminhamento (child, parent, down, up). O retorno da operação é o recurso virtual 

ou floresta na direção de caminhamento solicitada a partir do nó informado. 

O caminhamento em uma floresta permite atingir suas VRTs ou suas 

subflorestas (child). O caminhamento em uma VRT, por sua vez, permite a 

visitação de cada recurso virtual presente na hierarquia, de um pai para um filho 

(child), ou vice-versa (parent). Também é possível o caminhamento de uma VRT 
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composta para os recursos virtuais de outras VRTs que compõem sua raiz (down) 

e vice-versa (up). 

Split 

A operação split permite realizar uma divisão em um recurso virtual, ou 

seja, criar um recurso virtual filho. Os parâmetros de entrada são: a especificação 

da parcela alocada a partir do recurso virtual pai, qual o tipo de recurso virtual a 

ser criado (intermediário ou folha) e qual é o recurso virtual pai. O retorno da 

operação expressa o sucesso ou falha de sua efetivação. 

A operação split somente é efetivada se a parcela solicitada for viável, 

segundo a avaliação do controlador de admissão associado à árvore. 

Obrigatoriamente, o recurso virtual pai da divisão deve ser não-folha. 

Merge 

A operação merge permite a criação de uma raiz de VRT composta, a partir 

da composição de recursos virtuais folhas já existentes. A operação recebe como 

parâmetros de entrada a lista de recursos virtuais folhas que participarão da 

composição e a floresta que conterá a nova VRT composta. O retorno da operação 

expressa o sucesso ou falha de sua efetivação. 

A operação merge tem o mesmo efeito de uma operação init para VRTs 

compostas. Obrigatoriamente, os recursos virtuais participantes da composição 

devem ser folhas. 

Tune 

A operação tune permite a sintonização dos parâmetros de QoS que definem 

as garantias concedidas a um certo recurso virtual. A operação recebe como 

parâmetros de entrada a nova especificação de parcela a ser alocada do recurso 

virtual pai e qual é esse recurso virtual pai. O retorno da operação expressa o 

sucesso ou falha de sua efetivação. 

A operação tune somente é efetivada se a nova parcela solicitada for viável 

segundo a avaliação do controlador de admissão associado à árvore. Se 

malsucedida, a operação não incorre em perda das garantias anteriormente 

concedidas ao recurso virtual em questão. 

Não é possível realizar tune de um recurso virtual raiz, uma vez que ele 

sempre representa a capacidade total do recurso real ou virtual que gerencia. 
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Release 

A operação release permite a liberação da parcela alocada a um recurso 

virtual, ou seja, sua destruição. Se o recurso virtual solicitado para remoção 

possuir recursos virtuais filhos, a operação falha, a não ser se informada a opção 

de remoção recursiva. A operação recebe como parâmetros de entrada o recurso 

virtual a ser removido e a opção de remoção recursiva de recursos virtuais filhos. 

O retorno da operação expressa o sucesso ou falha de sua efetivação. 

A mesma operação release permite a destruição de uma floresta, com opção 

de remoção de subflorestas e VRTs que a compõem. 

A remoção de uma raiz de VRT composta não incorre na remoção dos 

recursos virtuais que a compõem. 

Adapt 

A operação adapt permite a modificação das estratégias de gerenciamento já 

associadas a um recurso virtual ou floresta. A operação recebe como parâmetros 

de entrada o conjunto de novas estratégias de gerenciamento e o recurso virtual ou 

floresta que deve ter as estratégias substituídas. O retorno da operação expressa o 

sucesso ou falha de sua efetivação. 

As estratégias de gerenciamento possíveis para cada caso de recurso virtual 

são: 

• Estratégia de admissão e regras de controle de acesso, para as florestas; 

• Estratégia de admissão, estratégia de escalonamento e regras de controle de 

acesso, para os recursos virtuais intermediários; e 

• Estratégia de escalonamento e regras de controle de acesso, para os recursos 

virtuais folhas. 
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4 
Pan: Uma linguagem de domínio específico (DSL) para VRT 

Uma linguagem de domínio específico (DSL – domain-specific language) 

em MDSD permite tornar os aspectos relevantes de um domínio modeláveis, ou 

seja, expressos formalmente. Os construtos da linguagem são concebidos com 

foco sobre o formalismo do meta modelo e na aproximação das expressões aos 

conceitos facilmente interpretáveis por especialistas do domínio. 

Em MDRM, devido às idiossincrasias mencionadas no Capítulo 2, outros 

requisitos vêm à tona para a especificação de sua DSL. O primeiro deles é a 

capacidade de representação de um recurso em diversos níveis de abstração, 

preenchido, em parte, pelo meta modelo VRT, por meio da definição de VRTs 

primitivas e VRTs compostas. A linguagem deve ser capaz de representar ambos 

os tipos de VRTs uniformemente, e prover os mecanismos necessários para as 

noções de composições, hierarquias e dependências, peculiares ao meta modelo. 

Outro requisito diz respeito ao uso da DSL não somente por um tipo de 

especialista do domínio, mas por diferentes atores, que vão desde o desenvolvedor 

de aplicações até o administrador de um sistema. Certamente, os maiores 

beneficiários da DSL de MDRM são os projetistas de serviços de 

telecomunicações (ou atores que desempenham papel semelhante em outros 

cenários), uma vez que são responsáveis pela construção do modelo de 

gerenciamento de recursos inicialmente implantado nas plataformas participantes. 

No entanto, a mesma DSL deve incluir as operações de manutenção de 

VRTs, o que constitui um terceiro requisito diferenciado: a inclusão de quaisquer 

atores (autorizados) interessados na configuração e evolução do subsistema de 

gerenciamento de recursos. A partir deste ponto, o termo ‘atores’ pode incluir 

também os componentes da infra-estrutura de provisão de QoS que, após 

negociações ou sintonizações de QoS, precisam estabelecer ou modificar reservas 

de recursos fazendo uso do meta modelo VRT.  

De fato, desde o advento das redes ativas e programáveis (Bush, 2001), há 

uma tendência em tornar indistinguíveis os papéis dos atores no estabelecimento 
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de serviços de comunicação. Um subsistema de gerenciamento de recursos 

colaborativo se alinha a essa abordagem. A DSL do meta modelo VRT, 

denominada Pan4, possui papel fundamental na construção de tal ambiente. 

Pan é uma linguagem de aplicação XML (eXtensible Markup Language) 

(Bray, 2006). A adoção de tecnologias em torno de XML trouxe vários benefícios 

com relação aos requisitos impostos pelo meta modelo VRT. Primeiro, XML é 

tipicamente uma base para linguagens declarativas, tipo que melhor se adéqua à 

especificação de modelos de gerenciamento de recursos que contam com infra-

estrutura de suporte nas plataformas. Segundo, XML é, por definição, uma 

linguagem hierárquica, o que vem facilitar a formação dos construtos relacionados 

a VRTs e florestas. Terceiro, XML possui diversas técnicas associadas para a 

formalização da estrutura de documentos, trazendo consigo ferramentas de 

validação e análise necessárias no processo de modelagem descrito por MDRM. 

Quarto, documentos XML podem ser transformados sucessivamente em outros 

documentos XML, ou ainda, em outros arquivos de diferentes linguagens, por 

meio de técnicas de transformação que serão fundamentais para o processo de 

instanciação descrito por MDRM. Quinto, documentos XML podem ser 

facilmente mantidos em repositórios para referências futuras, o que pode 

beneficiar as ações de manutenção de modelos definidas em MDRM. 

A especificação da linguagem Pan utiliza as seguintes tecnologias XML: 

XML Schema (Thompson, 2004), para a validação sintática; ISO Schematron 

(ISO/IEC, 2006), para complementação da validação sintática e validação 

semântica; e XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) (Kay, 

2007a), para transformações modelo-para-modelo e modelo-para-código. Este 

capítulo é dedicado à descrição da linguagem Pan e aos aspectos de validação 

sintática e semântica de instâncias de modelos descritos em Pan. 

4.1. 
Introdução à linguagem Pan 

A especificação da linguagem Pan leva em conta não somente a 

representação formal das abstrações inerentes ao meta modelo VRT, mas também 
                                                 

4 Nome inspirado no deus grego protetor das florestas. Coincidentemente, ‘pan’ é também um 
prefixo na língua portuguesa que significa ‘todos’, o que remete à preocupação com o suporte a 
múltiplos atores. 
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o oferecimento de facilidades de modelagem que incluem, sempre que possível, 

mecanismos de reuso e de extensão da linguagem. Esses mecanismos ficam 

evidentes mais adiante neste capítulo. 

Um documento Pan é formado por uma seqüência de elementos XML em 

conformidade com a estruturação definida pelo schema da linguagem (listagem 

completa encontra-se no Anexo I), cujo namespace é: 

http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 

O elemento raiz de todo documento Pan é <panvrt> e deve incluir as 

diversas declarações de namespaces utilizados. Dois namespaces devem 

obrigatoriamente ser incluídos: o namespace de Pan, mencionado acima, e o de 

XML Schema Instance (XSI), que disponibiliza atributos para a descrição de 

localização física de schemas e de especialização de elementos da linguagem, 

entre outros. Pan recorre ao artifício de definir alguns de seus elementos como 

abstratos para estabelecer pontos em que a linguagem deve ser estendida visando 

atender às características variáveis do domínio, como em parâmetros e categorias 

de serviços, regras de classificação e regras de controle de acesso. Em alguns 

desses pontos, um dos atributos de XSI será de fundamental importância. 

De uma forma geral, documentos Pan são divididos em duas partes. A 

primeira parte, comum para todos os tipos de documentos, permite a atribuição de 

um título (elemento <title>) e de uma descrição (elemento <description>) 

ao documento. O conteúdo desses elementos é de livre escolha e de caráter 

puramente informativo. A parte inicial do documento possui, ainda, uma 

seqüência indeterminada de elementos para a importação de modelos já 

implantados (elementos <import>), de modo a permitir que alguns dos 

elementos especificados nos modelos importados sejam referenciáveis no 

documento corrente, visando reuso e integração.  

A segunda parte de um documento Pan tem conteúdo dependente do tipo de 

função que deseja-se descrever, determinando, assim, o tipo do documento. São 

quatro os possíveis tipos de documentos, listados a seguir de forma introdutória: 

1. Documento de especificação de um modelo de gerenciamento de 

recursos, ou, simplesmente, modelo (elemento <model>): descreve as 

estruturas de uma ou mais florestas (elementos <forest>) e suas 
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respectivas árvores de recursos virtuais (elementos <rootvr>), a serem 

implantadas inicialmente nas plataformas envolvidas; 

2. Documento de manutenção de um modelo de gerenciamento de recursos 

já implantado, ou, simplesmente, manutenção (elemento 

<maintenance>): descreve uma seqüência de operações que visam 

modificar um modelo atualmente implantado, em uso. As operações são 

acondicionadas em transações (elementos <transaction>), para 

possibilitar a especificação de dependências entre operações; 

3. Documento de resposta a uma solicitação de manutenção de modelo, ou, 

simplesmente, resposta a manutenção (elemento <maintenance-

response>): descreve os valores de retorno de cada operação 

especificada e o resultado final de cada transação (elemento 

<transaction-response>). Normalmente, esse tipo de documento 

Pan é gerado automaticamente pela implementação de suporte a VRT em 

cada plataforma envolvida, como resposta às ações de manutenção 

previamente submetidas; 

4. Documento de relatório de compatibilidade entre elementos, ou, 

simplesmente, relatório de compatibilidade (elemento 

<compatibility-report>): descreve a compatibilidade entre 

elementos distintos, porém de alguma forma interdependentes. Por 

exemplo, uma estratégia de admissão somente pode ser associada a um 

recurso virtual se for compatível com os parâmetros reunidos na 

categoria de serviço oferecida por ele (conforme mencionado na Seção 

3.2), caso contrário uma solicitação de QoS não poderá ser corretamente 

avaliada quanto à sua viabilidade. Nesse exemplo, o relatório de 

compatibilidade gerado para a estratégia de admissão lista quais 

categorias de serviços são compatíveis com ela (<sccompatibility>). 

A descrição completa de cada tipo de documento e seus elementos 

pertinentes encontra-se na próxima seção. Resumindo esta pequena introdução à 

linguagem Pan, o Quadro 2 ilustra a disposição geral dos quatro tipos de 

documentos Pan, ilustrando apenas seus elementos principais. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<panvrt xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
                     http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd"> 
 
 <title>Pan: Hello World!</title> 
 <description>General structure of Pan documents</description> 
 <import alias="imported1" 
         src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/repository/instance1.xml"/> 
 <import…/> 
 
<!— 
  Tipo 1    Tipo 2       Tipo 3       Tipo 4     --> 
 
 <model>     <maintenance>   <maintenace-response>    <compatibility-report> 
  <forest…>    <transaction…>   <transaction-response>    <sccompatibility…/> 
   <rootvr…>     <operation…>     <operation-response…/>   <sccompatibility…/> 
   <rootvr…>     <operation…>     <operation-response…/>   <sccompatibility…/> 
  </forest>    </transaction>   </transaction-response>      ... 
  <forest…>    <transaction…>   <transaction-response…>  </compatibility- 
 </model>    </maintenance>   </maintenace-response>     report> 
 
</panvrt> 
 

Quadro 2 – Disposição geral dos diferentes tipos de documentos Pan 

4.2. 
Descrição da Linguagem Pan 

A descrição da linguagem Pan nesta seção se baseia no modelo XML de 

cada elemento componente da linguagem. A descrição do modelo XML de um 

elemento define quais são seus atributos, tipos, elementos filhos e a 

obrigatoriedade de uso de cada um desses construtos. Para descrever essa 

gramática, a seguinte notação foi adotada: 

• A vírgula (‘,’) define a ordem de utilização dos elementos filhos do 

elemento descrito. Por exemplo, a expressão title,description 

determina que o elemento <title> precede o elemento 
<description> 

• A barra vertical (‘|’) representa disjunção entre os elementos filhos do 

elemento descrito. Ou seja, entre os elementos separados pela barra 

vertical, apenas um pode ser utilizado. Por exemplo, a expressão 

model|maintenance define que esses dois elementos não podem 

ocorrer simultaneamente. 

• O sinal de interrogação (‘?’) indica que o elemento imediatamente 

anterior é opcional (cardinalidade 0 ou 1). Por exemplo, a expressão 
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title? determina que esse elemento pode ocorrer uma vez ou 

simplesmente não ocorrer. 

• O asterisco (‘*’) indica que o elemento imediatamente anterior é opcional 

e, se ocorrer, pode ser repetido por uma ou mais vezes (cardinalidade 0 a 

∞). Por exemplo, a expressão import* determina que esse elemento 

pode ocorrer zero ou mais vezes. 

• O sinal positivo (‘+’) indica que o elemento imediatamente anterior é 

obrigatório e pode ser utilizado mais de uma vez (cardinalidade 1 a ∞). 

Por exemplo, a expressão forest+ determina que o elemento deve 

ocorrer pelo menos uma, ou mais vezes. 

• Dois pontos (‘:’) separam elementos que podem aparecer em qualquer 

ordem. Por exemplo, a expressão admstrategy:schedstrategy 

define que esses elementos não possuem uma ordem de ocorrência 

obrigatória. 

• Parênteses (‘()’) são utilizados quando uma das expressões acima deve 

ser aplicada ao resultado de uma outra expressão, caracterizando, assim, 

uma expressão composta. Por exemplo, a expressão 

(forest|rootvr)* determina que a disjunção entre os elementos 

mencionados (‘|’) é opcional, podendo ocorrer várias vezes (‘*’). 

• Por fim, os tipos dos atributos de cada elemento são baseados nos tipos 

disponibilizados por XML Schema, cujo namespace será identificado 

pelo prefixo ‘xs:’. Atributos em negrito são obrigatórios. A disjunção 

de atributos não é representável por meio do modelo XML (nem pelo 

schema XML de Pan), e por isso será descrita textualmente. 

Complementando as informações de cada elemento, são discutidas outras 

restrições sintáticas ou semânticas que não podem ser expressas por meio do 

modelo XML. Algumas dessas restrições adicionais e todas as restrições descritas 

pelo modelo XML são possíveis de serem impostas por meio do schema XML de 

Pan, listado no Anexo I. No entanto, outras restrições são necessárias para uma 

completa validação de documentos Pan, impossíveis de serem descritas pelo 

schema XML da linguagem, e por isso são implementadas por um schema 

complementar em linguagem ISO Schematron, listado no  

Anexo II. Quando esse for o caso, a regra Schematron correspondente a uma 
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restrição mencionada no texto será citada entre parênteses, no formato (regra: id-

do-pattern), para facilitar a referência. 

A descrição inicia-se pelo elemento <panvrt>, que deve obrigatoriamente 

ser a raiz de todo documento Pan (regra: docroot-must-be-panvrt). 

Normalmente, o elemento raiz de um documento XML contém atributos para a 

definição dos namespaces disponíveis para uso. Conforme mencionado 

anteriormente, dois namespaces são obrigatórios (regra: required-

namespaces) em Pan: 

• http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
• http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

O primeiro namespace citado é o da linguagem Pan e não precisa ser 

especificado como namespace default do documento. O segundo namespace 

disponibiliza os atributos XSI necessários para a localização física de schemas 

XML e para a especialização de elementos abstratos que são explorados por Pan 

para extensibilidade e uniformização. 

O projetista que constrói modelos Pan em ambientes de desenvolvimento 

XML pode declarar no elemento <panvrt> a seguinte localização de acesso 

público do schema XML da linguagem: 

• http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/ 
Pan/panvrt.xsd 

O schema complementar de Pan em Schematron também está disponível 

publicamente e pode ser usado nesses ambientes de desenvolvimento, se 

suportado tal tipo de validação, por meio de alguma diretiva de configuração. A 

localização pública do schema complementar é: 

• http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/ 
PanSchematron/panvrt.sch 

Assim, todo documento Pan pode ser iniciado da seguinte forma: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!-- Primitiva de configuracao Schematron própria do ambiente OxygenXML --> 
<?oxygen SCHSchema=" 
         http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/PanSchematron/panvrt.sch"?> 
 
<panvrt xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
                     http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd”> 
 
... 
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O elemento <panvrt> pode incluir um atributo id para possível 

identificação entre documentos em repositórios, por exemplo. Porém, seu uso é 

opcional e, caso ocorra, deve ser um identificador único em todo o documento. 

 <panvrt 
  id = xs:ID 
 > 
 
  title?, description?, import*, 
  (model | maintenance | maintenance-response | 
   compatibility-report) 
 
 </panvrt> 

O elemento <title>, filho de <panvrt>, é opcional e deve ser usado para 

atribuir um título que sintetiza a função e finalidade do documento, por meio de 

uma cadeia de caracteres de formato livre.  

 <title> 
  character data 
 </title> 

Uma descrição textual mais detalhada da função e finalidade do documento 

pode, opcionalmente, ser feita por meio do elemento <description>, também 

filho de <panvrt>. Seu conteúdo descritivo é uma cadeia de caracteres de 

formato livre. 

 <description> 
  character data 
 </description> 

O elemento <import>, que também tem <panvrt> como pai, especifica 

um modelo Pan já implantado a ser importado, ou seja, a ter seus elementos 

disponíveis para reuso ou referência pelo modelo ou manutenção descrito no 

documento corrente. O elemento <import> é opcional e pode se repetir pelo 

número de vezes igual ao número de documentos Pan a serem importados. Seu 

atributo src, obrigatório, descreve uma URI que leva ao repositório onde o 

documento-alvo é mantido depois de ter seu modelo implantado. O atributo 

alias, também obrigatório, atribui ao modelo referenciado um identificador 

local, único no documento corrente, que deve ser usado como prefixo na definição 

de uma referência a um elemento do documento importado (e.g. 

alias1#element1). 
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 <import 
  alias = xs:ID 
  src   = xs:anyURI 
 /> 

Na validação do documento, o modelo importado deve estar disponível para 

acesso (regra: import-doc-available), para que as referências estabelecidas 

no documento corrente possam ser validadas. 

Os demais elementos filhos de <panvrt> ocorrem de forma exclusiva entre 

si. São eles: <model>, <maintenance>, <maintenance-response> e 

<compatibility-report>. Conforme já mencionado, esses elementos 

determinam o tipo de função descrita pelo documento e, para melhor organização, 

cada um deles e seus respectivos filhos estão descritos nas subseções a seguir. 

4.2.1. 
Descrevendo modelos de gerenciamento de recursos em Pan 

Um modelo de gerenciamento de recursos baseado no meta modelo VRT 

descreve o conjunto de florestas e árvores que determinam a estruturação inicial 

dos recursos de um ambiente distribuído. Como pôde ser visto na apresentação do 

meta modelo, essa estrutura define quais são os tipos de serviços disponibilizados, 

as estratégias de gerenciamento associadas a cada recurso e as reservas 

inicialmente estabelecidas. 

Um documento de especificação de um modelo, o primeiro dos quatro tipos 

de documentos Pan, é caracterizado pela declaração do elemento <model>, logo 

após a parte inicial já descrita, tendo <panvrt> como elemento pai. 

 <model 
  id = xs:ID 
 > 
 
  forest+ 
 
 </model> 

O elemento <model> possui como atributo opcional id, que poderia ser 

usado para sua identificação entre diversos modelos. Porém, seu uso é opcional e, 

caso ocorra, deve ser um identificador único em todo o documento. 

Declarando florestas 

O único elemento filho de <model> é <forest>, que pode ocorrer uma ou 

mais vezes, quantas forem as florestas a serem definidas no modelo. Uma floresta 
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pode conter declarações das estratégias de gerenciamento a elas associadas, das 

suas árvores e das florestas nela contidas. Para possibilitar a inclusão de florestas 

já declaradas em uma floresta sendo modelada, Pan define que florestas são 

referenciáveis. Referências a florestas podem ser locais ou remotas. Referências 

locais apontam para florestas declaradas no documento corrente. Referências 

remotas apontam para florestas declaradas em modelos já implantados, 

importados por meio do elemento <import>. 

 <forest 
  id    = xs:ID 
  refer = xs:anyURI 
 > 
  mgmtstrategies, (forest | rootvr)* 
 </forest> 

O elemento <forest> possui como atributos id e refer, os quais são 

mutuamente exclusivos, mas um deles deve ocorrer (regra: forests-must-

have-id-or-refer). O atributo id atribui à floresta declarada um identificador 

único no modelo, pelo qual poderá ser referenciada em modelos e manutenções. O 

atributo refer torna a floresta declarada localmente uma simples referência à 

floresta por ele apontada. O atributo refer é uma URI de formato específico, 

tendo como prefixo o identificador atribuído ao modelo importado (alias de 

<import>), seguido do id da floresta naquele modelo (e.g.: alias1#forest1). 

Referências para florestas do modelo corrente são possíveis, bastando omitir o 

prefixo. O atributo refer deve obrigatoriamente apontar para um elemento 

<forest>, já existente (regra: refer-correctness). A exclusão mútua entre 

id e refer tem como efeito colateral desejável a impossibilidade de 

encadeamento de referências sucessivas, que poderia se tornar de difícil 

gerenciamento, ou mesmo levar acidentalmente a referências circulares. 

As florestas de primeiro nível em um modelo (aquelas declaradas logo como 

filhas de <model>, e não internamente a outras florestas), não podem referenciar 

outras florestas (regra: forest-cannot-be-a-reference), pois a referência a 

uma floresta possui semântica de inclusão da floresta referenciada na floresta 

especificada. O elemento <model> não representa uma floresta. 

Por razão óbvia, os elementos filhos de <forest> somente podem ocorrer 

se a declaração não for referência a uma floresta (regra: element-with-refer-

cannot-have-child-elements). 
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O primeiro elemento filho de <forest>, opcional, é <mgmtstrategies>, 

que abre uma seção para a configuração da lógica de gerenciamento da floresta. 

Essa lógica inclui a associação de uma estratégia de admissão e das regras de 

controle de acesso à floresta. O elemento <mgmtstrategies> não possui 

atributos quando no contexto de uma floresta. 

 <mgmtstrategies 
  servicecategory = xs:QName5 
 > 
 
  schedstrategy?6 : admstrategy? : accessctrlrules? 
 
 </management> 

Os elementos filhos de <mgmtstrategies> são opcionais e, em florestas, 

incluem somente a estratégia de admissão <admstrategy> e as regras de 

controle de acesso <accessctrlrules>. Omitir a declaração de uma estratégia 

de admissão significa que o controlador de admissão adotará uma estratégia 

padrão, aquela em que toda solicitação é aceita no nível da floresta. Da mesma 

forma, omitir a declaração de regras de controle de acesso significa que o 

controlador de acesso adotará uma regra padrão, aquela em que toda operação de 

manutenção da floresta é aprovada para efetivação. Quando for o caso de omitir 

ambas declarações, basta não especificar o elemento <mgmtstrategies>. 

O elemento <admstrategy> representa o ponto de ligação entre o 

subdomínio de desenvolvimento de estratégias de admissão com o domínio de 

gerenciamento de recursos em MDRM. Estratégias de admissão são 

referenciáveis, nesse caso, para reuso da especificação. Trata-se de uma forma 

mais simples de se associar a uma floresta ou recurso virtual uma estratégia já 

declarada em algum modelo ou no documento corrente. Se for uma referência, 

pode ser especificado que ela se atualize juntamente a qualquer manutenção na 

estratégia referenciada. 

Tal como ocorre com qualquer elemento referenciável em Pan, os atributos 

id e refer de <admstrategy> são mutuamente exclusivos. Para a 

especificação de uma nova estratégia de admissão, os atributos id, src e type 

são obrigatórios. Eles não podem ocorrer simultaneamente aos atributos refer e 
                                                 

5 O atributo servicecategory não deve ocorrer em <mgmtstrategies> quando este elemento 
for filho de <forest> ou de <leafvr>. 
6 O elemento <schedstrategy> não deve ocorrer como filho de <mgmtstrategies> quando 
este for elemento filho de <forest>. 
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inherit-changes (regra: strategies-attributes), que só devem ser 

usados para especificar uma referência a uma estratégia existente no documento 

corrente ou em modelo já implantado. 

 <admstrategy 
  id   = xs:ID 
  src  = xs:anyURI 
  type = xs:string 
  refer           = xs:anyURI 
  inherit-changes = xs:boolean : false 
 /> 

O atributo id de <admstrategy> deve ser um identificador único no 

modelo e será usado para possíveis referências no mesmo documento ou em 

outros modelos após a implantação. O atributo src é uma URI que descreve a 

localização do arquivo que implementa a estratégia de admissão, podendo ser 

local ou remota, advinda de repositórios Pan ou não. Obrigatoriamente, o arquivo 

deve estar disponível no momento da validação. O atributo type é uma cadeia de 

caracteres que informa qual é o tipo de implementação contida no arquivo, como 

o nome de alguma linguagem específica ou genérica, compilada ou interpretada, 

ou ainda já pronta para implantação. Exemplos de tipos de estratégias de admissão 

são: uma DSL específica, Lua, Java Servlet, C, kernel module, programa 

executável, etc. A lista de tipos possíveis corresponde aos tipos criados pelas 

soluções de desenvolvimento no subdomínio de estratégias de admissão ou 

àqueles suportados pelas plataformas do ambiente distribuído. 

O atributo refer é uma URI no formato específico já mencionado, e deve 

obrigatoriamente apontar para um outro elemento <admstrategy>, já existente 

(regra: refer-correctness). O atributo opcional inherit-changes somente 

deve ser usado aliado a refer (regra: inherit-changes-needs-a-refer). 

Ele determina que se houver manutenções na estratégia de admissão referenciada, 

elas serão notadas também pela floresta (ou recurso virtual) que possui associada 

tal referência. 

Todos os aspectos comentados sobre <admstrategy> valem para o 

elemento <schedstrategy> (que não é usado em florestas), e em parte 

poderiam valer para o elemento <accessstrlrules>, se este for considerado 

um subdomínio de MDRM. Porém, na especificação atual, o suporte a regras de 

controle de acesso está embutido no schema XML de Pan. 
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O elemento <accessctrlrules> lista, para cada operação de manutenção 

de modelos mencionada na Seção 3.6 quais são as regras que permitirão ou 

negarão sua efetivação. O atributo id é opcional, e se usado deve conter um 

identificador único no documento. 

Em florestas, os possíveis filhos de <accessctrlrules> são: 

<initrules>, <releaserules> e <adaptrules>, que correspondem às 

regras de controle de acesso das operações possíveis em florestas: init, release e 

adapt, respectivamente. Os demais elementos filhos apresentados no modelo 

XML abaixo não podem ocorrer em regras de controle de acesso de florestas.  

 <accessctrlrules 
  id = xs:ID 
 > 
  initrules : splitrules : tunerules : releaserules : 
  adaptrules 
 
 </accessctrlrules> 

Cada elemento filho especifica uma lista de regras abstratas, compostas (por 

meio de elementos de conjunção <all> ou de disjunção <any>) ou simples. Pan 

lança mão de elementos e tipos abstratos para possibilitar a extensão da linguagem 

para regras personalizadas aos modelos. Cada regra é formada pela tripla genérica 

nome/operação-de-teste/valor. Mais detalhes sobre como construir regras de 

controle de acesso podem ser encontradas na Subseção 4.2.6. Como exemplo, o 

trecho de código abaixo associa regras de controle de acesso a uma floresta: 

... 
<forest id="TeleMidiaForest"> 
    <mgmtstrategies> 
        <admstrategy id="admstrat1" 
            src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/strategies/periodic.pmt" 
            type="Prometheus"/> 
        <accessctrlrules> 
            <adaptrules> 
                <any> 
                    <all> 
                        <acr1:permituser op="eq" value="moreno"/> 
                        <acr1:permittime op="eq" value="20:00-03:00"/> 
                    </all> 
                    <acr1:denyuser op="eq" value="*"/> 
                </any> 
            </adaptrules> 
        </accessctrlrules> 
    </mgmtstrategies> 
</forest> 
... 

Com os elementos descritos até este ponto, já é possível construir um 

modelo de gerenciamento de recursos em Pan que contenha florestas avulsas e 

florestas que contenham outras florestas, porém ditas vazias por não terem 

árvores. O código Pan descrito no Quadro 3 ilustra um exemplo de tal tipo de 
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modelo, com o intuito de resumir os elementos já descritos e apresentar uma visão 

mais aberta da disposição de um documento de especificação de modelo. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!-- Primitiva de configuracao Schematron própria do ambiente OxygenXML --> 
<?oxygen SCHSchema=" 
         http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/PanSchematron/panvrt.sch"?> 
 
<panvrt xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation=" 
     http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
     http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd" 
   id="MyFirstModelDocument"> 
    
   <title>My First Model Document</title> 
 
   <description> 
      This is my first model document, I hope that it is correct! 
      I don’t know how to plant trees in my forests yet :( 
   </description> 
    
   <import alias="imported1" 
           src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/repository/instance1.xml"/> 
    
   <model id="MyFirstModel"> 
        
      <forest id="MyFirstForest"> 
          
         <mgmtstrategies> 
            <admstrategy id="MyFirstAdmStrat" 
                src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/strategies/default.pmt"  
                type="Prometheus"/> 
            <accessctrlrules> 
               <initrules/> 
               <releaserules/> 
               <adaptrules/> 
            </accessctrlrules> 
         </mgmtstrategies> 
             
         <forest refer="#MySecondForest"/> 
             
      </forest> 
         
      <forest id="MySecondForest"> 
 
         <mgmtstrategies> 
            <admstrategy refer="imported1#admstrat1" inherit-changes="true"/> 
         </mgmtstrategies> 
 
      </forest> 
 
   </model> 
 
</panvrt> 

Quadro 3 – Exemplo de modelo descrito em Pan - Somente florestas 

Declarando árvores de recursos virtuais 

As árvores de recursos virtuais, primitivas ou compostas, são declaradas 

dentro das florestas por meio do elemento <rootvr>, que pode se repetir como 

filho de <forest> indefinidamente. Por definição, <rootvr> é um elemento 

abstrato e deve ser especializado para ser validado como um dos três tipos de 

especificação de árvores possíveis: primitiva (tipo PrimitiveVRT), composta (tipo 

CompositeVRT) ou referência (tipo ReferVRT). Para a especialização, deve ser 
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usado o atributo xsi:type, assim os validadores podem assumir corretamente o 

tipo especializado de <rootvr>. 

Quando assume o tipo PrimitiveVRT, <rootvr> deve obrigatoriamente 

apresentar o atributo id, único no documento, usado para possíveis referências no 

próprio documento, em outros modelos ou em manutenções.  

 <rootvr xsi:type=“PrimitiveVRT” 
  id = xs:ID 
 > 
 
  ((targetresource, mgmtstrategies) | targetvr), 
     (innervr | leafvr)* 
 
 </rootvr> 

Se a VRT primitiva a ser declarada é voltada a gerenciar um recurso real, o 

primeiro elemento filho de <rootvr> deve ser <targetresource>, que é 

usado para especificar qual é esse recurso real (através do atributo type) e sua 

localização (através do atributo host). 

 <targetresource 
  type = xs:string 
  host = xs:string 
 /> 

O atributo type, obrigatório, é uma string que pode assumir os seguintes 

valores: cpu, network, diskspace, diskaccess e memory. Se necessário, outros 

recursos podem ser adicionados a essa lista, no schema Pan usado pelos 

validadores. O atributo host, também obrigatório, especifica por meio de 

endereços de rede (endereços IP, por exemplo) qual é o nó da rede a ter aquele 

recurso gerenciado pela estrutura de VRT primitiva sendo especificada. 

Ainda para o caso de VRT gerenciando um recurso real, o próximo 

elemento, obrigatório, é <mgmtstrategies>, já descrito anteriormente7 no 

contexto de uma floresta. Como filho de <rootvr>, <mgmtstrategies> define 

a categoria de serviço e o conjunto de estratégias de gerenciamento associadas ao 

recurso virtual raiz da árvore. 

Categorias de serviço são mais um ponto de extensibilidade da linguagem 

Pan, pois podem ser construídas de acordo com as necessidades do modelo. Toda 

categoria de serviço deve ser especificada em um schema XML à parte, que 

                                                 
7 Elementos já descritos não terão seus modelos XML novamente citados. O leitor deve fazer uso 
do modelo XML apresentado anteriormente para o mesmo elemento. 
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entrará no processo de validação para a verificação dos parâmetros de QoS que 

compõem a categoria de serviço. Detalhes sobre a personalização de parâmetros e 

categorias de serviço podem ser encontrados na Subseção 4.2.5. A categoria de 

serviço associada ao recurso virtual raiz é informada por meio do atributo 

servicecategory de <mgmtstrategies>. Por ora, é importante mencionar 

apenas que seu valor deve ser um nome qualificado (xs:QName) de um tipo 

criado em XML schema que especifica a referida categoria. 

As estratégias de gerenciamento a serem associadas a um recurso virtual 

raiz de uma VRT primitiva são especificadas pelos elementos <admstrategy> e 

<accessctrlrules>, já mencionados no contexto de florestas, e pelo elemento 

<schedstrategy>, que especifica a estratégia de escalonamento a ser associada. 

Toda a descrição sobre o elemento <admstrategy> feita anteriormente vale para 

<schedstrategy>, uma vez que esses elementos são idênticos quanto aos 

atributos, possibilidade de serem referenciados e restrições. 

 <schedstrategy 
  id   = xs:ID 
  src  = xs:anyURI 
  type = xs:string 
  refer           = xs:anyURI 
  inherit-changes = xs:boolean 
 /> 

As estratégias declaradas por <admstrategy> e <schedstrategy>, 

devem ser compatíveis com a categoria de serviço informada no atributo 

servicecategory de <mgmtstrategy>. Um modelo válido é aquele que 

respeita essa compatibilidade, que pode ser verificada consultando-se um relatório 

de compatibilidade associado a cada estratégia (regra: strategies-

correctness). Esses relatórios compreendem o quarto tipo de documentos Pan 

e são discutidos na Subseção 4.2.4. Essa compatibilidade é necessária para que 

uma solicitação de reserva ao recurso raiz, especificada por meio dos parâmetros 

de uma categoria de serviços, possa ser corretamente interpretada e avaliada pelo 

controlador de admissão e pelo escalonador do recurso, no uso de suas respectivas 

estratégias. 

É importante mencionar que há uma variante de VRT primitiva, cuja raiz 

está associada não a um recurso real, mas a um recurso virtual de outra VRT 

primitiva. Para declarar tal VRT, no lugar do elemento <targetresource> é 

usado o elemento <targetvr>. Ele possui um único atributo, refer, para 
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especificar por uma URI o recurso virtual a ser gerenciado pela nova VRT. Usa-se 

o mesmo formato de URI já mencionado para outros atributos refer. 

Obrigatoriamente, o recurso virtual a ser gerenciado tem que ser intermediário e 

pertencer a outra VRT primitiva (regra: primitive-targetvr-

correctness). Nessa variante, o elemento <mgmtstrategies> não ocorre 

como filho de <rootvr>, uma vez que as estratégias para a raiz já estão 

especificadas no recurso virtual referenciado. 

 <targetvr 
  refer = xs:anyURI 
 /> 

A especificação de recursos virtuais filhos de <rootvr> em VRTs 

Primitivas se dá pelo encadeamento de elementos <innervr> até elementos 

<leafvr>. As regras sintáticas e semânticas para esses elementos são uniformes 

entre os tipos de VRT, e, por isso, serão apresentados após esgotadas as 

discussões sobre a criação do recurso virtual raiz dos diferentes tipos de VRTs. 

Quando <rootvr> assume o tipo CompositeVRT, ou seja, quando for 

dedicado a declarar um VRT composta, deve obrigatoriamente apresentar o 

atributo id, único no documento, usado para possíveis referências no próprio 

documento, em outros modelos ou em manutenções. 

 <rootvr xsi:type=“CompositeVRT” 
  id = xs:ID 
 > 
 
  targetvr+, mgmtstrategies, (innervr | leafvr)* 
 
 </rootvr> 

O primeiro elemento de <rootvr>, nesse caso, é <targetvr>, já 

mencionado para VRTs primitivas que gerenciam um recurso virtual de outras 

VRTs primitivas. Dessa vez, para representar a composição de um ou mais 

recursos virtuais, o elemento <targetvr> deve ocorrer uma ou mais vezes. Seu 

atributo refer deve obrigatoriamente apontar para um recurso virtual folha, 

conforme restrição comentada no meta modelo (regra: refer-correctness). 

Outra restrição do meta modelo, que deve ser satisfeita na validação do modelo, é 

a obrigatoriedade de uso exclusivo do recurso virtual folha pela VRT composta, 

ou seja, o recurso virtual folha já referenciado por alguma raiz de VRT composta 

não pode mais ser referenciado por outras (regra: composite-targetvr-
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single-reference). A verificação deve ocorrer de duas formas: a primeira, 

checando se o recurso virtual folha (elemento <leafvr>) já não possui seu 

atributo busy com o valor true, o que significa que ele já está em uso por alguma 

composição;  a segunda, checando se no documento corrente não há duas ou mais 

referências ao mesmo recurso virtual por elementos <targetvr> em VRTs 

compostas. 

O segundo elemento filho de <rootvr>, também obrigatório, é 

<mgmtstrategies>, e segue a mesma sintaxe e semântica que a descrita para o 

esse elemento em VRTs primitivas associadas a recursos reais. Os demais 

elementos filhos de <rootvr> como raiz de VRT composta são as declarações de 

recursos virtuais filhos. 

O último tipo de VRT é usado apenas para referenciar uma outra VRT, 

primitiva ou composta, para fins de inclusão da VRT referenciada em florestas 

sendo modeladas. Nesse caso, o elemento <rootvr> deve assumir o tipo 

ReferVRT e conter apenas um atributo, refer.  

 <rootvr xsi:type=“ReferVRT” 
  refer = xs:anyURI 
 /> 

Tendo sido apresentadas as especificações do recurso virtual raiz dos quatro 

diferentes tipos de declarações de VRTs (primitiva associada a recurso real; 

primitiva associada a recurso virtual de outra primitiva; composta; e referência), 

pode-se agora retomar a definição de seus recursos virtuais. 

Encerra-se, neste ponto, as discussões sobre a especificação do recurso 

virtual raiz dos quatro diferentes tipos de declarações de VRTs: primitiva 

associada a recurso real; primitiva associada a recurso virtual de outra primitiva; 

composta; e referência. 

VRTs primitivas e compostas apresentam sua hierarquia de recursos virtuais 

por meio de elementos opcionais <innervr> (recursos virtuais intermediários) 

encadeados, que podem culminar em elementos opcionais <leafvr> (recursos 

virtuais folhas). O elemento <innervr> pode ocorrer várias vezes como filho de 

<rootvr> e possui um atributo id, obrigatório, usado para identificá-lo 

univocamente no modelo, e, assim, poder ser referenciado por elementos 

<targetvr> no próprio documento ou em outros modelos, e por operações de 

manutenção. 
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 <innervr 
  id = xs:ID  
 > 
 
  reservation, mgmtstrategies, (innervr | leafvr)* 
 
 </innervr>    

O primeiro elemento filho de <innervr>, obrigatório, é <reservation>, 

usado para especificar qual a parcela alocada a partir do recurso virtual pai (que 

pode ser <rootvr> ou outro <innervr>). A especificação da alocação é feita 

por meio dos parâmetros de QoS reunidos na categoria de serviço oferecida pelo 

recurso virtual pai, onde foi informada por meio do atributo servicecategory 

do elemento <mgmtstrategies>. Por isso, o elemento <reservation> é 

abstrato e precisa ser especializado no modelo, para se tornar uma instância do 

conjunto de parâmetros da categoria de serviço do recurso virtual pai. A 

especialização é feita por meio do atributo xsi:type, tal como feito em 

<rootvr>, desta vez para os tipos criados pelo projetista para especificar 

categorias de serviço. Se uma categoria de serviço reúne, por exemplo, os 

parâmetros taxa média e taxa de pico, eles serão tratados como elementos filhos 

de <reservation>. No âmbito de um modelo Pan voltado à arquitetura IntServ, 

esse exemplo resultaria na seguinte especificação: 

... 
<reservation xsi:type="cl:ControlledLoad"> 
    <cl:tspec-r value="1000000" unit="Bps"/>  <!-- taxa média --> 
    <cl:tspec-p value="1200000" unit="Bbps"/> <!-- taxa de pico --> 
    ... 
</reservation> 
... 

A validação dos nomes e valores desses parâmetros é feita por meio do 

schema construído pelo projetista na especificação da categoria de serviço 

informada em xsi:type. As diretivas para guiar a construção desses schemas 

podem ser encontradas na Subseção 4.2.5. O nome qualificado da categoria de 

serviço informado em xsi:type deve ser equivalente ao nome qualificado da 

categoria de serviço oferecida pelo pai, informada no atributo 

servicecategory de <mgmtstrategies> do recurso virtual pai (regra: 

reservation-matches-servicecategory). 

O próximo elemento filho de <innervr>, obrigatório, é 

<mgmtstrategies>, que define a lógica de gerenciamento do recurso virtual 

intermediário tal como descrito no uso do mesmo elemento em um recurso virtual 
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raiz, sintática e semanticamente. Os demais elementos filhos de <innervr> são 

opcionais e compreendem outros elementos <innervr> (perfazendo a hierarquia 

de recursos virtuais) e elementos <leafvr>. 

O elemento <leafvr> é usado para a especificação de recursos virtuais 

folhas, que não podem compartilhar sua capacidade com outros recursos virtuais. 

O elemento possui um atributo id obrigatório, usado para identificá-lo de forma 

única no modelo, e, assim, poder ser referenciado por elementos <targetvr> no 

próprio documento ou em outros modelos, e por operações de manutenção. 

 <leafvr 
  id = ID  
 >  
 
  reservation, classifrules?, mgmtstrategies? 
 
 </leafvr> 

O primeiro elemento filho de <leafvr>, obrigatório, é <reservation>, 

que descreve a parcela de alocação relativa ao recurso virtual pai, exatamente da 

mesma forma já descrita para o mesmo elemento como filho de <innervr>, 

sintática e semanticamente. 

O segundo elemento filho de <leafvr> é <classifrules>, usado 

opcionalmente para descrever as regras de classificação que caracterizam as 

unidades de informação dos fluxos que devem ser escalonados pelo recurso virtual 

folha. As regras são muito semelhantes às regras de controle de acesso definidas 

para cada operação de manutenção. O elemento <classifrules> especifica 

uma lista de regras abstratas, compostas (por meio de elementos de conjunção 

<all> ou de disjunção <any>) ou simples. Novamente, Pan lança mão de 

elementos e tipos abstratos para possibilitar a extensão da linguagem para regras 

personalizadas aos modelos. Cada regra é formada pela tripla genérica 

nome/operação-de-teste/valor. Mais detalhes sobre como construir regras de 

classificação podem ser encontrados na Subseção 4.2.7. A título de exemplo, o 

trecho de código Pan abaixo associa algumas regras de classificação a um recurso 

virtual folha: 

... 
<classifrules> 
 <all> 
  <any> 
   <ip:destaddr op="eq" value="139.82.95.11"/> 
   <ip:destaddr value="139.82.95.12"/> <!-- Operação eq é default --> 
   <ip:tos op="eq" value="3"/> 
  </any> 
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  <ip:sourceaddr op="eq" value="139.82.35.135"/> 
 </all> 
</classifrules> 
... 

O último elemento filho de <leafvr> é <mgmtstrategies>, opcional, 

usado para definir a lógica de gerenciamento do recurso virtual folha. A sintaxe 

dele é semelhante à usada pelo mesmo elemento em recursos virtuais 

intermediários, a não ser pelo fato de não ocorrerem o atributo 

servicecategory e o elemento filho <admstrat>, já que folhas não oferecem 

serviços sobre sua parcela alocada. 

O código Pan descrito no Quadro 4, a seguir, ilustra a utilização de muitos 

dos elementos descritos nesta seção, para criar um modelo de gerenciamento de 

recursos em um roteador baseado na arquitetura IntServ. As categorias de serviço 

e parâmetros utilizados são, por enquanto, considerados já existentes. A 

construção desses tipos especializados é abordada na Subseção 4.2.5. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<panvrt 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
                        http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd 
                        ..." 
    xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
    xmlns:ir="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/sc/IntServ/IntServRoot" 
    xmlns:cl="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/sc/IntServ/ControlledLoad" 
    xmlns:gs="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/sc/IntServ/GuaranteedService" 
    id="MySecondModelDocument"> 
     
    <title>My Second Model Document</title> 
     
    <description> 
        My Second Model Document is much better. Now I can plant my trees! 
        For the time being, I'm unable to create service categories, clssification 
        rules, etc :( 
        But I'm using some categories readily available in TeleMidia, 
        to create an Intserv-based resource management model 
    </description> 
     
    <model id="MySecondModel"> 
         
        <forest id="MyIntServForest"> 
                 
            <rootvr id="IntservNode" xsi:type="PrimitiveVRT"> 
                 
                <targetresource type="network" host="10.0.0.2"/> 
                <mgmtstrategies servicecategory="ir:IntServRoot"> 
                    <schedstrategy id="rootSchedStrat" 
                        src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/strategies/wfq.chr" 
                        type="Chronos"/> 
                    <admstrategy id="rootAdmStrat" 
                        src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/ 
                             strategies/refuseAll.pmt" 
                        type="Prometheus"/> 
                </mgmtstrategies> 
                 
                <innervr id="GuaranteedServiceVR"> 
                    <reservation xsi:type="ir:IntServRoot"> 
                        <ir:avguse value="50" unit="%"/> 
                    </reservation> 
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                    <mgmtstrategies servicecategory="gs:GuaranteedService"> 
                        <schedstrategy refer="#rootSchedStrat"/> 
                        <admstrategy id="gsAdmStrat" 
                            src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/ 
                                 strategies/avgRate.pmt" 
                            type="Prometheus"/> 
                    </mgmtstrategies> 
                </innervr> 
                 
                <innervr id="ControlledLoadVR"> 
                    <reservation xsi:type="ir:IntServRoot"> 
                        <ir:avguse value="50" unit="%"/> 
                    </reservation> 
                    <mgmtstrategies servicecategory="cl:ControlledLoad"> 
                        <admstrategy id="clAdmStrat" 
                            src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/ 
                                 strategies/avgRate10.pmt" 
                            type="Prometheus"/> 
                    </mgmtstrategies> 
                </innervr> 
 
            </rootvr> 
 
        </forest> 
 
    </model> 
 
</panvrt> 

Quadro 4 – Exemplo de modelo descrito em Pan - IntServ 

4.2.2. 
Descrevendo manutenções de modelos em Pan 

O segundo tipo de documento Pan trata da manutenção dos modelos já 

implantados. Ele descreve uma seqüência de operações de manutenção de árvores 

e florestas, acondicionadas em transações. A organização em transações permite 

que operações sejam agrupadas de forma a definir uma interdependência tal que, 

se uma operação falhar, todas as outras serão canceladas e/ou desfeitas (rollback). 

As operações de manutenção correspondem a cada uma daquelas descritas na 

Seção 3.6.  

Operações de manutenção podem falhar devido, primeiramente, à falta de 

permissão para efetivá-la, reportada pelo controlador de acesso da árvore ou 

floresta envolvida. Há outros casos de falha, como a dependência de algum outro 

tipo de controle, como o de admissão para a operação split. Pode também haver 

falha se desde o momento da validação até a execução da operação o recurso 

virtual ou floresta envolvido tiver sido modificado em algum aspecto relevante ou 

mesmo removido.  

Toda operação de manutenção em Pan é focada na modificação de alguma 

parte de um modelo já implantado, presente em algum repositório MDRM. Essa 

modificação culmina na alteração textual no conteúdo do documento do modelo. 
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Dessa forma, os novos elementos, as modificações ou remoções serão fisicamente 

realizados nos modelos implantados. Os modelos que serão modificados por um 

documento de manutenção devem ser importados por meio de elementos 

<import>, conforme já descrito. 

Um documento de manutenção de um modelo é caracterizado pela 

declaração do elemento <maintenance>, logo após a parte inicial em comum já 

descrita, tendo <panvrt> como elemento pai. O elemento <maintenance> 

possui como elementos filhos uma série indefinida de elementos 

<transaction>, quantos forem necessários para especificar as transações 

desejadas na manutenção. 

 <maintenance> 
 
  transaction+ 
 
 </maintenance> 

O elemento <transaction> possui um atributo id obrigatório, usado 

como identificador único no documento de manutenção, de forma que ele possa 

ser referenciado em documentos de resposta a manutenções. 

 <transaction 
  id = xs:ID 
 > 
 
  (init | split | release | tune | adapt)+ 
 
 </transaction> 

As operações de manutenção ocorrem como elementos filhos de 

<transaction> em qualquer ordem, bastando que haja pelo menos uma 

operação em cada transação. Por simplificação, a operação Merge está ausente em 

Pan, pois é suplantada pela operação Init, conforme mencionado na Seção 3.6. 

O elemento <init>, filho de <transaction> é usado para especificar a 

operação de manutenção Init, que permite a criação de novas árvores ou florestas 

dentro de uma dada floresta. O elemento <init> possui um atributo obrigatório 

id, usado como identificador único no documento de manutenção, para fins de 

referência por documentos de resposta a manutenções. 

O elemento <init> possui também um atributo targetforest, que 

especifica uma URI, de mesmo formato dos atributos refer usados em modelos, 

que aponta para a floresta já implantada a receber as novas florestas ou árvores. O 
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atributo deve obrigatoriamente apontar para uma floresta (regra: 

targetforest-attribute-must-be-a-forest). 

 <init 
  id = xs:ID  
  targetforest = xs:anyURI  
 > 
 
  (forest | rootvr)* 
 
 </init> 

Os elementos filhos de <init> podem ser repetições desordenadas de 

elementos <forest> e elementos <rootvr>, exatamente com as respectivas 

sintaxes e semânticas possíveis de seus homônimos usados em modelos. Isso 

significa que, em uma única operação de gerenciamento, uma nova árvore pode 

ser definida por inteiro, assim como uma floresta que contenha outras florestas e 

árvores. 

Observa-se que, na especificação das novas florestas, árvores, recursos 

virtuais, estratégias, etc., cada elemento receberá valores para o atributo id que 

podem ser garantidos como únicos no documento de manutenção, quando de sua 

validação contra o schema XML de Pan. Porém, esses elementos vão fazer parte 

de um modelo já implantado, ou seja, o modelo será modificado para ter incluídos 

os novos elementos. Nesse ponto, pode haver conflito de identificadores entre os 

elementos já presentes no modelo e os elementos novos especificados na 

manutenção. Esse problema não pode ser detectado pela validação contra o 

schema XML de Pan. Mas bastaria checar se os atributos id especificados na 

manutenção já não estão em uso no modelo, e isso é feito na validação contra o 

schema Schematron de Pan (regra: id-uniqueness-after-operation). O 

problema não é exclusivo da operação Init e, portanto, a regra considera os 

atributos id dos elementos em todas as operações especificadas. 

O próximo elemento filho de <transaction>, <split>, especifica uma 

operação Split, que permite a criação de um recurso virtual filho a partir de algum 

recurso virtual já existente em um modelo implantado. Essa operação está sujeita 

à avaliação do controlador de admissão associado à árvore que possui o recurso 

virtual candidato a pai. O elemento <split>, como todo elemento que especifica 

uma operação de manutenção, possui um atributo id obrigatório para identificá-lo 

univocamente. 
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 <split 
  id = xs:ID  
  targetvr = xs:anyURI  
 >   
 
  innervr | leafvr 
 
 </split> 

O atributo targetvr especifica uma URI (do formato de refer) para 

identificar qual recurso virtual será “dividido” para a criação do novo recurso 

virtual especificado. O recurso virtual candidato a pai não pode ser folha, uma vez 

que não suportaria a concessão da garantia solicitada (regra: split-targetvr-

must-be-nonleaf). 

Um dos possíveis elementos filhos de <split> especifica o novo recurso 

virtual a ser criado. Se for um novo recurso virtual intermediário, o elemento 

<innervr> será usado. Se for um novo recurso virtual folha, o elemento 

<leafvr> será usado. Esses elementos possuem, respectivamente, a mesma 

sintaxe e semântica que seus homônimos usados em modelos.  

Obrigatoriamente, o elemento <reservation>, filho de <innervr> ou 

<leafvr> (conforme o caso), deve ser especializado da mesma forma que o 

mesmo elemento o é em modelos, sendo que o nome qualificado da categoria de 

serviço escolhida deve ser equivalente ao nome qualificado da categoria de 

serviço oferecida pelo recurso virtual candidato a pai (regra: split-matches-

servicecategory).  

O próximo elemento filho de <transaction> é <release>, usado para 

especificar uma operação de manutenção Release, responsável por liberar a 

parcela alocada de um dado recurso virtual, ou seja, destruí-lo. A operação 

também pode ser usada para eliminar uma floresta e suas árvores. Seu atributo id 

é obrigatório, usado para identificá-lo univocamente.  

 <release 
  id = ID  
  targetvr = xs:anyURI 
  targetforest = xs:anyURI 
  recursive = xs:boolean : false 
 /> 

O elemento <release> possui, também, os atributos targetvr e 

targetforest, os quais são mutuamente exclusivos, sendo que o uso de um 

deles é obrigatório (regra: adapt-and-release-must-have-
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targetforest-or-targetvr), pois trata-se da escolha entre remover um 

recurso virtual ou uma floresta. Ambos os atributos são URIs no mesmo formato 

que usado em refer. O atributo targetvr aponta, obrigatoriamente, para um 

recurso virtual (regra: targetvr-attribute-must-be-a-vr), e 

targetforest aponta, obrigatoriamente, para uma floresta (targetforest-

attribute-must-be-a-forest). 

A operação falha se o recurso virtual apontado por targetvr tiver recursos 

virtuais filhos ou se a floresta apontada por targetforest incluir outras 

florestas ou árvores. Se a operação for voltada para a remoção proposital de toda 

uma subárvore ou toda uma floresta, o atributo opcional recursive deve ser 

usado com o valor true. 

O próximo elemento filho de <transaction> é <tune>, usado para 

especificar uma operação de manutenção Tune, responsável por realizar a 

modificação dos parâmetros de QoS que especificam a parcela alocada a um 

recurso virtual. O elemento <tune> possui um atributo id obrigatório, usado para 

identificá-lo univocamente. 

 <tune 
  id = ID  
  targetvr = anyURI  
 >  
 
  reservation 
 
 </tune>  

Seu atributo targetvr também é obrigatório e deve informar por meio de 

uma URI qual é o recurso virtual a ter seus parâmetros de reserva modificados. 

Obrigatoriamente, targetvr deve apontar para um recurso virtual que não seja 

raiz, uma vez que raízes representam a alocação total do recurso real, virtual ou 

composto gerenciado (regra: tune-targetvr-must-be-nonroot). 

O único elemento filho de <tune> é <reservation>, que possui a mesma 

sintaxe e semântica que seu homônimo usado em modelos. Da mesma forma que 

nos modelos, ele deve se especializar a um tipo criado de categoria de serviço e 

descrever uma lista de parâmetros de QoS. O tipo da categoria de serviço usado 

deve ser o mesmo que o oferecido pelo recurso virtual pai do recurso virtual sendo 

modificado (regra: tune-matches-servicecategory). 
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Por fim, o último elemento filho possível de <transaction> é <adapt>, 

usado para especificar uma operação de manutenção Adapt, responsável por 

modificar a lógica de gerenciamento de um recurso virtual ou de uma floresta. O 

elemento <adapt> possui um atributo id obrigatório, usado para identificá-lo 

univocamente.  

 <adapt 
  id = ID  
  targetvr = anyURI  
  targetforest = anyURI  
 >   
 
  mgmtstrategies 
 
 </adapt> 

O elemento <adapt> possui, também, os atributos targetvr e 

targetforest, os quais são mutuamente exclusivos, sendo que o uso de um 

deles é obrigatório (regra: adapt-and-release-must-have-

targetforest-or-targetvr), pois trata-se da escolha entre modificar as 

estratégias de gerenciamento de um recurso virtual ou de uma floresta. Ambos 

atributos são URIs no mesmo formato que usado em refer. O atributo 

targetvr aponta, obrigatoriamente, para um recurso virtual (regra: targetvr-

attribute-must-be-a-vr), e targetforest aponta, obrigatoriamente, para 

uma floresta (targetforest-attribute-must-be-a-forest). 

O único filho do elemento <adapt> é <mgmtstrategies>, que possui a 

mesma sintaxe e semântica do elemento homônimo usado em modelos. Os 

elementos filhos de <mgmtstrategies> a serem incluídos devem ser somente 

os que deverão ser modificados. Se a adaptação tem como alvo um recurso virtual 

folha, apenas os elementos <schedstrategy> e <acessctrlrules> podem 

ser especificados como filhos de <mgmtstrategies>. Se o alvo for uma 

floresta, apenas os elementos <admstrategy> e <accessctrlrules> poderão 

ser usados (regra: adapt-correctness). 

O Quadro 5, a seguir, ilustra um exemplo de documento de manutenção de 

modelos. Todas as operações desse exemplo têm como alvo o modelo descrito 

anteriormente no Quadro 4, agora implantado.  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<panvrt xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
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                        http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd" 
                        ... 
    xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
    xmlns:ir="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/sc/IntServ/IntServRoot" 
    xmlns:cl="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/sc/IntServ/ControlledLoad" 
    xmlns:gs="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/sc/IntServ/GuaranteedService" 
    xmlns:acr1="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/acr/ACRules1" 
    id="MyFirstMaintenanceDocument"> 
     
    <title>My First Maintenance Document</title> 
     
    <description> 
        My First Maintenance Document is nice. Now I can take care of my trees! 
        But I'm still unable to create my own service categories, classification 
        rules, etc :( 
    </description> 
     
    <import alias="My2ndModel" 
            src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/repository/intserv-forest.xml"/> 
 
    <maintenance> 
         
        <transaction id="MyFirstTransaction"> 
             
            <split targetvr="My2ndModel#GuaranteedServiceVR" id="split1"> 
                <leafvr id="IPTVFlow27"> 
                    <reservation xsi:type="gs:GuaranteedService"> 
                        <gs:rspec-R value="1200000" unit="Bps"/> 
                        <gs:tspec-p value="1500000" unit="Bps"/> 
                        <gs:tspec-r value="1200000" unit="Bps"/> 
                    </reservation> 
                </leafvr> 
            </split> 
             
            <init targetforest="My2ndModel#MyIntServForest" id="init1"> 
                <rootvr xsi:type="CompositeVRT" id="network-10-0-0-11"> 
                    <targetvr refer="#IPTVFlow27"/> 
                    <mgmtstrategies  
                        servicecategory="ir:IntservRootServiceCategory"/> 
                </rootvr> 
            </init> 
             
        </transaction> 
         
        <transaction id="MySecondTransaction"> 
             
            <release recursive="true" targetvr="My2ndModel#IntservNode" 
                     id="release1"/> 
             
            <adapt targetforest="My2ndModel#MyIntServForest" id="adapt1"> 
                <mgmtstrategies> 
                    <admstrategy id="rootAdmStrat" 
                        src="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/ 
                             strategies/acceptAll.pmt" 
                        type="Prometheus"/> 
                </mgmtstrategies> 
            </adapt> 
             
        </transaction> 
         
    </maintenance> 
     
</panvrt> 
 

Quadro 5 – Exemplo de documento de manutenção de modelos 

4.2.3. 
Descrevendo documentos de resposta a manutenções 

Toda manutenção submetida às plataformas está sujeita a falhas, conforme 

apresentado na subseção anterior. Por isso, o resultado de cada operação e 
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transação deve ser informado ao solicitante de uma manutenção. Documentos de 

resposta a manutenções são listas de resultados gerados pela submissão de um 

documento de manutenção. Normalmente, documentos de resposta a manutenções 

são gerados automaticamente pelos componentes responsáveis pela implantação 

de modelos e operações. Os documentos possuem uma estrutura muito simples, 

com elementos que mapeiam operação a operação e transação a transação, quais 

foram seus resultados efetivos. 

Um documento de resposta a manutenções é caracterizado pela declaração 

do elemento <maintenance-response>, logo após a parte inicial em comum já 

descrita, tendo <panvrt> como elemento pai. O elemento <maintenance-

response> possui como elementos filhos uma série indefinida de elementos 

<transaction-response>, quantas forem as transações submetidas no 

documento de manutenção. 

 <maintenance-response> 
 
  transaction-response+ 
 
 </maintenance-response> 

O elemento <transaction-response> denota a resposta a uma 

determinada transação. Seu atributo id, obrigatório, o identifica de forma unívoca 

no documento, e deve obrigatoriamente ser preenchido com o id do elemento 

<transaction> que ele expressa o resultado. 

 <transaction-response 
  id = xs:ID 
 > 
 
  (init-response | split-response | release-response | 
   tune-response | adapt-response)+, succeeded 
 
 </transaction-response> 

Os elementos filhos de <transaction-response> denotam o resultado 

individual de cada operação, ocorrendo um número indefinido de vezes, quantas 

forem as operações contidas na transação que o elemento <transaction-

response> responde. Os elementos de resposta a operações podem ser: <init-

response>, <split-response>, <release-response>, <tune-

response> e <adapt-response>. Eles expressam os resultados das operações 

descritas pelos elementos <init>, <split>, <release>, <tune> e <adapt>, 

respectivamente. Todos os elementos possuem a mesma sintaxe. Cada um possui 
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um atributo id, obrigatório, usado para identificá-lo univocamente no documento, 

e deve ser preenchido com o mesmo valor do atributo id fornecido no elemento 

da operação submetida que ele expressa o resultado. 

 <(init|split|release|tune|adapt)-response 
  id = xs:ID 
 > 
 
  accepted 
 
 </(init|split|release|tune|adapt)-response> 

Todos os elementos de resposta a operações possuem um único filho, 

<accepted>, cujo valor de conteúdo pode ser true ou false. Por meio desses 

valores, o elemento obrigatório <accepted> denota se a operação, à qual seu 

elemento pai responde, foi aceita. Isso não quer dizer que a operação foi efetivada, 

uma vez que isso depende dos resultados de outras operações na mesma transação. 

Se uma certa operação foi aceita, mas uma outra operação na mesma transação 

não o foi, a transação não foi efetivada, e, portanto, as operações que seriam 

aceitas foram canceladas. 

 <accepted> 
 
  “true” | “false” 
 
 </accepted>  

Após todas as respostas a operações terem sido especificadas como 

elementos filhos de <transaction-response>, um último elemento filho, 

<succeeded>, denota o resultado final da transação à qual seu elemento pai 

responde. 

 <succeeded> 
 
  “true” | “false” 
 
 </succeeded>  

O elemento obrigatório <succeeded> deve ser preenchido com os valores 

true ou false, de acordo com a efetivação ou não de todas as operações contidas na 

transação que <transaction-response> responde. É o resultado expresso em 

<succeeded> que denota se uma operação marcada como aceita em uma 

transação foi realmente efetivada. 

O código Pan listado no Quadro 6 é um exemplo de documento de resposta 

a manutenções, uma possível instância gerada como resultado na submissão do 
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documento de manutenção anteriormente listado no Quadro 5. Nota-se que para 

cada operação de manutenção, um elemento de resposta correspondente com o 

mesmo valor de atributo id é especificado. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<panvrt xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
                        http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd" 
    xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
    id="MyFirstMaintenanceResponseDocument"> 
     
    <title>My First Maintenance Response Document</title> 
     
    <description> 
        My First Maintenance Response Document is a possible result after 
        deploying MyFirstMaintenanceDocument. Let's see which operations have 
        worked well. 
    </description> 
     
    <maintenance-response> 
         
        <transaction-response id="MyFirstTransaction"> 
             
            <split-response id="split1"> 
                <accepted>true</accepted> 
            </split-response> 
             
            <init-response id="init1"> 
                <accepted>true</accepted> 
            </init-response>   
             
            <succeeded>true</succeeded> 
             
        </transaction-response> 
         
        <transaction-response id="MySecondTransaction"> 
             
            <release-response id="release1"> 
                <accepted>true</accepted> 
            </release-response> 
             
            <adapt-response id="adapt1"> 
                <accepted>false</accepted> 
            </adapt-response> 
             
            <succeeded>false</succeeded> 
             
        </transaction-response> 
         
    </maintenance-response> 
     
</panvrt> 
 

Quadro 6 – Exemplo de documento de resposta a manutenções 

4.2.4. 
Descrevendo documentos de relatório de compatibilidade 

O último tipo de documentos Pan permite que sejam descritas informações 

de compatibilidade de algum aspecto de um modelo Pan em relação a outros 

aspectos relacionados ou dependentes. O principal caso de tal dependência ocorre 
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com as estratégias de admissão e de escalonamento em relação às categorias de 

serviços. 

Uma estratégia de admissão deve receber parâmetros de QoS informados na 

solicitação de um serviço, saber manipulá-las para a avaliação de viabilidade da 

admissão e, baseada nessa avaliação, emitir seu parecer. Uma estratégia de 

escalonamento deve receber parâmetros de QoS informado na solicitação de um 

serviço e saber manipulá-las para configurar sua lógica interna de escolha 

periódica ou espacial dos fluxos que farão uso do recurso. Em ambos os casos, 

“saber manipulá-las” representa uma dependência entre tais estratégias e os tipos 

de parâmetros informados na solicitação de serviços. Como os parâmetros de QoS 

podem ser reunidos em uma categoria de serviços, fica então estabelecida a 

dependência entre estratégias de gerenciamento e categorias de serviços. 

Assim, o projetista que constrói uma estratégia de gerenciamento 

(lembrando que elas são tratadas como subdomínios em MDRM), deve gerar um 

relatório de compatibilidade para descrever quais são as categorias de serviço 

possíveis de serem conjugadas com seu produto. À medida que novas categorias 

de serviço vão sendo criadas, elas podem ser adicionadas a esse relatório, se 

analisadas como compatíveis à estratégia de gerenciamento reportada. 

Com um documento de relatório de compatibilidade acompanhando cada 

estratégia de gerenciamento, validações podem ser realizadas em tempo de 

modelagem, para verificar a coerência da associação das estratégias a um recurso 

virtual e à sua categoria de serviço oferecida. Um documento de relatório de 

compatibilidade Pan possui estrutura muito simples. Por enquanto, sua validação 

considera apenas a compatibilidade do item reportado com categorias de serviço. 

Outros aspectos podem ser adicionados com a evolução da linguagem Pan. A 

associação entre a estratégia de gerenciamento e seu relatório de compatibilidade 

não é feita no documento, mas externamente. Uma possível associação poderia ser 

feita mantendo o nome do arquivo de relatório igual ao do arquivo que 

implementa a estratégia, acrescido de uma extensão; e mantê-los sempre juntos, 

em um mesmo repositório ou diretório. 

O emprego de relatórios de compatibilidade é de alguma forma similar ao 

uso de interfaces descritas em IDL (Interface Description Language) na 

programação baseada em componentes (Szyperski, 2002), porém em um nível de 
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abstração mais alto e adequado à modelagem colaborativa do gerenciamento de 

recursos. 

Um documento de relatório de compatibilidade é caracterizado pela 

declaração do elemento <compatibility-report>, logo após a parte inicial 

em comum já descrita, tendo <panvrt> como elemento pai. O elemento 

<compatibility-report> possui como elementos filhos uma série indefinida 

de elementos <sccompatibility>, quantas forem as categorias de serviço a 

serem reportadas como compatíveis com a estratégia que o relatório acompanha. 

 <compatibility-report> 
 
  sccompatibility+ 
 
 </compatibility-report> 

O elemento <sccompatibility> possui um único atributo, obrigatório, 

deonominado servicecategory, que deve ser preenchido com um nome 

qualificado (xs:QName) de um tipo criado em schema XML para especificar a 

categoria de serviço compatível. Mais detalhes sobre os nomes qualificados de 

categorias de serviço podem ser encontrados na próxima subseção. 

 <sccompatibility 
  servicecategory=xs:QName 
 /> 

O código Pan listado no Quadro 7 é um relatório de compatibilidade de uma 

estratégia de admissão que aceita os parâmetros período e tempo de uso, ou seja, 

ideal para serviços com garantias de periodicidade, como serviços de tempo real 

severo. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<panvrt  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xsi:schemaLocation="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
    http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/panvrt.xsd 
    xmlns:hsc="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/ 
                      HardRTServiceCategory" 
    xmlns:rmc="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan/RMServiceCategory" 
    xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan"> 
 
    <description> 
        Pan compatibility report for the Periodic Admission Strategy 
        (http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/strategies/periodic.apl) 
    </description> 
     
    <compatibility-report> 
        <sccompatibility servicecategory="hsc:HardRTServiceCategory"/> 
        <sccompatibility servicecategory="rmc:RateMonotonicServiceCategory"/> 
    </compatibility-report> 
     
</panvrt> 

Quadro 7 – Exemplo de documento de relatório de compatibilidade 
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4.2.5. 
Construindo parâmetros e categorias de serviço 

Conforme mencionado na Seção 3.2, uma categoria de serviço descreve qual 

tipo de serviço um recurso virtual oferece, reunindo um conjunto de parâmetros de 

QoS e de caracterização de tráfego a serem usados nas solicitações de serviço. Por 

exemplo, uma categoria de serviços de tempo real severo descreve parâmetros tais 

como a periodicidade e o tempo de uso de um recurso virtual. Uma outra 

categoria, de tempo real suave, poderia descrever o parâmetro percentual de uso 

do recurso virtual. Esses parâmetros são usados pelo solicitante, na especificação 

de suas necessidades de QoS; pelas estratégias de admissão na avaliação da 

viabilidade de aceitação de tal caracterização do serviço; e pelas estratégias de 

escalonamento para configurarem sua lógica de compartilhamento. 

Em Pan, a definição de categorias de serviço e de seus parâmetros é tarefa 

para os projetistas. Pan não especifica o conjunto de parâmetros disponíveis para 

uso, uma vez que isso inviabilizaria a evolução dos modelos com o surgimento de 

novos requisitos. Para prover a adaptabilidade necessária, Pan define parâmetros 

de categorias de serviço com um elemento abstrato, a ser especializado caso a 

caso. Nota-se, porém, que há a necessidade de validação desses parâmetros e 

categorias de serviço em tempo de projeto. 

O termo “estender a linguagem Pan para atender às necessidades individuais 

dos serviços” deve ser sempre entendido como disponibilizar novos elementos à 

linguagem, desde que eles possam ser validados. A forma de validação de todas as 

extensões de Pan deve se basear em XML Schema. É através de uma schema XML 

(derivado do schema XML de Pan) que categorias de serviço são especificadas. 

Esta subseção se dedica a descrever como isso pode ser feito. 

Todo schema XML é baseado em tipos, elementos e atributos. Um elemento 

é uma instância de algum tipo. O nome qualificado (QName) de um tipo em XML 

Schema é a conjunção do namespace onde o tipo está definido e o nome 

localmente dado ao tipo, identificando-o, assim, de forma não-ambígua. 

Quando define-se em um schema que um certo elemento e seu tipo são 

abstratos, eles não podem ocorrer no documento na forma como foram 

especificados. Eles precisam ser especializados em um elemento e um tipo 
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concreto que herdam do elemento e tipo abstratos definidos. Se o elemento for 

corretamente especializado, a validação ocorre sem contratempos. 

O método descrito no parágrafo anterior permite que conteúdo variável seja 

validado por schemas, restringindo a forma como os elementos e tipos são criados 

(XML-Dev, 2001). Para ferramentas de edição de código Pan, esse método 

habilita a funcionalidade de dicas automáticas para completar código, baseando-se 

apenas em schemas.  

O elemento <reservation> é definido no schema Pan como abstrato e, 

conforme mencionado na Subseção 4.2.2, deve ser especializado por meio do 

atributo xsi:type. O tipo para o qual ele deve ser especializado deve ser 

derivado do tipo abstrato pan:ServiceCategoryType. Pelo trecho do schema XML 

de Pan logo abaixo, nota-se que esse tipo consiste em uma lista de elementos 

pan:servicecategoryparam. Esse elemento, da mesma forma, é abstrato, 

assim como seu tipo pan:ParamType, também abstrato. 

<!-- ParamType - Abstract Type for a generic parameter --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="ParamType" block="extension"> 
  <xs:attribute name="value" use="required" type="xs:anySimpleType"/> 
  <xs:attribute name="unit" type="xs:string"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- servicecategryparam - Abstract element to be replaced by parameters --> 
 <xs:element abstract="true" name="servicecategoryparam" type="ParamType" 
             block="extension"/> 
  
<!-- ServiceCategoryType - Abstract Type for service categories --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="ServiceCategoryType" 
                 block="extension"> 
  <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element ref="servicecategoryparam" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 

Em resumo, o que deve ser feito por um schema que descreve uma categoria 

de serviços é i) especializar o tipo pan:ParamType para tipos concretos X que 

definem parâmetros de QoS no formato nome/valor/unidade; ii) definir elementos 

N com tipos X que substituam pan:servicecategoryparam; e iii) especializar 

o tipo pan:ServiceCategory para um tipo concreto Y que faça uso dos elementos 

N criados em sua lista de parâmetros. 

Como exemplo, seja SoftRTServiceCategory a nova categoria a ser criada. 

Primeiro, deve ser criado o tipo de cada parâmetro de QoS a fazer parte da 

categoria de serviço. Nesse caso, o parâmetro de QoS é “percentual médio de uso” 

(tipo). O trecho de schema abaixo define o tipo concreto AvergeUseParamType, 

derivado do abstrato pan:ParamType. Nota-se que a especialização deve ser por 

restrição. 
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 <xs:complexType name="AverageUseParamType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:restriction base="pan:ParamType"> 
    <xs:attribute name="value" use="required"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
       <xs:maxInclusive value="100"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="unit" use="optional"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"> 
       <xs:pattern value="%"/> 
      </xs:restriction> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
   </xs:restriction> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 

Com o tipo do parâmetro definido, deve-se criar o elemento que substitui 

pan:servicecategoryparam, em dois passos. Primeiro, um elemento ainda 

abstrato (softrtparam) para aparecer como único na lista de parâmetros da 

categoria a ser criada. Depois, um elemento concreto do tipo 

AverageUseParamType, denominado avguse, habilitado para substituir 

softrtparam. Essa forma de especificação dos elementos de parâmetros em dois 

passos permite que a validação seja mais restrita, aceitando apenas parâmetros que 

substituam softrtparam e não o elemento mais genérico 

servicecategoryparam.  

 
 <xs:element name="softrtparam" abstract="true"  
               substitutionGroup="pan:servicecategoryparam" 
               type="pan:ParamType"/> 
 
 <xs:element name="avguse" substitutionGroup="softrtparam"  
               type="AverageUseParamType"/> 
 
<!-- Outros parâmetros de outros tipos aqui, análogos a avguse --> 
 

Finalmente, pode-se criar o tipo SoftRTServiceCategoryType, herdando de 

pan:ServiceCategoryType, modificando apenas o nome do elemento que deve ser 

substituído. Nota-se, novamente, que a especialização deve ser por restrição: 

 
 <xs:complexType name="SoftRTServiceCategory" block="extension"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:restriction base="pan:ServiceCategoryType"> 
    <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
     <xs:element ref="softrtparam" maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:choice> 
   </xs:restriction> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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Se o namespace da nova categoria for adicionado aos namespaces 

disponíveis em um documento Pan, o novo elemento e o novo tipo criados 

poderão ser usados com garantias de validação. É interessante mencionar que os 

tipos criados para parâmetros não precisam estar, necessariamente, no mesmo 

namespace da categoria de serviço. Observa-se, também, que todos os parâmetros 

de QoS criados serão uniformes, constituídos da tripla nome/valor/unidade, por 

serem obrigatoriamente derivados de pan:ParamType. Isso é muito importante no 

momento da implantação do modelo, para um tratamento também uniforme desses 

parâmetros pelas plataformas. Para concluir o exemplo, o trecho de código Pan 

abaixo faz uso da categoria de serviço criada e de seu parâmetro. 

 
<leafvr id="app2process1"> 
 <reservation xsi:type="ssc:SoftRTServiceCategory"> 
  <ssc:avguse value="30" unit="%"/> 
  <!-- Outros parâmetros da categoria poderiam vir aqui --> 
 </reservation> 
</leafvr> 
 

Contudo, torna-se evidente que a tarefa de especificação de uma categoria 

de serviço não é trivial. Somente programadores especialistas em XML Schema 

conseguiriam formular os novos tipos de categorias rapidamente. Porém, é muito 

simples a construção de ferramentas, com uma interface simples de formulário, 

para implementar categorias de serviço. Além disso, os atores mais leigos em 

MDRM agirão muito mais na manutenção de modelos, e se precisarem usar 

categorias de serviços, normalmente vão buscá-las em repositórios onde já se 

encontram prontas. 

4.2.6. 
Construindo regras de controle de acesso 

Conforme mencionado na Subseção 4.2.1, regras de controle de acesso 

também são definidas por Pan como elementos extensíveis da linguagem. Isso 

porque não há como prever todos os tipos de regras possíveis de serem usadas por 

controladores de acesso. 

Reiterando, o termo “estender a linguagem Pan”, deve ser entendido como 

disponibilizar novos elementos à linguagem, desde que eles possam ser validados, 

mantendo controle sobre o formato dos novos elementos.  
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A forma de criar regras de controle de acesso é muito similar àquela usada 

para criar os parâmetros de QoS, descrita na subseção anterior. Uma regra de 

controle de acesso é formada sempre por uma tripla nome/operação-de-teste/valor. 

As regras podem ser compostas no momento de uso nos modelos, sendo 

colocadas como filhas de elementos de conjunção <all> e de disjunção <any>. 

Tirando proveito de toda a introdução a conteúdo variável em XML Schema 

feita na subseção anterior, parte-se para a análise dos elementos e tipos abstratos 

definidos no schema de Pan, cujo trecho relevante encontra-se listado abaixo: 

 
<!-- RuleOperatorType - Concrete type for valid rule matching operations --> 
 <xs:simpleType name="RuleOperatorType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="eq"/> <!-- equal to                 --> 
   ... 
   <xs:enumeration value="rx"/> <!-- regular expression match --> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
<!-- RuleType - Abstract type for a single generic rule --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="RuleType" block="extension"> 
  <xs:attribute name="op" type="RuleOperatorType" default="eq"/> 
  <xs:attribute name="value" type="xs:anySimpleType"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- accessctrlrule - Abstract element to be replaced by specialized 
     accessctrlrule elements --> 
 <xs:element abstract="true" name="accessctrlrule" type="RuleType" 
             block="extension"/> 

Cada regra de controle de acesso a aparecer em um documento Pan deve ser 

uma especialização do elemento abstrato pan:accessctrlrule. Esse, por sua 

vez, é instância do tipo abstrato pan:RuleType, formado por um atributo que 

define o operador de comparação (pan:RuleOperatorType) e um outro que define 

um valor, de qualquer tipo simples. 

Em resumo, o que deve ser feito por um schema que descreve uma ou mais 

regras de controle de acesso é i) especializar o tipo pan:RuleType para tipos 

concretos X que definem regras de controle de acesso no formato nome/operador-

de-teste/valor; e ii) definir elementos instanciados dos tipos X que substituam 

pan:accessctrlrule. 

Como exemplo, sejam PermitUserRule e PermitTimeRule duas regras de 

controle de acesso a serem criadas. Primeiro, devem ser criados os tipos de cada 

regra de controle de acesso. No primeiro caso, o nome da regra é permituser, 

voltada para liberar um certo usuário a realizar alguma tarefa de manutenção. A 

segunda regra, permittime, diz respeito aos horários permitidos para a execução 

de alguma tarefa de manutenção. O trecho de schema abaixo define os tipos 
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concretos PermitUserRule e PermitTimeRule, derivados do tipo abstrato 

pan:RuleType. Nota-se a diferenciação do conteúdo do atributo value pelas 

expressões regulares usadas para validar um nome bem formado de usuário e de 

hora. Observa-se, também, que a especialização deve ser por restrição. 

 
<xs:complexType name="PermitUserRule"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:restriction base="pan:RuleType"> 
                <xs:attribute name="value"> 
                    <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                            <xs:pattern value="([a-z]|[A-Z])([a-z]|[A-Z]|[0-9]| 
                                                             [_])*"/> 
                        </xs:restriction> 
                    </xs:simpleType> 
                </xs:attribute> 
            </xs:restriction> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
     
    <xs:complexType name="PermitTimeRule"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:restriction base="pan:RuleType"> 
                <xs:attribute name="value"> 
                    <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                            <xs:pattern value="([0-1][0-9]|2[0-3])\:[0-5][0-9]- 
                                               ([0-1][0-9]|2[0-3])\:[0-5][0-9]"/> 
                        </xs:restriction> 
                    </xs:simpleType> 
                </xs:attribute> 
            </xs:restriction> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 

Com os tipos das regras definidos, deve-se então criar os elementos que 

substituem pan:accessctrlrule. No exemplo, basta criar um elemento 

concreto do tipo PermitUserRule, denominado permituser, e outro elemento 

concreto, do tipo PermitTimeRule, denominado permittime. 

 
<xs:element name="permituser" substitutionGroup="pan:accessctrlrule"  
            type="PermitUserRule"/> 
<xs:element name="permittime" substitutionGroup="pan:accessctrlrule"  
            type="PermitTimeRule"/> 
 

Se o namespace das novas regras de controle de acesso for adicionado aos 

namespaces disponíveis em um documento Pan, os novos elementos poderão ser 

usados com garantias de validação. Observa-se, novamente, que todas as regras de 

controle de acesso criadas serão uniformes, constituídas da tripla nome/operador-

de-teste/valor, por serem obrigatoriamente derivados de pan:RuleType. Para 

concluir o exemplo, o trecho de código Pan abaixo faz uso das regras de controle 

de acesso criadas. 
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<accessctrlrules> 
    <adaptrules id="adapt1"> 
        <any> 
            <all> 
                <acr1:permituser op="eq" value="mfm03"/> 
                <acr1:permittime op="eq" value="19:59-01:00"/> 
            </all> 
        </any> 
    </adaptrules> 
</accessctrlrules> 
 

Assim como ocorre para categorias de serviço, mesmo sendo menos 

complexa, a tarefa de especificação de uma regra de controle de acesso não é 

trivial. Pode-se, no entanto, contar com ferramentas auxiliares e repositórios de 

regras para facilitarem o processo. 

4.2.7. 
Construindo regras de classificação 

Conforme mencionado na Subseção 4.2.1, regras de classificação definem 

as informações que determinam qual fluxo deve ser escalonado em um recurso 

virtual folha. Da mesma forma que ocorre para regras de controle de acesso, Pan 

define regras de classificação como elementos extensíveis da linguagem. 

Claramente, isso se deve ao fato de que não há como prever todos os tipos de 

regras possíveis de serem usadas por classificadores. 

Reiterando, o termo “estender a linguagem Pan”, deve ser entendido como 

disponibilizar novos elementos à linguagem, desde que eles possam ser validados, 

mantendo controle sobre o formato dos novos elementos.  

A forma de criar regras de classificação é quase idêntica à usada para criar 

regras de controle de acesso. Uma regra de classificação também é formada pela 

tripla nome/operação-de-teste/valor e pode ser composta no momento de seu uso 

nos modelos, como filhas de elementos de conjunção <all> e de disjunção 

<any>. 

A única parte diferenciável na construção de regras de classificação em 

relação a regras de controle de acesso está no fato de que, dessa vez, o elemento 

abstrato a ser substituído é pan:classifrule. Pode-se notar, entretanto, pelo trecho 

do schema XML de Pan listado abaixo, que o tipo abstrato é o mesmo: 

pan:RuleType. 
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<!-- RuleOperatorType - Concrete type for valid rule matching operations --> 
 <xs:simpleType name="RuleOperatorType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="eq"/> <!-- equal to                 --> 
   ... 
   <xs:enumeration value="rx"/> <!-- regular expression match --> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
<!-- RuleType - Abstract type for a single generic rule --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="RuleType" block="extension"> 
  <xs:attribute name="op" type="RuleOperatorType" default="eq"/> 
  <xs:attribute name="value" type="xs:anySimpleType"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- classifrule - Abstract element to be replaced by specialized 
                   classifrule elements --> 
 <xs:element abstract="true" name="classifrule" type="RuleType" 
             block="extension"/> 

Assim, cada regra de classificação a aparecer em um documento Pan deve 

ser uma especialização do elemento abstrato pan:classifrule. Esse, por sua 

vez, é instância do tipo abstrato pan:RuleType. Em um schema que descreve uma 

ou mais regras de classificação, deve-se i) especializar o tipo pan:RuleType para 

tipos concretos X que definem regras de classificação no formato nome/operador-

de-teste/valor; e ii) definir elementos instanciados dos tipos X que substituam 

pan:classifrule. 

Como exemplo, sejam TOSRule, SourceddrRule e DestAddrRule regras de 

classificação de pacotes de rede a serem criadas. Primeiro, devem ser criados os 

tipos de cada regra de classificação. No primeiro caso, o nome da regra é tos, a 

ser verificada contra o campo TOS dos cabeçalhos de pacotes IP. A segunda 

regra, sourceaddr, é o endereço IP de origem também presente no cabeçalho. A 

terceira regra, destaddr, diz respeito ao endereço IP de destino. O trecho de 

schema abaixo define os tipos concretos TOSRule, SourceAddrRule e 

DestAddrRule, derivados do tipo abstrato pan:RuleType. 

 
<xs:complexType name="TOSRule"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:restriction base="pan:RuleType"> 
                <xs:attribute name="value"> 
                    <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:unsignedByte"/> 
                    </xs:simpleType> 
                </xs:attribute> 
            </xs:restriction> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 
<xs:complexType name="SourceAddrRule"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:restriction base="pan:RuleType"> 
                <xs:attribute name="value"> 
                    <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                            <xs:pattern value="(([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]| 
                                                 2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3} 
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                                               ([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]| 
                                                2[0-4][0-9]|25[0-5])"/> 
                        </xs:restriction> 
                    </xs:simpleType> 
                </xs:attribute> 
            </xs:restriction> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 
    <xs:complexType name="DestAddrRule"> 
        <xs:complexContent> 
            <xs:restriction base="pan:RuleType"> 
                <xs:attribute name="value"> 
                    <xs:simpleType> 
                        <xs:restriction base="xs:string"> 
                            <xs:pattern value="(([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]| 
                                                 2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3} 
                                               ([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]| 
                                                2[0-4][0-9]|25[0-5])"/> 
                        </xs:restriction> 
                    </xs:simpleType> 
                </xs:attribute> 
            </xs:restriction> 
        </xs:complexContent> 
    </xs:complexType> 
 

Finalmente, deve-se criar os elementos que substituem pan:classifrule. 

No exemplo, basta então criar um elemento concreto do tipo TOSRule, 

denominado tos, um outro, do tipo SourceAddrRule, denominado sourceaddr, 

e um último, do tipo DestAddrRule denominado destaddr. 

 
<xs:element name="tos" substitutionGroup="pan:classifrule" type="TOSRule"/> 
 
<xs:element name="sourceaddr" substitutionGroup="pan:classifrule" 
            type="SourceAddrRule"/> 
 
<xs:element name="destaddr" substitutionGroup="pan:classifrule" 
            type="DestAddrRule"/> 
 

Se o namespace das novas regras de classificação for adicionado aos 

namespaces disponíveis em um documento Pan, os novos elementos poderão ser 

usados com garantias de validação. Para concluir o exemplo, o trecho de código 

Pan abaixo faz uso das regras de classificação criadas. 

 
<classifrules> 
 <all> 
  <any> 
   <ip:destaddr op="eq" value="139.82.95.11"/> 
   <ip:tos value="3"/> 
  </any> 
  <ip:sourceaddr op="eq" value="139.82.35.135"/> 
 </all> 
</classifrules> 
 

A tarefa de especificação de uma regra de classificação é tão árdua quanto a 

criação de regras de controle de acesso. Novamente, ferramentas auxiliares e 

repositórios de regras podem, contudo, facilitar muito o processo. 
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5 
Arquitetura da Cadeia de Modelagem de MDRM 

Com MDRM, a tarefa de especificação da lógica de gerenciamento de 

recursos em ambientes distribuídos se torna um processo de modelagem bem 

definido. Cada etapa da cadeia de modelagem de MDRM se apóia em métodos e 

ferramentas que agregam facilidades para a visualização, construção, validação, 

transformação, implantação e manutenção dos modelos de gerenciamento de 

recursos. Este capítulo apresenta as etapas da cadeia de modelagem de MDRM, 

seus requisitos, protótipos propostos, assim como questões relacionadas às cadeias 

de desenvolvimento complementares, como os subdomínios de construção de 

estratégias de escalonamento e de admissão. 

5.1. 
Visão Geral 

A cadeia de modelagem de MDRM não deve ser vista como um conjunto 

fechado de etapas de desenvolvimento, uma vez que a evolução da técnica vai 

trazer, certamente, novas funcionalidades à cadeia, novos subdomínios e novos 

requisitos. A Figura 11 apresenta uma visão geral da cadeia de modelagem 

atualmente em uso. 

 
Figura 11 – Visão geral da cadeia de modelagem de MDRM 
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A cadeia de modelagem de MDRM é composta por: uma ferramenta para a 

construção de modelos baseada na linguagem Pan; validadores de especificações 

de modelos; transformadores de modelos; implantadores de modelos; repositórios 

de modelos e plataformas. As etapas da cadeia de modelagem encontram-se 

descritas individualmente nas próximas seções. 

Dado que a linguagem Pan inclui os construtos necessários tanto para a 

modelagem quanto para a manutenção dos modelos, as mesmas ferramentas 

citadas podem também ser utilizadas na modificação e evolução dos modelos. 

Paralelamente às ferramentas de modelagem em torno da linguagem Pan, a 

cadeia considera a existência de ferramentas pertencentes aos demais subdomínios 

de MDRM. A linha de produção em Pan se une à linha de produção dos 

subdomínios no momento da implantação do modelo, quando as referências aos 

componentes desenvolvidos em subdomínios são resolvidas pelos implantadores.  

Com a cadeia proposta, pode ser observado que um modelo de 

gerenciamento de recursos possui um ciclo de vida bem definido, desde sua 

especificação até sua implantação e manutenção. Esse ciclo de vida encontra-se 

descrito a seguir e ilustrado pela Figura 12: 

1. Em edição: O modelo está sendo criado, em edição por meio de alguma 

ferramenta de modelagem, período em que ele possui especificação ainda 

inconsistente em relação ao meta modelo e aos modelos implantados que 

ele referencia (importa); 

2. Validado: O modelo possui especificação em concordância com todas as 

restrições sintáticas e semânticas definidas pela linguagem Pan, estado 

este garantido por ferramentas de validação. O modelo pode voltar a ser 

modificado antes do início do processo de implantação, deixando de ser 

válido e voltando ao estado de edição; 

3. Transformado: O modelo foi submetido a ferramentas de transformação, 

que iniciam o processo de implantação. O modelo validado encontra-se 

transformado em outros modelos, também validados, voltados a 

armazenamento em repositórios. Esse tipo de transformação somente é 

necessária se forem utilizados repositórios distribuídos. 

4. Implantado: Os modelos transformados foram submetidos por 

implantadores aos respectivos repositórios que os abrigarão. Os modelos 

ficam disponíveis para referências futuras visando reuso de suas 
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especificações, integração com outros modelos, ou para manutenções em 

suas estruturas.  

5. Evoluído: O modelo implantado em um repositório foi modificado por 

quaisquer operações de manutenção submetidas por um implantador. 

Manutenções sucessivas fazem o modelo permanecer neste estado 

indefinidamente. 

 
Figura 12 – Ciclo de vida de um documento de modelo Pan 

Nota-se que, uma vez validado, o modelo poderia ser submetido a testes de 

simulação, para verificações de desempenho e corretude da lógica de 

gerenciamento especificada. Ferramentas de simulação, apesar de não estarem 

incluídas na cadeia de modelagem neste momento, podem ser adicionadas ao 

processo para agregar maior confiabilidade aos modelos. 

Observa-se, também, que um ciclo de vida semelhante é atribuído a 

documentos de manutenção de modelos, no que diz respeito à edição, validação e 

transformação, conforme ilustrado pela Figura 13. A diferença está no fato de que 

documentos de manutenção não são armazenados em repositórios, mas sim, os 

resultados das operações por eles especificadas, quando bem sucedidas, se tornam 

parte dos respectivos modelos modificados. 

 
Figura 13 – Ciclo de vida de um documento de manutenção Pan 

5.2. 
Subdomínios 

Os principais subdomínios de MDRM compreendem o desenvolvimento de 

estratégias de escalonamento de recursos e de estratégias de admissão. Apesar de 
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não representarem exatamente o foco do presente trabalho, alguns comentários 

acerca de seus processos de desenvolvimento podem ser traçados. 

Ambos subdomínios podem ser regidos por técnicas de desenvolvimento de 

software dirigido por modelos, para trazer portabilidade, melhores abstrações por 

meio de DSLs e, notavelmente, segurança. Por isso, a Figura 11 ilustra a linha de 

produção desses subdomínios por meio de termos comuns a MDSD, tais como 

modelagem, validação e transformação. 

O caso do subdomínio de estratégias de escalonamento é o mais crítico 

deles, uma vez que, normalmente, os algoritmos de escalonamento precisam ser 

implantados em níveis muito baixos nas plataformas, como em núcleos de 

sistemas operacionais, micro-código de network processors, módulos de 

roteadores extensíveis, etc (Gottlieb, 2002). Nesses níveis, requisitos como 

desempenho e segurança são fundamentais. No caso do subdomínio de estratégias 

de admissão, por outro lado, pode ser facultada sua implantação em tais níveis, a 

não ser que os critérios de avaliação incluam informações sobre recursos e fluxos 

acessíveis apenas dessa forma em certas plataformas-alvo. 

A definição de DSLs para a modelagem de estratégias de escalonamento e 

de admissão traz diversos benefícios (Barreto, 2002), entre os quais a facilidade 

de especificação de estratégias e a avaliação de questões de segurança são os 

principais. Apesar de ter sido desenvolvido com foco específico sobre o 

escalonamento de processos, certos aspectos do trabalho citado podem ser 

tomados como guia para a definição da cadeia de desenvolvimento de estratégias 

de escalonamento em geral. 

É importante mencionar que Barreto (2002) define uma DSL e uma infra-

estrutura de suporte em plataforma completamente orientadas a eventos, o que 

facilita muito o processo de modelagem e validação. Por outro lado, isso levou a 

profundas modificações no núcleo do sistema operacional alvo (Linux), cuja API 

de escalonamento de processos não é orientada a eventos. Sua decisão levou à 

necessidade de modificação de todo o escalonador de processos do sistema, e de 

todos os pontos de chamada ao escalonador ao longo do núcleo, o que se mostrou 

tarefa árdua. Esses aspectos devem ser contrabalançados no projeto da DSL e sua 

respectiva complexidade de suporte em plataformas. 

Particularmente, o escalonamento de processos é, sem dúvida, o caso mais 

complexo de escalonamento a ser tratado, dado que diversas partes do sistema 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Arquitetura da Cadeia de Modelagem de MDRM 112 

operacional influenciam ou são influenciadas por ele. Normalmente, o código de 

escalonamento de processos em núcleos de propósito geral possui pouca 

modularidade, pois é criado pensando no ganho de desempenho que soluções 

fortemente acopladas provêem. No entanto, recentemente, o sistema operacional 

Linux teve seu escalonador de processos redesenhado para obter, internamente, 

uma estrutura modular de especificação de estratégias de escalonamento (políticas 

de escalonamento) (Kumar, 2008). Elas continuam não sendo carregáveis em 

tempo de execução, nem implementáveis via módulos de núcleo, mas apresentam 

uma interface de programação bem definida, o que pode colaborar na 

identificação das necessidades de especificação da DSL dedicada a estratégias de 

escalonamento. 

Nota-se que, para que uma mesma DSL possa ser capaz de especificar 

estratégias de escalonamento para recursos como CPU, filas de rede e outras filas 

de E/S, ela terá que uniformizar conceitos comuns no escalonamento desses 

recursos. Ao mesmo tempo, para que não perca seu poder de expressão, a DSL 

deve oferecer também as abstrações específicas a cada tipo de recursos, 

organizando-as em áreas funcionais, por exemplo. 

No caso das estratégias de admissão, a tarefa é muito mais simples, uma vez 

que tal estratégia não representa dependência para as demais áreas de um sistema 

operacional. A DSL para estratégias de admissão deve se concentrar 

exclusivamente na especificação de parâmetros e comparações que levem à 

avaliação da demanda submetida. 

Por isso, transformações de modelos para código específico de plataforma 

para estratégias de admissão tendem a ser simples. Como pôde ser visto, o mesmo 

não pode ser dito de estratégias de escalonamento. O presente trabalho considera 

as linhas de produção dos subdomínios como soluções existentes, e, portanto, faz 

uso de código específico de plataforma para as estratégias de escalonamento e de 

admissão, simulando a etapa final dessas linhas. 

Em uma cadeia MDRM ideal, no entanto, somente no momento da 

implantação de modelos Pan deveria ser solicitada a transformação dos modelos 

de escalonamento e de admissão referenciados em código específico das 

plataformas envolvidas. Outro requisito desejável é a geração automática de 

especificações de parâmetros e de categorias de serviço compatíveis com as 

estratégias modeladas, que possam ser disponibilizadas prontas para uso na 
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construção de modelos Pan, tal como descrito na Seção 4.2.5. Da mesma forma, 

relatórios de compatibilidade iniciais referentes às estratégias modeladas podem 

ser gerados, em conformidade com a descrição da Seção 4.2.4. 

5.3. 
Ferramenta de modelagem Pan 

Uma ferramenta de modelagem Pan é aquela usada para a criação de 

modelos e de documentos de manutenção, para uso pelos diversos atores possíveis 

em cenários distribuídos. Por isso, deve incluir diferentes visões e várias 

funcionalidades que facilitem a tarefa de modelagem. 

A visão textual de um modelo de gerenciamento de recursos representa a 

listagem do código Pan que descreve o modelo. Uma edição textual rica pode ser 

oferecida por meio de recursos tais como: marcação sintática por diferenciação de 

cores (syntax highlighting); indentação automática para fácil acompanhamento da 

hierarquia de elementos; ocultação de partes da hierarquia de elementos (code 

folding), entre outros. Esses recursos são normalmente encontrados em simples 

editores de texto com suporte a código XML. Um recurso extremamente desejável 

é o complemento automático de código (autocomplete) que, baseado no schema 

XML da linguagem, lista quais são os elementos e atributos possíveis de serem 

especificados em um dado contexto do código. O complemento automático 

acelera tanto o desenvolvimento de modelos quanto a curva de aprendizado da 

linguagem. 

A visão gráfica de um modelo representa por meio de imagens e outras 

estruturas gráficas os elementos de um modelo, como florestas, árvores de 

recursos virtuais e recursos virtuais. O objetivo da visão gráfica é dispensar, tanto 

quanto possível, a especificação textual de modelos, de forma a incluir atores não-

especialistas, agilizar o desenvolvimento de modelos e diminuir a possibilidade de 

erros. Uma DSL gráfica é necessária para uma representação fiel de todos os 

elementos e relacionamentos do meta modelo por meio de notação pictórica. 

Todas as tarefas de modelagem são mapeadas sobre interações com botões e áreas 

de desenho em uma interface gráfica de usuário. 
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Por fim, a visão estrutural de um documento Pan é uma árvore de elementos 

XML e seus atributos, de fácil navegação e modificação. Seu grau de facilidade de 

uso é mediano, entre a visão textual e a visão gráfica. 

De forma ideal, as visões devem estar integradas e sincronizadas, para que o 

projetista rapidamente passe de uma visão a outra percebendo que as 

especificações descritas estão consistentes. A integração da ferramenta de 

modelagem com validadores, descritos na próxima seção, é mais uma facilidade 

bem-vinda, pois, assim, possíveis erros retornados na validação podem ser 

indicados claramente nas visões. 

Outra funcionalidade desejável é a disponibilização de interfaces simples, 

em forma de formulário, dedicadas a tornar transparente ao projetista a 

complexidade de especificação de categorias de serviços, regras de controle de 

acesso e de classificação, conforme apresentadas nas seções 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7, 

respectivamente.  

Conforme mencionado anteriormente, a ferramenta de modelagem deve ser 

capaz de manipular modelos e manutenções de modelos. Para a criação de um 

modelo, a ferramenta deve gerar um “documento Pan de especificação de modelo 

de gerenciamento de recursos”, em conformidade com a descrição apresentada na 

Seção 4.2.1. Para a descrição de uma manutenção, a ferramenta deve criar um 

“documento Pan de especificação de manutenção de modelos de gerenciamento 

de recursos”, em conformidade com a descrição apresentada na Seção 4.2.2. Em 

ambos os casos, o documento deve ser salvo localmente, para aguardar o 

acionamento das demais etapas da cadeia de modelagem. 

Um protótipo de ferramenta de modelagem Pan foi desenvolvido para 

ilustrar as funcionalidades descritas nesta seção. Plat (Pan language authoring 

tool), como foi denominado, foi implementado como um conjunto de plug-ins 

para o ambiente Eclipse (Eclipse.org, 2007), agregados a outros, como 

OxygenXML Editor (SyncRO Soft, 2007). A Figura 14 apresenta uma tela 

capturada do ambiente Plat em execução. Dentre as funcionalidades desejáveis 

descritas, Plat somente não implementa i) a sincronização entre as visões, devendo 

o projetista salvar a visão para ver replicadas suas alterações e ii) a visão gráfica 

completa, dado que ainda não foi definida uma DSL gráfica adequada ao meta 

modelo VRT. 
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Na Figura 14, a janela  lista os documentos Pan disponíveis localmente 

em um dado diretório. Quando um documento é selecionado para abertura (clique 

duplo), abrem-se uma visão gráfica e uma visão textual referentes ao documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Tela capturada do protótipo Plat 
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A visão gráfica é composta pelas janelas  (visualização de um floresta) e 

 (visualização de uma árvore de recursos virtuais). A janela  é a visão textual 

do documento aberto, provida pelo plug-in OxygenXML, que inclui marcação de 

sintaxe, ocultação de blocos de código, indentação automática, entre outras 

funcionalidades. A lista drop-down  foi aberta no momento em que um novo 

elemento Pan começou a ser definido, e é resultado da capacidade de 

OxygenXML para o complemento automático de código baseado em schemas 

XML (no caso, o schema de Pan). A lista no exemplo exibe um conjunto de regras 

de classificação, no escopo dos namespaces conhecidos, que poderiam ser 

declaradas naquela linha. A integração com os validadores XML embutidos na 

plataforma Eclipse e no plug-in OxygenXML possibilita que os erros encontrados 

na validação sejam listados na janela . 

5.4. 
Validadores 

Validadores de documentos Pan se destinam à verificação estrutural, 

sintática e semântica do documento, tendo como base o conjunto de restrições 

definidos na especificação da linguagem. Essas restrições descrevem condições 

para a boa formação de um documento Pan e para a construção de modelos em 

conformidade com o meta modelo VRT. 

A validação de um documento Pan é, na realidade, um processo definido em 

dois passos. O primeiro, de validação estrutural e sintática, consiste na verificação 

do documento contra o schema XML da linguagem Pan (listado no Anexo I). 

Existem vários validadores de documentos XML baseados em schemas 

disponíveis de forma livre, tais como Apache Xerces 2 (Apache.org, 2007). 

O segundo passo consiste na validação sintática e semântica, por meio da 

verificação do documento contra o schema complementar da linguagem Pan, 

descrito em Schematron (listado no Anexo II). Os validadores de código aberto 

para Schematron são, na realidade, documentos de transformações XSLT que 

devem ser usados por um processador, tal como Saxon-B 9.0 (Kay, 2007b), tendo 

como entrada o documento Pan a ser validado. O resultado da transformação é 

uma lista de erros, se existirem, que descrevem os pontos de violação das regras. 
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Se o documento Pan passa pelos dois passos de verificação, ele é dito ser 

um documento válido e pode, assim, ser submetido para implantação. Por outro 

lado, basta que um dos passos retorne erros para que o documento seja dito 

inválido, pelo menos até que os erros reportados sejam corrigidos e novo processo 

de validação seja iniciado. 

Se a validação for integrada à ferramenta de modelagem, a região separada 

para o reporte de erros de validação será preenchida com os erros retornados pelos 

validadores. Adicionalmente, a integração da ferramenta de modelagem com 

validadores pode ser ainda maior, por meio de mecanismos como a validação 

ativa, no qual o documento ou a parte dele sendo modificada é submetida à 

validação durante a digitação das declarações de elementos Pan na visão textual. 

Essa funcionalidade encontra-se ilustrada na Figura 15. O erro reportado na figura 

foi capturado no segundo passo de validação, indicando que o identificador 

colocado no atributo refer não é uma estratégia de escalonamento. 

 
Figura 15 – Validação ativa na visão textual 

5.5. 
Transformadores 

Transformações de modelos descritos em Pan podem originar outros 

modelos também em Pan, por exemplo para desmembrá-los em descrições mais 

concisas, cada qual dedicada a ser implantada em um certo repositório. Essa 

política de distribuição de modelos somente faz sentido se o ambiente implementa 

repositórios distribuídos. Nota-se, portanto, que é tarefa dos transformadores 

arbitrarem sobre a distribuição de modelos entre repositórios, por meio da lógica 

de transformação especificada. 
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Essas transformações modelo-para-modelo na cadeia de modelagem de 

MDRM são, normalmente, muito simples, consistindo apenas de substituições de 

cadeias de caracteres nos documentos dos modelos e geração de outros 

documentos com as cadeias substituídas. A especificação de uma transformação 

ganha forma por meio de um documento XSLT, ideal para esse tipo de tarefa. Um 

processador XSLT, baseado nas regras do documento de transformação, recebe 

como entrada um documento Pan e gera outros documentos Pan, dependendo das 

substituições especificadas. Processadores XSLT de código aberto são 

amplamente disponíveis, tais como Saxon-B 9.0 (Kay, 2007b). 

Há também um outro tipo de transformação, modelo-para-código, no qual 

um modelo Pan que está por ser submetido a um repositório deve também ser 

traduzido para código específico de uma ou mais plataformas envolvidas, 

provavelmente por possuir VRTs primitivas que especificam a lógica de 

escalonamento de um recurso real. Juntamente com a solicitação de implantação 

desse modelo, o implantador do repositório encaminha os códigos específicos de 

plataforma, se for o caso, para implantação nas plataformas envolvidas. 

5.6. 
Implantadores, repositórios e plataformas 

Um implantador de modelos Pan é responsável por encaminhar um modelo 

Pan derivado de uma transformação para o seu repositório de modelos. Se todas as 

árvores de recursos virtuais ali especificadas são compostas, provavelmente não 

haverá necessidade de implantação em plataformas, mas apenas no repositório. 

Por outro lado, se houver VRTs primitivas no modelo submetido à 

implantação, e se essas VRTs contiverem lógica de escalonamento, o implantador 

acionará novas transformações para a geração de código específico a cada 

plataforma definida como alvo dessas árvores. 

Plataformas representam os frameworks para suporte ao meta modelo VRT 

em algum nível de abstração. Um caso específico de plataforma é um sistema 

operacional e sua infra-estrutura de suporte a VRT, tal como a especificação 

VRT-FS Linux descrita no Capítulo 6, a seguir. Nesse caso, todas as 

funcionalidades previstas no meta modelo devem ser suportadas, uma vez que 

esse tipo de plataforma lida tanto com recursos reais, quanto com recursos 
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compostos. Fica evidente que a simples representação de um documento Pan 

nessas plataformas não é o bastante para configurar a lógica de compartilhamento 

dos recursos, e, por isso, é necessária a geração de código mencionada no 

parágrafo anterior. 

Um outro caso específico de plataforma é o repositório, que armazena os 

modelos Pan, mesmo aqueles instanciados em sistemas operacionais. Para os 

modelos que são instanciados em sistemas operacionais, repositórios representam 

somente um ponto de armazenamento para referência futura em manutenções, por 

exemplo. 

Por outro lado, para os outros modelos, repositórios são mais que uma base 

para a disponibilização de documentos Pan, uma vez que as árvores e florestas ali 

armazenadas possuem alguma lógica de gerenciamento de recursos, como 

estratégias de admissão e regras de controle de acesso. Essa lógica deve ser 

acionada quando um repositório recebe uma operação de manutenção a ser 

executada sobre um de seus modelos armazenados. Por isso, repositórios 

oferecem implementações de controladores de admissão e controladores de 

acesso. 
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6 
O Framework VRT-FS 

O meta modelo VRT pode ser instanciado em diversas plataformas e em 

diversos níveis de abstração. Modelos Pan que envolvem apenas recursos virtuais 

compostos e que não lidam com os aspectos de escalonamento de recursos reais 

podem ser implantados em serviços de diretório, serviços Web, componentes de 

middleware, etc. A plataforma tomada como prova de conceito para o meta 

modelo VRT, contudo, foi escolhida por tratar tanto recursos reais como recursos 

compostos: o sistema operacional. 

A instanciação do meta modelo VRT em sistemas operacionais demanda a 

criação de uma estrutura de dados complexa e flexível o suficiente para acomodar 

adaptações sobre estratégias de gerenciamento. Porém, implementações leves 

devem ser factíveis, já que orquestrações de recursos podem envolver sistemas 

computacionais com poder de processamento reduzido. Ao mesmo tempo, 

entretanto, não é desejável limitar as características e vantagens do meta modelo 

VRT. 

 Dentre as soluções investigadas, o uso de sistemas de arquivos especiais 

como estrutura de dados e interface para o gerenciamento de recursos mostrou-se 

uma solução de projeto (Bruno, 1999; Nagar, 2004) muito interessante. As 

principais vantagens dessa abordagem são: 

1. Sistema de arquivos é uma abstração inerentemente hierárquica, tal qual 

o conceito de VRTs, e já inclui convenções de nomes e de formação de 

caminhos prontas para uso. Além disso, os elementos que compõem 

sistemas de arquivos denotam entidades comuns a diversos modelos de 

dados, tais como elementos individuais (arquivos), conjuntos (diretórios), 

composições (diretórios e subdiretórios) e reuso (elos – links). 

2. Sistemas de arquivos especiais podem representar algo além de um 

mecanismo para armazenamento de arquivos. Podem se tornar ainda 

mais atrativos ao oferecerem uma interface que permita ao usuário a 

modificação do comportamento do sistema através de arquivos que se 
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alimentam de parâmetros de configuração, ou mesmo trechos de código 

objeto dinamicamente carregáveis pelo sistema. 

3. Operações sobre sistemas de arquivos formam uma interface 

padronizada, compreendendo funções como open, close, read, write, 

chdir e mkdir. Elas podem ser facilmente mapeadas nas operações de 

gerenciamento de recursos virtuais descritas na seção anterior. Isso 

evitará a criação de novas APIs e chamadas de sistema. 

4. A abstração de sistema de arquivos pode ser encontrada em qualquer 

sistema operacional, até mesmo em implementações leves e embutidas, 

com a mesma semântica. Poucos são os sistemas operacionais que não 

possuem uma API para desenvolvimento de sistemas de arquivos 

suficientemente genérica para suportar a criação de sistemas de arquivos 

especiais. 

5. As transformações de código Pan para chamadas do interpretador de 

comandos (shell) para manipulação de arquivos podem ser extremamente 

simplificadas, se todas as operações de manutenção de modelos forem 

mapeadas para o sistema de arquivos. Dessa forma, simples 

transformações XSLT podem ser o bastante para geração de código de 

gerenciamento de recursos. 

A instanciação do modelo VRT baseada em um sistema de arquivos especial 

é denominada VRT-FS e sua especificação deve ser vista como um framework. 

De fato, VRT-FS descreve a estrutura de arquivos, diretórios e elos, e o 

comportamento esperado do sistema frente às interações com tais elementos. No 

entanto, detalhes sobre como a estrutura de arquivos deve ser integrada 

internamente aos subsistemas de gerenciamento de cada recurso são deixados em 

aberto, dado que são idiossincrasias de cada sistema. 

 A Figura 16 apresenta a estrutura de diretórios de primeiro nível de VRT-

FS. A raiz de VRT-FS é o diretório /vrt, sob o qual encontram-se outros três 

diretórios: /vrt/primitive, onde são representadas VRTs primitivas; 

/vrt/forest, que abriga florestas; e /vrt/composite, onde VRTs compostas 

são mantidas. 
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Figura 16 – Estrutura de primeiro nível de VRT-FS 

6.1. 
VRTs Primitivas 

As VRTs primitivas relacionadas a recursos reais gerenciados pelo sistema 

local são representadas sob o diretório /vrt/primitive, ilustrado pela Figura 

17 em uma estruturação típica. Devido ao fato de que recursos reais podem ser 

escalonados tanto no tempo quanto no espaço, ele possui dois subdiretórios: 

./temporal e ./spatial. Ambos possuem a mesma estrutura: seus diretórios 

filhos representam exatamente os recursos virtuais raízes das VRTs de cada 

recurso gerenciado pelo sistema e devem ser criados automaticamente durante a 

inicialização de VRT-FS. 

 O recurso virtual raiz de uma VRT primitiva é representado pelo diretório 

./[dimensão]/nome_do_recursoX, onde X é um inteiro usado somente 

quando é necessário diferenciar nomes de recursos de um mesmo tipo. Dessa 

forma, na Figura 17, ./spatial/mem é o subdiretório que representa a raiz da 

VRT que gerencia o espaço alocado em memória principal; ./spatial/hd1 é a 

raiz da VRT para o espaço no primeiro disco; ./temporal/nic1 é a raiz da 

VRT de uma interface de rede; ./temporal/cpu é a raiz da VRT da(s) CPU(s); 

e ./temporal/hd1 é a raiz da VRT da fila de acesso ao primeiro disco. 

 
Figura 17 – Estrutura típica do diretório /vrt/primitive 
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Ainda na Figura 17, o foco é dado a uma CPU VRT, sendo sua estrutura 

expandida como exemplo e para acompanhamento das próximas definições. 

Todos os subdiretórios sob uma raiz de VRT representam recursos virtuais filhos 

dessa raiz. Com a representação de recursos virtuais por meio de diretórios, a 

operação Traverse de recursos virtuais é trivialmente mapeada para instruções 

chdir (cd). Na figura, ./vr1, ./vr1/vr1 e ./vr1/vr2 são exemplos de 

diretórios de recursos virtuais filhos da raiz cpu. 

 Como mencionado no Capítulo 3, um recurso virtual pode ser destacado de 

uma VRT para facilitar a gerência, como quando uma parcela de CPU (e sua 

administração) é atribuída a um usuário do sistema operacional. VRT-FS lança 

mão da abstração de elo para representar uma raiz de VRT originada a partir de 

um recurso virtual. Elos abaixo de /vrt/primitive/* podem apontar apenas 

para diretórios de recursos virtuais e podem ter qualquer nome. Na Figura 17, 

/vrt/primitive/temporal/lk1 exemplifica a promoção do recurso virtual 

./vr1/vr1 a raiz. O uso de elo para uma raiz promovida permite que as 

operações sobre a nova VRT sejam refletidas na VRT onde se localiza o recurso 

virtual de origem, porém de forma transparente, já que o caminho enxergado na 

gerência da nova VRT passa pelo elo. 

 Todo diretório de recurso virtual possui um arquivo chamado vrparams, 

que se dispõe a ser uma interface para a manutenção da alocação concedida ao 

recurso virtual. A instrução de leitura (read) sobre vrparams retorna a 

capacidade alocada ao recurso virtual representado pelo diretório que o contém. A 

instrução de escrita (write) altera a capacidade alocada, o que demanda um novo 

processo de admissão, detalhado mais a frente. Note que write sobre vrparams 

é permitida apenas em diretórios não-raízes, uma vez que raízes de VRTs 

representam a alocação total de um recurso ou grupo de recursos. E quando se 

tratar de uma raiz representada por um elo, essa permissão é naturalmente herdada 

do diretório apontado, dependendo, então, se ele é raiz ou não. 

 Diretórios de recursos virtuais podem possuir outros cinco arquivos, que 

representam as interfaces para manutenção de cada uma das estratégias de 

gerenciamento associadas ao recurso virtual: schedstrat - estratégia  de 

escalonamento; admstrat - estratégia de admissão; e accr - regras de controle 

de acesso. 
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 O conteúdo desses arquivos depende da forma pela qual a instanciação do 

modelo implementa tais estratégias de gerenciamento nos sistemas operacionais 

envolvidos. Algumas possibilidades são: descrições de regras (Kotsovinos, 2006), 

parâmetros de algoritmos dinâmicos (Barria, 2001) e código de programa 

dinamicamente carregável, como módulos de núcleo (Salzman, 2007), serviços de 

micronúcleo e componentes de software. A instrução read sobre esses arquivos 

retorna o conteúdo do arquivo carregado, ao passo que a instrução write dispara 

a inclusão (ou substituição) da nova estratégia de gerenciamento no sistema 

(operação Adapt). Recursos virtuais não-folhas possuem os arquivos 

schedstrat, admstrat e accr. 

Recursos virtuais folhas possuem somente os arquivos schedstrat e 

accr, uma vez que não possuem um controlador de admissão. Por serem os nós 

que especificam as regras de classificação, recursos virtuais folha contam ainda 

com o arquivo classifrules., sobre o qual a operação read retorna a lista de 

regras e a operação write atualiza todo o conjunto de regras.  

 Recursos virtuais são criados (operação Split) por meio da instrução mkdir, 

permitida apenas sob diretórios que possuem o arquivo admstrat. O nome do 

novo diretório é livre. O sistema deve disponibilizar automaticamente os arquivos 

vrparams (nulo); schedstrat (com alguma estratégia padrão, como FIFO, 

round robin...); accr (com regras de controle de acesso padrão) sob o novo 

diretório. Note que o processo de admissão ainda não se iniciou, pois ainda não 

foram passados os parâmetros de QoS desejados para o novo recurso virtual. Por 

isso, read sobre vrparams retorna nulo até que o processo de admissão seja bem 

sucedido. Os parâmetros de QoS são fornecidos como conteúdo de um write 

sobre vrparams e devem ser compatíveis com aqueles esperados pela estratégia 

de admissão do nó pai. Caso contrário, write retornará erro, como se a admissão 

fosse negada. A instrução write somente retornará com sucesso se o controlador 

de admissão aprovar a requisição. 

 Veja que o novo recurso virtual ainda não está criado, pois o controlador de 

admissão do nó pai apenas respondeu de forma afirmativa ao pedido de admissão. 

De fato, o processo de controle de admissão é composto de duas fases: pedido 

(admit) e confirmação (commit). Após o retorno bem sucedido de write, o 

arquivo vrparams deve ser alvo de novo write, desta vez contendo o caractere 
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único ‘0’ (zero), para que a confirmação seja efetuada. No intervalo entre pedido e 

confirmação, read em vrparams continuará retornando conteúdo nulo. A 

confirmação é permitida apenas dentro de um certo limite de tempo. Se 

vrparams não for reescrito até lá, o diretório do recurso virtual em questão será 

removido, automaticamente. O processo de admissão baseado em dois passos é 

muito útil em alguns esquemas de negociação de QoS distribuída, evitando 

ocorrências de impasses (deadlocks), possíveis em reservas concorrentes de 

recursos (Nahrstedt, 1998). 

 Por convenção, todo novo recurso virtual é folha, por isso também o arquivo 

classifrules é automaticamente criado junto a criação do recurso. Para que 

um recurso virtual se habilite a ser pai de outros, basta a criação do arquivo 

admstrat com alguma estratégia de admissão codificada no seu conteúdo (no 

mínimo, uma estratégia que sempre responda afirmativamente). Nesse caso, o 

arquivo classifrules será removido, automaticamente. 

 A instrução write sobre o arquivo vrparams de um recurso virtual já 

alocado implementa a operação Tune. Essa operação se traduz em uma nova 

admissão, que também segue dois passos, exatamente como a alocação inicial 

descrita nos parágrafos anteriores. A diferença está no fato de que, entre pedido e 

confirmação, o recurso virtual continua detentor da parcela alocada anteriormente, 

que somente será alterada se a nova admissão for bem sucedida. Caso contrário, a 

alocação anterior permanecerá valendo. 

 A instrução rmdir (operação Release) pode ser realizada em diretórios de 

recursos virtuais folhas. Veja que esses diretórios possuem dois arquivos não 

removíveis (vrparams, classifrules, accr, e schedstrat) e, por isso, a 

instrução rmdir possui uma semântica diferente em VRT-FS: ela é permitida 

sobre diretórios que na prática não estão vazios, por possuírem esses, e somente 

esses, arquivos. Por outro lado, para liberar um recurso virtual intermediário (que 

não uma raiz, por não ser permitido), todos os seus diretórios filhos devem ser 

previamente removidos, assim como seu arquivo admstrat. Esse seria o 

processo para transformar um nó intermediário em uma folha. 
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6.2. 
Florestas 

As florestas administradas a partir do sistema local são representadas sob o 

diretório /vrt/forest, conforme ilustrado pela Figura 18. Dentre essas 

florestas, podem ser encontradas: (i) a floresta formada pelas VRTs primitivas de 

recursos locais, ou seja, a floresta do sistema operacional; e (ii) qualquer outro 

tipo de floresta, na qual toda requisição de orquestração deve ser encaminhada a 

este sistema local, por ser ele o administrador. Esse cenário pode ser 

exemplificado pelos resource brokers (Nahrstedt, 1998), comuns em protocolos 

de gerenciamento centralizado de recursos. 

 
Figura 18 – Estrutura típica do diretório /vrt/forest 

O diretório da floresta do sistema operacional é automaticamente criado 

durante a inicialização de VRT-FS, e possui estrutura semelhante a 

/vrt/forest/mystation da Figura 18. Outras florestas podem ser construídas 

pelo administrador do sistema por meio da instrução mkdir sob /vrt/forest, 

criando um diretório cujo nome é livre e que representa a floresta em si. A 

instrução mkdir automaticamente cria os arquivos admstrat e accr com 

estratégias de gerenciamento padrão (como aquelas que sempre respondem 

afirmativamente), que são associadas aos controladores de admissão e de acesso 

da floresta, devendo ser personalizadas em seguida. Esses são os únicos arquivos 

presentes em um diretório de floresta e possuem a mesma semântica para leitura e 

escrita que seus homônimos em diretórios de recursos virtuais em VRTs 

primitivas. 

 Para agrupar as VRTs primitivas, VRTs compostas e outras florestas 

pertencentes à nova floresta, a abstração de elos é novamente utilizada, agora com 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
O Framework VRT-FS 127 

o objetivo de criar ponteiros para os diretórios de VRTs e demais florestas 

participantes. Nomes para esses elos também são de livre escolha. Na Figura 18, 

os elos estão representados por nomes arbitrários lkX e cada um deles tem seu 

alvo indicado por uma linha tracejada. É importante enfatizar que elos em um 

diretório de floresta somente apontam para diretórios de raízes de VRTs ou 

diretórios de outras florestas. 

 Nota-se que VRTs e florestas administradas por sistemas remotos podem 

fazer parte de uma floresta administrada pelo sistema local. Para isso, um 

protocolo de sistema de arquivos distribuído é necessário. Na Figura 18, o elo 

/vrt/forest/frt2/lk2 representa um ponteiro para uma VRT remota. Com 

esse esquema, através do próprio sistema de arquivos, é possível a identificação 

dos recursos de uma floresta disponíveis para possíveis orquestrações. Outro 

ponto relevante está no fato de que apenas o diretório /vrt/forest precisa estar 

compartilhado pelo sistema de arquivos distribuído para que as orquestrações e 

conseqüentes criações de VRTs compostas, descritas a seguir, sejam possíveis. 

Essa solução é ótima para gerenciamento de clusters, porém, por questões de 

desempenho e escala, seria desaconselhável para sistemas distribuídos fracamente 

acoplados. 

6.3. 
VRTs Compostas 

Uma VRT composta é formada a partir da orquestração e reserva de 

recursos em outras VRTs, primitivas ou compostas, de uma mesma floresta. A 

orquestração de recursos não é um processo disparado a partir de alguma 

interação com VRT-FS, mas sim, por um plano de negociação de QoS que utiliza 

negociadores e controladores de admissão de alto nível conforme descrito no 

Capítulo 3. Porém, as estratégias de gerenciamento associadas às florestas e VRTs 

orquestradas devem ser buscadas em VRT-FS. Essa abordagem, que separa os 

mecanismos de alocação e escalonamento dos mecanismos de negociação, tem a 

vantagem de permitir que diferentes protocolos de negociação sejam adotados, 

conforme o legado e as necessidades característicos de cada floresta. 

 VRTs compostas são criadas sob o diretório /vrt/composite sempre que 

orquestrações sobre florestas administradas pelo sistema local são requisitadas e, 
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claro, bem sucedidas. Ao contrário das VRTs primitivas, que têm suas raízes 

automaticamente criadas durante a iniciação do sistema, VRTs compostas são 

criadas sob demanda, após o sucesso de uma orquestração. A Figura 19 ilustra 

exemplos desses diretórios. 

 
Figura 19 – Estrutura típica de do diretório /vrt/composite 

A instrução mkdir sob /vrt/composite cria um diretório de nome livre 

que representará a raiz de uma nova VRT composta, e somente pode ser realizada 

por um processo de orquestração ou de gerência manual. Assim como em VRTs 

primitivas, convenciona-se que novos diretórios são sempre folhas. O novo 

diretório é disponibilizado apenas com o arquivo vrparams, porque o arquivo 

schedstrat pode não ser necessário, já que a grande maioria das árvores 

compostas não lidam com aspectos de escalonamento. De qualquer forma, as 

instruções read e write possuem a mesma semântica que apresentada para os 

mesmos arquivos em VRTs primitivas. 

 Durante a orquestração de recursos que originou a nova VRT composta, 

cada VRT participante teve um recurso virtual folha criado e dedicado à 

composição. Para representar esses recursos virtuais sob o diretório da VRT 

composta, elos são novamente utilizados. Os diretórios apontados devem ser 

sempre folhas de VRTs, e não podem se tornar intermediários. Por isso, é 

necessário um esquema para verificar, antes de uma operação Split, se um recurso 

virtual participa ou não de uma composição. 

 Apesar de ter sido ilustrado na Figura 19 por uma linha tracejada direta ao 

alvo, o caminho apontado por um elo que compõe uma VRT composta passa, 

necessariamente, por /vrt/forest, de forma a indicar a floresta orquestrada. 

Por sinal, endereçar um recurso virtual de uma VRT localizada remotamente 

somente é possível por meio desse diretório. Por exemplo, o caminho apontado 
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por ./cmp2/lk2 deve ser /vrt/forest/mystation/lk1/vr1/vr2, 

considerando a estrutura apresentada na Figura 18. 

 Para cada nível de abstração envolvido na negociação, uma VRT composta 

deve ser criada e representada em VRT-FS. VRTs compostas criadas em um 

processo de orquestração para criação de uma VRT de nível de abstração superior 

possuem apenas o nó raiz. Note que na Figura 19 o diretório ./cmp2 representa a 

raiz de um VRT composta desse tipo. Uma instrução mkdir sob ./cmp2 

retornaria erro, já que ele é uma folha e não possui um controlador de admissão 

associado. Por sua vez, ./cmp1 é a raiz de uma VRT composta que possui uma 

estratégia de admissão e, por isso, foi possível a criação de um recurso virtual 

filho (./cmp1/vr1). Os arquivos de estratégias de gerenciamento são exatamente 

os mesmos que em VRTs primitivas: admstrat, accr, e, schedstrat. As instruções 

read e write sobre cada um desses arquivos têm a mesma semântica que seus 

pares em VRTs primitivas. 

6.4. 
VRT-FS Linux 

O trabalho de implementação de VRT-FS deve ser antecedido por uma 

avaliação de como seus aspectos fundamentais, principalmente (i) sua solução 

baseada em sistemas de arquivos especiais, (ii) sua capacidade de adaptação e (iii) 

seu relacionamento com recursos reais podem ser atingidos no sistema 

operacional alvo. Nota-se que existem diferentes alternativas para implementar 

VRT-FS sobre um mesmo sistema operacional, uma vez que pode-se optar por 

modificações mais ou menos intrusivas, do ponto de vista do sistema. Isso 

depende diretamente de como os subsistemas de gerenciamento de cada recurso 

serão reimplementados seguindo o modelo VRT. VRT-FS é capaz de interagir 

com escalonadores e controladores de admissão que podem estar definidos no 

núcleo do sistema ou em processos no espaço do usuário. 

 Os requisitos de VRT-FS merecem especial atenção quando se trata das 

VRTs primitivas, que por lidarem diretamente com as filas de acesso de cada um 

dos recursos de interesse, precisam ser eficientes. De fato, o maior desafio em 

uma implementação de VRT-FS é adotar uma solução de projeto capaz de integrar 
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ao sistema operacional as funcionalidades de VRTs primitivas e o suporte a 

adaptabilidade, com um bom desempenho. 

 Como mencionado no Capítulo 2, o meta modelo VRT é uma evolução do 

modelo de gerenciamento de recursos definido pela arquitetura QoSOS, 

prototipada naquela época sobre um núcleo Linux, dando origem ao projeto 

QoSOSLinux (Moreno, 2004). Naturalmente, como continuidade ao trabalho, 

VRT-FS também foi prototipado em Linux, sob o codinome VRT-FS Linux. 

 O núcleo Linux (Love, 2005) possui características interessantes que vão ao 

encontro dos requisitos de VRT-FS. Primeiro, sua licença é de software livre, o 

que significa que seu código está disponível e pode ser modificado a contento. 

Segundo, sua API para o desenvolvimento de sistemas de arquivos permite uma 

rápida geração de drivers de novos sistemas de arquivos especiais, sem 

intervenção sobre o código do núcleo. Terceiro, seu núcleo monolítico é 

extensível, o que lhe confere a capacidade de receber ou se desfazer de partes de 

código (módulos de núcleo) dinamicamente em tempo de execução. Isso permite 

que, em VRT-FS, o driver do sistema de arquivos e todas as estratégias de 

gerenciamento configuráveis em tempo de execução possam ser encapsuladas em 

módulos de núcleo, pelo menos para as VRTs primitivas. Finalmente, as 

estruturas de dados internas ao núcleo que tratam o conteúdo de sistemas de 

arquivos são facilmente navegáveis e extensíveis por outras partes do próprio 

núcleo. Por todos esses atributos, o protótipo VRT-FS Linux está codificado no 

espaço do núcleo, o que levou a pequenas modificações no código original, com o 

uso massivo de módulos de núcleo. A Figura 20 apresenta, em um diagrama de 

blocos, a organização de VRT-FS Linux. 

 
Figura 20 – Arquitetura de VRT-FS em Linux 
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Ao ser carregado o driver VRT-FS e montado o sistema de arquivos, cada 

escalonador de recurso do núcleo Linux que será gerenciado por VRTs deve ser 

desviado para o escalonador da raiz da VRT do recurso. Note que, para isso, 

ganchos (hooks) devem ser incluídos no código do núcleo para permitir tais 

desvios. Alguns subsistemas do núcleo Linux possuem ganchos predefinidos (e.g. 

pilha de protocolos), exatamente para a captura de algum processamento interno, 

possibilitando seu monitoramento ou mesmo a mudança de seu comportamento. 

Porém, esse não é o caso dos escalonadores de recursos, e por isso uma 

intervenção direta no código do núcleo é necessária. A programação de ganchos 

nos escalonadores é a única modificação obrigatória no código do núcleo para a 

implementação de VRT-FS Linux. 

 Após o desvio, o escalonamento hierárquico do modelo VRT toma o 

controle. Cada estratégia de escalonamento é encapsulada em um módulo de 

núcleo, podendo ser reusada por diversos recursos virtuais, na mesma ou em 

outras VRTs. De fato, toda estratégia de gerenciamento deve poder ser reusada, o 

que torna necessário um gerenciamento especial de dados locais de estratégias em 

cada recurso virtual, que será alvo de discussões a seguir. Antes, porém, é 

necessário conhecer as estruturas internas de sistemas de arquivos especiais em 

Linux e como, a partir delas, foi possível incluir as operações de VRT-FS. 

 Resumidamente, um sistema de arquivos em Linux é representado no núcleo 

por um superbloco, um conjunto de inodes e um conjunto de dentries. O 

superbloco descreve características gerais do sistema de arquivos, tais como o 

tamanho dos blocos de informação utilizados nas instruções e qual seu diretório 

raiz (representado por um dentry). Um inode é a estrutura que traz as informações 

sobre um arquivo ou diretório independentemente das várias instâncias (nomes e 

localizações) em que eles podem estar representados no sistema de arquivos. 

Assim, os inodes provêem uma indexação planificada do conteúdo dos arquivos e 

diretórios. Entre as informações por eles armazenadas estão as permissões de 

acesso, datas de criação/modificação/acesso, endereçamento do conteúdo etc. O 

encadeamento lógico das entradas de um sistema de arquivos é representado por 

uma lista de dentries (entradas de diretório) cacheadas em memória, trazendo 

informações sobre qual o inode associado, o nome do arquivo/diretório 

representado, seu caminho inferido a partir do encadeamento etc. 
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 Em sistemas de arquivos especiais, arquivos não são, necessariamente, 

conteúdos a serem mantidos em algum dispositivo de armazenamento. Eles 

podem representar alguma informação a ser obtida/fornecida do/pelo núcleo do 

sistema em tarefas que vão desde o armazenamento simples de dados até ações de 

monitoramento e gerenciamento do sistema operacional. No caso de VRT-FS 

Linux, as informações a serem fornecidas/retornadas pelas instruções são 

mantidas internamente pelo código do driver. Por isso, VRT-FS Linux (assim 

como boa parte dos sistemas de arquivos especiais) utilizam inodes para 

representar um arquivo/diretório, mas não usam o endereçamento de conteúdo a 

partir dos inodes, típico em sistemas de arquivos normais. Assim, os inodes são 

aqui estruturas mantidas em segundo plano, ao contrário dos dentries a eles 

associados, que por serem estruturas flexíveis e que representam em memória a 

hierarquia de arquivos e diretórios, permitem sua extensão para representar os nós 

de VRTs (diretórios), suas estratégias de gerenciamento (arquivos) e outras 

interfaces (arquivo vrparams). 

 Além das informações já citadas, um dentry possui, por concepção, um 

ponteiro genérico para extensões específicas de cada sistema de arquivos  

(void *fs_data). As descrições daqui em diante podem ser acompanhadas pela 

Figura 21, que apresenta o relacionamento das estruturas existentes no núcleo 

Linux (na parte inferior da figura) com as estruturas de VRT-FS Linux (na parte 

superior).  

 
Figura 21 – Relacionamento entre estruturas do núcleo Linux e do driver VRT-FS 

 VRT-FS Linux utiliza o ponteiro fs_data de um dentry para manter 

informações complementares em uma nova estrutura, chamada dentry_data. 

Além de informações como o tipo de entrada (recurso virtual, estratégia de 
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admissão, etc.), ela possui um ponteiro que leva a uma segunda estrutura, 

chamada dentry_strategy, utilizada somente nos casos em que o dentry 

representa um arquivo de estratégia de gerenciamento. 

A estrutura dentry_strategy armazena um ponteiro para uma área de 

trabalho (local_data) a ser utilizada pela estratégia de gerenciamento para 

armazenar seu estado de operação referente ao recurso virtual que a contém. Um 

módulo de núcleo que implementa uma estratégia de escalonamento, por exemplo, 

precisa manter um conjunto de dados exclusivo, que forma seu estado, para cada 

recurso virtual ao qual está associado. Permite-se, assim, que um mesmo código 

inserido via módulo seja reusado em suas diferentes instâncias no sistema de 

arquivos VRT-FS. Os dois outros ponteiros principais de dentry_strategy são 

responsáveis por manter a ligação entre o dentry e o módulo de núcleo 

carregado onde está a implementação da estratégia de gerenciamento. 

 O primeiro ponteiro, kmod, leva a uma instância da estrutura module, 

utilizada pelo núcleo para representar um módulo dinamicamente carregado. Para 

cada dentry utilizando uma mesma estratégia de gerenciamento, o contador de 

referência do respectivo módulo de núcleo deve ser incrementado, caracterizando-

o como “em uso”. Quando desassociado de um dentry, o mesmo contador deve 

ser decrementado e, uma vez chegando a zero, VRT-FS pode automaticamente 

remover o módulo por não mais estar em uso. Nota-se que essas são algumas das 

ações a serem tomadas quando uma instrução write sobre um arquivo de 

estratégia de gerenciamento insere, reinsere ou substitui um módulo. No caso de 

VRT-FS Linux, o conteúdo dessas instruções write são exatamente o código 

objeto do módulo a ser (re)inserido. A possibilidade de reuso é detectada por 

VRT-FS quando módulos de mesmo nome interno são fornecidos em sucessivos 

writes. Uma verificação mais apurada poderia aliar ao nome do módulo uma 

verificação cíclica de redundância (CRC) ou outras funções hash sobre seu 

conteúdo. 

 Já o segundo ponteiro, ops, leva a uma estrutura com referências para as 

funções que implementam as operações específicas da estratégia de 

gerenciamento (schedstrat_operations, admstrat_operations etc.), tais 

como: inicialização e destruição da área de trabalho 

(localdata_{des,cons}tructor()); retorno de referências de quais 
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dentries utilizam a estratégia (get_dentries()); e operações como 

schedule() em estratégias de escalonamento e check() em estratégias de 

admissão. A referência para tal estrutura está disponível inicialmente no ponteiro 

args da estrutura module, alocado no momento do carregamento do módulo. 

Nota-se que a maioria das operações é dependente do contexto do recurso virtual, 

por ser necessário o uso de dados locais da estratégia ou de informações de 

localização na árvore. Com o encadeamento de dados tanto de localização quanto 

de estratégias a partir da estrutura dentry, basta que essas funções recebam como 

parâmetro um ponteiro para o próprio dentry que representa a instância da 

estratégia, para obterem, assim, as informações de contexto. 

 O carregamento do módulo cujo conteúdo foi fornecido por meio de uma 

instrução write sobre algum arquivo de estratégia de gerenciamento não é tarefa 

das mais difíceis, uma vez que o núcleo Linux é capaz de disparar a partir de seu 

espaço de endereçamento a inserção. No entanto, essa solução que reaproveita o 

carregador de módulos do núcleo não seria ótima: Ao receber o conteúdo do 

módulo, a operação write deveria copiá-lo para um arquivo em um diretório 

específico, onde o carregador do núcleo sabe buscar módulos automaticamente 

(e.g.: /lib/modules/2.6.xxxxx/); depois, write deve chamar a função 

request_module() para ativar o carregador; na realidade, 

request_module() solicita os serviços de um processo do usuário (modprobe) 

para iniciar a inserção de um módulo; modprobe faz diversas verificações de 

dependências e finalmente solicita a inserção do(s) módulo(s) para o núcleo, 

novamente, por meio da chamada de sistema init_module(); a partir daí o 

módulo é enfim inserido e o resultado salta de volta para o espaço do usuário 

(modprobe), para o espaço do núcleo (request_module()) e finalmente para o 

contexto da operação write. O carregador de módulos do núcleo somente atua 

dessa forma por dois motivos: i) carregar automaticamente todos os módulos 

interdependentes, graças às recursivas verificações que compõem o programa 

modprobe; ii) livrar o processamento de tais dependências do espaço do núcleo, o 

que seria custoso e poderia obrigar a manutenção de várias travas enquanto 

executando. 

 Em VRT-FS Linux, contudo, os módulos de estratégias de gerenciamento 

são auto-contidas, ou seja, não possuem dependências externas. O tempo e 
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recursos gastos com a adaptação podem ser críticos para a QoS das aplicações já 

admitidas. O uso do carregador do núcleo exigiria um alto custo para a inserção de 

um código que simplesmente está “nas mãos” da operação write, no espaço do 

núcleo. O Linux não possui, entranto, funções de inserção direta de módulos 

disponíveis para outras partes do núcleo. Assim, duas alternativas poderiam trazer 

melhor desempenho em adaptações: write poderia copiar o conteúdo do módulo 

para um arquivo e depois utilizar o programa insmod, que praticamente se resume 

à chamada de sistema init_module(); ou o núcleo pode ser modificado para 

incluir funções de inserção direta e remoção de módulos. Na versão corrente de 

VRTF-FS Linux, optou-se por implementar a última solução, que exigiu a 

tradução da chamada de sistema init_module() para uma função global do 

núcleo, retirando a cópia de dados do espaço do usuário e incluindo outras 

otimizações de código. 

 Finalizando, nesta seção, o foco concentrou-se na implementação do sistema 

de arquivos em si e em sua adaptabilidade. Isso permitiu a análise de toda a infra-

estrutura disponibilizada e da complexidade das tarefas de adaptação. Utilizando o 

encadeamento de dentries, escalonadores e controladores de admissão podem 

percorrer VRTs com grande eficiência através dos ponteiros e, ainda, acessar as 

estratégias de gerenciamento relevantes para suas tomadas de decisão em cada 

contexto. A análise de desempenho dos escalonadores, entretanto, é deixada para 

trabalhos futuros, antecipando-se que seus resultados devem se aproximar, 

individualmente, aos já alcançados por escalonadores hierárquicos heterogêneos 

propostos na literatura (Goyal, 1996a; Regehr, 2001a). 
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7 
Conclusão 

Esta tese apresentou aspectos em torno do gerenciamento de recursos fim-a-

fim, que comumente são intrínsecos às arquiteturas de provisão de QoS e voltados 

para cenários específicos. Discutiu-se toda uma motivação para que esse 

subsistema seja desacoplado dessas arquiteturas, para atender aos cenários 

heterogêneos. Nesse contexto, a uniformização do acesso aos recursos representou 

um ponto-chave para a solução do problema, ao oferecer abstrações independentes 

de plataforma e que possam representar não somente um recurso qualquer, mas 

também a própria distribuição de recursos. Considerou-se, ainda, a evolução 

contínua das aplicações, que gera demanda por mecanismos adaptáveis, e a 

participação de múltiplos atores, que requer ambientes colaborativos de 

configuração e manutenção de recursos. 

Com base na discussão apresentada, foi então proposta a técnica de 

gerenciamento de recursos com suporte a QoS fim-a-fim denominada MDRM 

(Model-driven resource management), inspirada nos processos e conceitos de 

MDSD (desenvolvimento de software dirigido por modelos). Particularmente, 

MDRM inclui a especificação de um meta modelo próprio, denominado Árvores 

de Recursos Virtuais (VRT), responsável por oferecer as abstrações necessárias 

para o preenchimento dos requisitos de uniformização, interoperabilidade, 

adaptabilidade e colaboração na construção de modelos de gerenciamento de 

recursos. Em MDRM, os modelos de gerenciamento de recursos são instâncias do 

meta modelo e são especificados por meio de uma linguagem de domínio 

específico (DSL), chamada Pan. Pan é capaz de expressar o formalismo de VRT 

em código independente de plataforma, oferecendo uma notação de fácil 

assimilação pelos atores possivelmente presentes em ambientes distribuídos. 

MDRM considera, ainda, o projeto de ambientes de modelagem compostos por 

ferramentas que auxiliam os processos de validação, transformação e implantação 

de modelos de gerenciamento de recursos. Os construtos da linguagem Pan 

permitem que as mesmas ferramentas sejam também usadas na manutenção de 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Conclusão 137 

modelos já instanciados, de forma que ações de adaptação possam ser 

prontamente refletidas nas plataformas envolvidas. Um framework para suporte a 

MDRM em sistemas operacionais de propósito geral, denominado VRT-FS, foi 

também apresentado, no intuito de exemplificar como os conceitos do meta 

modelo VRT devem ser espelhados internamente nas plataformas-alvo. Essa 

prova de conceito foi, finalmente, aplicada ao sistema Linux, com a 

implementação de toda a adaptabilidade provida por VRT-FS. 

7.1. 
Contribuições da Tese 

As seguintes contribuições deste trabalho podem ser salientadas: 

• Formulação de uma técnica de gerenciamento colaborativo de recursos 

fim-a-fim, independente de plataformas, baseada no desenvolvimento de 

modelos; 

• Especificação de um meta modelo para o gerenciamento de recursos fim-

a-fim, com abstrações que uniformizam a heterogeneidade e a 

distribuição dos recursos; 

• Especificação de uma linguagem de domínio específico para a descrição 

de instâncias do meta modelo de gerenciamento de recursos proposto; 

• Especificação de regras de validação de modelos de gerenciamento de 

recursos construídos por meio da linguagem proposta; 

• Proposta de uma arquitetura para ambientes de desenvolvimento de 

modelos de gerenciamento de recursos baseados na linguagem proposta; 

• Construção de um framework para a infra-estrutura de suporte ao meta 

modelo proposto, voltado a sistemas operacionais de propósito geral; 

• Implementação dos aspectos de adaptabilidade do framework para infra-

estrutura proposto em sistema operacional Linux. 

 

Formulação de uma técnica de gerenciamento colaborativo de recursos fim-a-

fim, independente de plataformas, baseada no desenvolvimento de modelos 

A formulação da técnica MDRM, por inteiro, é a maior contribuição deste 

trabalho. Ao dirigir todo o processo de desenvolvimento sobre modelos, atingiu-se 

a independência de plataforma requerida em ambientes distribuídos, 
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caracterizados pela heterogeneidade de recursos e plataformas. Os quatro 

objetivos principais foram alcançados, uma vez que MDRM i) possui a 

generalidade necessária para incluir recursos heterogêneos distribuídos nos 

modelos de gerenciamento de recursos; ii) permite que a construção e manutenção 

dos modelos de gerenciamento de recursos se tornem um trabalho colaborativo 

entre os diferentes atores presentes no ambiente; iii) garante a portabilidade e 

interoperabilidade por meio da independência de plataforma no desenvolvimento 

dos modelos e iv) permite a adaptabilidade dos modelos, tanto no projeto quanto 

depois de instanciados nas plataformas-alvo. 

 

Especificação de um meta modelo para o gerenciamento de recursos fim-a-fim, 

com abstrações que uniformizam a heterogeneidade e distribuição dos recursos; 

O meta modelo denominado “Árvores de Recursos Virtuais” oferece as 

abstrações necessárias para a uniformização do gerenciamento de recursos e 

permite a adaptabilidade necessária de suas instâncias por meio da separação de 

certos interesses envolvidos no problema e oferecendo operações de manutenção 

das instâncias. 

 

Especificação de uma linguagem de domínio específico para a descrição de 

instâncias do meta modelo de gerenciamento de recursos proposto; 

A linguagem Pan é uma linguagem de aplicação XML especificamente 

voltada para a criação de modelos baseado no meta modelo de Árvores de 

Recursos Virtuais. Ela aproxima seus construtos do campo de conhecimento dos 

atores envolvidos, devido, principalmente, às abstrações de alto nível que recursos 

podem assumir. 

 

Especificação de regras de validação de modelos de gerenciamento de recursos 

construídos por meio da linguagem proposta; 

A linguagem Pan se cerca de restrições descritas em XML Schema e ISO 

Schematron que permitem que os modelos sejam validados antes de implantados, 

favorecendo o processo de desenvolvimento e atingindo o formalismo necessário 

para que as transformações modelo-para-modelo e modelo-para-código sejam 

bem sucedidas. 
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Proposta de uma arquitetura para ambientes de desenvolvimento de modelos de 

gerenciamento de recursos baseados na linguagem proposta; 

Com MDRM, toda uma cadeia de desenvolvimento de modelos pode ser 

especificada, o que inclui uma ferramenta de autoria com facilidades para 

complemento de código e com os primeiros passos rumo a uma linguagem gráfica 

voltada para a construção de modelos baseados em VRT. 

 

Construção de um framework para a infra-estrutura de suporte ao meta modelo 

proposto, voltado a sistemas operacionais de propósito geral; 

Um framework para instanciações de VRT também foi desenvolvido, 

baseado em um sistema de arquivos especial, denominado VRT-FS. VRT-FS 

captura todas as funcionalidades e características do modelo VRT e as mapeia 

sobre uma estrutura de arquivos, diretórios e elos, descrevendo o comportamento 

esperado do sistema frente às interações com tais elementos. 

 

Implementação dos aspectos de adaptabilidade do framework para infra-

estrutura proposto em sistema operacional Linux. 

Uma instanciação dos mecanismos de adaptabilidade de VRT-FS sobre o 

núcleo Linux foi implementada, onde se discutiu todas as dificuldades 

encontradas na implementação do suporte ao meta modelo VRT em plataformas 

que gerenciam recursos reais. 

7.2.Trabalhos Futuros 

O presente trabalho abriu possibilidades de aprofundamento nos seguintes 

assuntos, passíveis de exploração em trabalhos futuros: 

• Inclusão no meta modelo proposto de outros aspectos relevantes no 

gerenciamento de recursos fim-a-fim; 

• Modularização da linguagem de domínio específico proposta; 

• Especificação de uma linguagem gráfica de domínio específico para o 

meta modelo proposto; 

• Especificação de linguagens de domínio específico para os subdomínios 

já delimitados; 

• Inclusão de novos subdomínios à cadeia de modelagem; 
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• Integração da cadeia de modelagem a sistemas automatizados; 

• Implementação dos aspectos de escalonamento de recursos no protótipo 

VRT-FS Linux. 

 

Inclusão no meta modelo proposto de outros aspectos relevantes no 

gerenciamento de recursos fim-a-fim; 

Alguns aspectos que podem influenciar o gerenciamento de recursos fim-a-

fim ainda não estão contemplados no meta modelo VRT. Por exemplo, não são 

tratados os problemas relacionados à economia de energia nos dispositivos 

envolvidos, nem os mecanismos para tarifação da qualidade de serviço. 

 

Modularização da linguagem de domínio específico proposta; 

A linguagem Pan, da forma como está especificada, corresponde a um único 

conjunto de construtos a serem disponibilizados, independente do tipo de cenário 

envolvido ou mesmo do tipo de documento sendo especificado. Uma 

modularização da linguagem definiria um conjunto de áreas funcionais que 

somente seriam utilizadas se houvesse demanda. Os resultados prováveis são 

implementações mais enxutas de validadores, menos erros na construção de 

modelos e maior adequação aos cenários. 

 

Especificação de uma linguagem gráfica de domínio específico para o meta 

modelo proposto; 

Os primeiros passos para a definição de uma linguagem gráfica que 

substitua Pan (ou que a oculte dos usuários mais leigos) foram dados com a 

prototipação do ambiente de desenvolvimento pertencente à cadeia de modelagem 

de MDRM. O protótipo, porém, está ainda aquém de uma proposta formal e 

deverá ser alvo de futuros esforços. 

 

Especificação de linguagens de domínio específico para os subdomínios já 

delimitados; 

Os subdomínios já identificados em MDRM são os de desenvolvimento de 

estratégias de escalonamento e de estratégias de admissão. Eles foram deixados 

propositalmente como áreas ainda em aberto em MDRM. Acredita-se que técnicas 
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de desenvolvimento dirigido por modelos também podem ser aplicadas nesses 

casos, levando à especificação de novas linguagens de domínio específico. 

 

Inclusão de novos subdomínios à cadeia de modelagem; 

Um estudo é necessário para verificar a viabilidade de separação de mais 

alguns subdomínios que ocorrem em MDRM. Ficou clara a complexidade da 

especificação, na linguagem Pan, de categorias de serviços, regras de classificação 

e de controle de acesso. Pode-se mostrar apropriado o tratamento desses aspectos 

e outros que venham a surgir como subdomínios. Um estudo nessa direção merece 

ser realizado. 

 

Integração da cadeia de modelagem a sistemas automatizados; 

Ao basear a descrição de modelos em XML, MDRM se candidata a 

integração com mecanismos automatizados de controle de ambientes distribuídos, 

como self-healing, topologias virtuais, entre outros. No caso de topologias 

virtuais, as abstrações de recursos em múltiplos níveis de VRT se mostram bem 

alinhadas aos seus conceitos. 

 

Implementação dos aspectos de escalonamento de recursos no protótipo VRT-FS 

Linux. 

A instanciação do framework VRT-FS no núcleo Linux abordou todos os 

aspectos relacionados à adaptabilidade demanda pelo meta modelo VRT, em 

detrimento da integração das estratégias de escalonamento com os escalonadores 

de recursos. Vários problemas vieram à tona, como os múltiplos pontos de entrada 

do escalonador de processos, algumas condições de corrida e questões de 

desempenho. Esse é um longo trabalho, mas com grande interesse em ser 

continuado. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!-- 
  XML Schema for the Pan Language 
  Laboratorio TeleMidia - PUC-Rio 
  Public URI: http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan 
--> 
 
<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
     targetNamespace="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
               xmlns="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan" 
  elementFormDefault="qualified" blockDefault="#all"> 
 
<!-- ========================= IMPORT ========================= --> 
<!-- ImportSetType - Concrete type for document importing --> 
 <xs:complexType name="ImportType"> 
  <xs:attribute name="alias" type="xs:ID" use="required"/> 
  <xs:attribute name="src" type="xs:anyURI" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ========================= REFERS ========================= -->  
<!-- ReferrerType - Concrete type for Referrers of other elements --> 
 <xs:complexType name="ReferrerType"> 
  <xs:attribute name="refer" type="xs:anyURI"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- ReferrerInheritableType - Concrete type for Referrers that can inherit 
                            changes made to referred element --> 
 <xs:complexType name="ReferrerInheritableType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="ReferrerType"> 
    <xs:attribute name="inherit-changes" type="xs:boolean" 
                  default="false"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ======================== RESOURCE ======================== -->   
<!-- ResourceType - Concrete type for Resource identification --> 
 <xs:simpleType name="ResourceType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="cpu"/> 
   <xs:enumeration value="network"/> 
   <xs:enumeration value="diskspace"/> 
   <xs:enumeration value="diskaccess"/> 
   <xs:enumeration value="memory"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
<!-- ===================== GENERIC PARAMS ===================== --> 
<!-- ParamType - Abstract Type for a generic parameter --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="ParamType" block="extension"> 
  <xs:attribute name="value" use="required" type="xs:anySimpleType"/> 
  <xs:attribute name="unit" type="xs:string"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- =================== SERVICE CATEGORIES =================== --> 
<!-- param - Abstract element to be replaced by specialized parameters --> 
 <xs:element abstract="true" name="servicecategoryparam" type="ParamType" 
             block="extension"/> 
  
<!-- ServiceCategoryType - Abstract Type for service categories --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="ServiceCategoryType" 
                 block="extension"> 
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  <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element ref="servicecategoryparam" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ===================== GENERIC RULES ====================== --> 
<!-- RuleOperatorType - Concrete type for valid rule matching operations --> 
 <xs:simpleType name="RuleOperatorType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="eq"/> <!-- equal to                 --> 
   <xs:enumeration value="ne"/> <!-- not equal to             --> 
   <xs:enumeration value="lt"/> <!-- less than                --> 
   <xs:enumeration value="le"/> <!-- less than or equal to    --> 
   <xs:enumeration value="gt"/> <!-- greater than             --> 
   <xs:enumeration value="ge"/> <!-- greater than or equal to --> 
   <xs:enumeration value="rx"/> <!-- regular expression match --> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
<!-- RuleType - Abstract type for a single generic rule --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="RuleType" block="extension"> 
  <xs:attribute name="op" type="RuleOperatorType" default="eq"/> 
  <xs:attribute name="value" type="xs:anySimpleType"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ================== CLASSIFICATION RULES ================== -->  
<!-- classifrule - Abstract element to be replaced by specialized 
                   classifrule elements --> 
 <xs:element abstract="true" name="classifrule" type="RuleType" 
             block="extension"/> 
  
<!-- CompositeClassifRuleType - Concrete type for a compposition of 
                                classification rules -->  
 <xs:complexType name="CompositeClassifRuleType"> 
  <xs:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
   <xs:element name="any" type="CompositeClassifRuleType"/> 
   <xs:element name="all" type="CompositeClassifRuleType"/> 
   <xs:element ref="classifrule"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- ClassifRulesType - Group of simple and composite classification rules --> 
 <xs:complexType name="ClassifRulesType"> 
  <xs:choice minOccurs="0"> 
   <xs:element name="any" type="CompositeClassifRuleType"/> 
   <xs:element name="all" type="CompositeClassifRuleType"/> 
   <xs:element ref="classifrule"/>  
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ================== ACCESS CONTROL RULES ================== -->  
<!-- accessctrlrule - Abstract element to be replaced by specialized 
     accessctrlrule elements --> 
 <xs:element abstract="true" name="accessctrlrule" type="RuleType" 
             block="extension"/> 
 
<!-- CompositeAccessCtrlRuleType - Concrete type for a compposition of 
     access control rules -->  
 <xs:complexType name="CompositeAccessCtrlRuleType"> 
  <xs:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
   <xs:element name="any" type="CompositeAccessCtrlRuleType"/> 
   <xs:element name="all" type="CompositeAccessCtrlRuleType"/> 
   <xs:element ref="accessctrlrule"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ================= MANAGEMENT STRATEGIES ================== --> 
<!-- MgmtStrategyType - Abstract Type for Management strategies -->   
 <xs:complexType abstract="true" name="MgmtStrategyType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="ReferrerInheritableType"> 
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
    <xs:attribute name="src" type="xs:anyURI"/> 
    <xs:attribute name="type" type="xs:string"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
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<!-- SchedStrategyType - Concrete Type for scheduling strategies --> 
 <xs:complexType name="SchedStrategyType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:restriction base="MgmtStrategyType"> 
    <xs:attribute name="type"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"/> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
   </xs:restriction> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- AdmStrategyType - Concrete Type for admission strategies --> 
 <xs:complexType name="AdmStrategyType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:restriction base="MgmtStrategyType"> 
    <xs:attribute name="type"> 
     <xs:simpleType> 
      <xs:restriction base="xs:string"/> 
     </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
   </xs:restriction> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- AccessCtrlRulesType - Group of simple and composite access ctrl rules --> 
 <xs:complexType name="AccessCtrlRulesType"> 
  <xs:choice minOccurs="0"> 
   <xs:element name="any" type="CompositeAccessCtrlRuleType"/> 
   <xs:element name="all" type="CompositeAccessCtrlRuleType"/> 
   <xs:element ref="accessctrlrule"/>  
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
  <xs:attribute name="inherit-from" type="xs:anyURI"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ======================== LeafVR'S ======================== --> 
<!-- LeafVRAccessCtrlRulesType - Access control rules for Leaf VRs --> 
 <xs:complexType name="LeafVRAccessCtrlRulesType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="tunerules" type="AccessCtrlRulesType" 
    minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="releaserules" type="AccessCtrlRulesType" 
    minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="adaptrules" type="AccessCtrlRulesType" 
    minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- LeafVRMgmtStratsType - Strategies for VR management behavior --> 
 <xs:complexType name="LeafVRMgmtStratsType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="schedstrategy" type="SchedStrategyType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="accessctrlrules" type="LeafVRAccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- LeafVRType - Concrete Type for Leaf VR's --> 
 <xs:complexType name="LeafVRType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="reservation" type="ServiceCategoryType" 
               block="extension"/> 
   <xs:element name="classifrules" type="ClassifRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="mgmtstrategies" type="LeafVRMgmtStratsType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
  <xs:attribute name="busy" type="xs:boolean" default="false"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ======================= InnerVR'S ======================== --> 
<!-- ChildVRGroup - Group of child virtual resources that may appear under 
                    rootvr or innervr elements --> 
 <xs:group name="ChildVRGroup"> 
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  <xs:choice> 
   <xs:element name="innervr" type="InnerVRType"/> 
   <xs:element name="leafvr" type="LeafVRType"/> 
  </xs:choice> 
 </xs:group> 
 
<!-- NonLeafVRAccessCtrlRulesType - Access control rules for Non-Leaf VRs --> 
 <xs:complexType name="NonLeafVRAccessCtrlRulesType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="splitrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="tunerules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="releaserules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="adaptrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- NonLeafMgmtStratsType - Strategies for VR management behavior --> 
 <xs:complexType name="NonLeafMgmtStratsType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="schedstrategy" type="SchedStrategyType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="admstrategy" type="AdmStrategyType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="accessctrlrules" type="NonLeafVRAccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
  <xs:attribute name="servicecategory" type="xs:QName" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- InnerVRType - Concrete Type for Inner VR's --> 
 <xs:complexType name="InnerVRType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="reservation" type="ServiceCategoryType" 
               block="extension"/> 
   <xs:element name="mgmtstrategies" type="NonLeafMgmtStratsType"/> 
   <xs:group ref="ChildVRGroup" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType>  
 
<!-- ======================= ROOT VR'S ======================= -->  
<!-- PrimitiveTargetType - Hosts and their resources managed by a 
                           Primitive VRT --> 
 <xs:complexType name="TargetResourceType"> 
  <xs:attribute name="type" type="ResourceType" use="required"/> 
  <xs:attribute name="host" use="required"> 
   <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
     <xs:pattern value="(([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-
5])\.){3}([1-9]?[0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5])"/> 
    </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
  </xs:attribute> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- TargetVRType - Reference to a LeafVR managed by a Composite VRT --> 
 <xs:complexType name="TargetVRType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:restriction base="ReferrerType"> 
    <xs:attribute name="refer" use="required" 
                  type="xs:anyURI"/> 
   </xs:restriction> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- RootVRType - Abstract Type for Root VR's --> 
 <xs:complexType abstract="true" name="RootVRType" block="restriction"> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- RootVRType - Concrete Type for References to Root VR's --> 
 <xs:complexType name="ReferVRT"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="RootVRType"> 
    <xs:attribute name="refer" type="xs:anyURI" use="required"/> 
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   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- PrimitiveVRT - Concrete Type for Primtive Root VR's --> 
 <xs:complexType name="PrimitiveVRT"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="RootVRType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:choice> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="targetresource" 
                   type="TargetResourceType"/> 
       <xs:element name="mgmtstrategies" 
                   type="NonLeafMgmtStratsType"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:element name="targetvr" type="TargetVRType"/> 
     </xs:choice> 
     <xs:group ref="ChildVRGroup" minOccurs="0" 
               maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- CompositeVRT - Concrete Type for Composite Root VR's -->  
 <xs:complexType name="CompositeVRT"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="RootVRType"> 
    <xs:sequence>      
     <xs:element name="targetvr" type="TargetVRType" 
                 maxOccurs="unbounded"/> 
     <xs:element name="mgmtstrategies" type="NonLeafMgmtStratsType"/> 
     <xs:group ref="ChildVRGroup" minOccurs="0" 
               maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ======================== FORESTS ========================= --> 
<!-- ForestAccessCtrlRulesType - Access control rules for Non-Leaf VRs --> 
 <xs:complexType name="ForestAccessCtrlRulesType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="initrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="releaserules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="adaptrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- ForestMgmtStratsType - Strategies for VR management behavior --> 
 <xs:complexType name="ForestMgmtStratsType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="admstrategy" type="AdmStrategyType" 
    minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="accessctrlrules" type="ForestAccessCtrlRulesType" 
    minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- ForestType - Concrete type for Forests --> 
 <xs:complexType name="ForestType"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="ReferrerType"> 
    <xs:sequence> 
     <xs:element name="mgmtstrategies" type="ForestMgmtStratsType" 
                 minOccurs="0"/> 
     <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="forest" type="ForestType"/> 
      <xs:element name="rootvr" type="RootVRType" 
       block="restriction substitution"/> 
     </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
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    <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ModelType - Concrete type for VRT Models, which are composed of forests  --> 
 <xs:complexType name="ModelType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="forest" type="ForestType" minOccurs="0" 
               maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- ====================== MAINTENANCE ======================= --> 
<!-- AdaptAccessCtrlRulesType - Access control rules for Non-Leaf VRs --> 
 <xs:complexType name="AdaptAccessCtrlRulesType"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="initrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="splitrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="tunerules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="releaserules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="adaptrules" type="AccessCtrlRulesType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:all> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- InitType - Concrete type for Init operations --> 
 <xs:complexType name="InitType"> 
  <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="forest" type="ForestType"/> 
   <xs:element name="rootvr" type="RootVRType" 
               block="restriction substitution"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="targetforest" type="xs:anyURI" use="required"/> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- SplitType - Concrete type for Split operations --> 
 <xs:complexType name="SplitType"> 
  <xs:choice> 
   <xs:element name="leafvr" type="LeafVRType"/> 
   <xs:element name="innervr" type="InnerVRType"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="targetvr" type="xs:anyURI" use="required"/> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- TuneType - Concrete type for Tune operations --> 
 <xs:complexType name="TuneType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="reservation" type="ServiceCategoryType" 
               block="extension"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="targetvr" type="xs:anyURI" use="required"/> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- ReleaseType - Concrete type for Release operations --> 
 <xs:complexType name="ReleaseType"> 
  <xs:attribute name="targetvr" type="xs:anyURI"/> 
  <xs:attribute name="targetforest" type="xs:anyURI"/> 
  <xs:attribute name="recursive" type="xs:boolean" default="false"/> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- AdaptType - Concrete type for Adapt operations --> 
 <xs:complexType name="AdaptType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="mgmtstrategies"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:all> 
      <xs:element name="schedstrategy" type="SchedStrategyType" 
                  minOccurs="0"/> 
      <xs:element name="admstrategy" type="AdmStrategyType" 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Anexo I – Schema XML da linguagem Pan 156 

                  minOccurs="0"/> 
      <xs:element name="accessctrlrules" 
type="AdaptAccessCtrlRulesType" 
                  minOccurs="0"/> 
     </xs:all> 
     <xs:attribute name="servicecategory" type="xs:QName"/> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="targetvr" type="xs:anyURI"/> 
  <xs:attribute name="targetforest" type="xs:anyURI"/> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- TransactionType - Concrete Type for Transactions --> 
 <xs:complexType name="TransactionType"> 
  <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="init" type="InitType"/> 
   <xs:element name="split" type="SplitType"/> 
   <xs:element name="tune" type="TuneType"/> 
   <xs:element name="release" type="ReleaseType"/> 
   <xs:element name="adapt" type="AdaptType"/> 
  </xs:choice> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- OperationResultType - Concrete Type for operation result report --> 
 <xs:complexType name="OperationResponseType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="accepted" type="xs:boolean" default="false"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- TransactionResponseType - Concrete Type for transaction responses --> 
 <xs:complexType name="TransactionResponseType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="init-response" type="OperationResponseType"/> 
    <xs:element name="split-response" type="OperationResponseType"/> 
    <xs:element name="release-response" type="OperationResponseType"/> 
    <xs:element name="tune-response" type="OperationResponseType"/> 
    <xs:element name="adapt-response" type="OperationResponseType"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="succeeded" type="xs:boolean"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="id" type="xs:ID" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- MaintenanceType - Concrete type for maintenance requests --> 
 <xs:complexType name="MaintenanceType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="transaction" type="TransactionType" 
               maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
  
<!-- MaintenanceResponseType - Concrete type for maintenance responses --> 
 <xs:complexType name="MaintenanceResponseType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="transaction-response" type="TransactionResponseType" 
               maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- ===================== COMPATIBILITY ====================== --> 
<!-- SCCompatibilityType - Concrete type for reporting service category 
                           compatibility by strategies --> 
 <xs:complexType name="SCCompatibilityType"> 
  <xs:attribute name="servicecategory" type="xs:QName" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 
<!-- CompatibilityReportType - Concrete type for compatibility reports for 
                               any Pan/MDRM extension --> 
 <xs:complexType name="CompatibilityReportType"> 
  <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
   <xs:element name="sccompatibility" type="SCCompatibilityType" 
               minOccurs="0"/> 
  </xs:choice> 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0321123/CA



 
Anexo I – Schema XML da linguagem Pan 157 

 </xs:complexType> 
 
<!-- ========================= PANVRT ========================= --> 
<!-- panvrt - root element of PanVRT documents --> 
 <xs:element name="panvrt"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="import" type="ImportType" 
                minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
    <xs:choice> 
     <xs:element name="model" type="ModelType"/> 
     <xs:element name="maintenance" type="MaintenanceType"/> 
     <xs:element name="maintenance-response" 
                 type="MaintenanceResponseType"/> 
     <xs:element name="compatibility-report" 
                 type="CompatibilityReportType"/> 
    </xs:choice> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="id" type="xs:ID"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 
</xs:schema> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<!-- 
 Schematron rules for the Pan Language 
 Laboratorio TeleMidia - PUC-Rio 
 Public URI: http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/PanSchematron 
--> 
 
<schema xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" queryBinding="xslt2"> 
 
 <title>Schematron rules for the Pan Language</title> 
 <ns prefix="pan" uri="http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan"/> 
 <ns prefix="xsi" uri="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/> 
  
 <let name="panns" value="'http://mdrm.telemidia.puc-rio.br/specs/xml/Pan'"/> 
 
<!-- ========================= PANVRT ========================= --> 
 <pattern id="docroot-must-be-panvrt"> 
  <rule context="/*"> 
   <assert test="node-name(.)=QName($panns,'panvrt')"> 
    Root of every Pan document should be the 'panvrt' element. 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
 <pattern id="required-namespaces"> 
  <let name="xmlns" value="'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"/> 
  <rule context="/pan:panvrt"> 
   <assert test="//namespace::*[.=$panns] and //namespace::*[.=$xmlns]"> 
    Namespaces <value-of select="$panns"/> and <value-of select="$xmlns"/> 
    should be available! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
<!-- ========================= IMPORT ========================= --> 
 <pattern id="import-doc-available"> 
  <rule context="//pan:import"> 
   <assert test="doc-available(@src)"> 
    Imported model could not be resolved or it's not available! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
    <pattern id="import-doc-is-not-self"> 
     <rule context="//pan:import"> 
      <let name="imported" value=" 
       if (doc-available(@src)) then 
       doc(@src) else ()"/> 
      <report test="$imported=/"> 
       Imported model cannot be the current document itself! 
      </report> 
     </rule> 
    </pattern> 
 
<!-- ========================== REFER ========================= --> 
 <pattern id="refer-can-only-coexist-with-inherit-changes-or-xsitype"> 
  <rule context="//*[@refer]"> 
   <report test="@id or @src or @type"> 
    Attribute "refer" can only coexist with "inherent-changes" or 
    "xsi:type"! 
   </report> 
  </rule> 
 </pattern> 
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 <pattern id="element-with-refer-cannot-have-child-elements"> 
  <rule context="//*[@refer]"> 
   <report test="./*"> 
    Elements with attribute "refer" should not have child elements! 
   </report> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
 <pattern id="inherit-changes-needs-a-refer"> 
  <rule context="//*[@inherit-changes]"> 
   <assert test="@refer"> 
    Elements with attribute "inherit-changes" should also have an 
    attribute "refer"! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="refer-correctness"> 
  <rule context="*[@refer]"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@refer,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="if (contains(@refer,'#')) then 
    substring-after(@refer,'#') 
    else @refer"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="primitive" value=" 
    resolve-QName(../@xsi:type,.) = QName($panns,'PrimitiveVRT')"/> 
   <let name="nodename" value=" 
    if (node-name(.)!=QName($panns,'targetvr')) 
    then node-name(.) 
    else if ($primitive) then QName($panns,'innervr') 
    else QName($panns,'leafvr')"/> 
   <!-- checks if a local reference is ok --> 
   <assert test=" 
    $aliasref or  
    $nodename = node-name(//*[@id=$targetref])"> 
    Attribute "refer" should point to a <value-of select="$nodename"/> 
   </assert> 
   <!-- checks if a remote reference is ok --> 
   <assert test=" 
    not ($aliasref) or  
    not ($imported) or 
    ($imported//*[@id=$targetref] and 
     $nodename = node-name($imported//*[@id=$targetref]))"> 
    Attribute "refer" should point to a <value-of select="$nodename"/> 
   </assert> 
   <assert test="not($aliasref) or $imported"> 
    URI in attribute 'refer' could not be resolved. 
    Check your import statements. 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="inherit-from-correctness"> 
  <rule context="*[@inherit-from]"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@inherit-from,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="if (contains(@inherit-from,'#')) then 
    substring-after(@inherit-from,'#') 
    else @inherit-from"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="nodename" value="node-name(.)"/> 
   <!-- checks if a local reference is ok --> 
   <assert test=" 
    $aliasref or  
    $nodename = node-name(//*[@id=$targetref])"> 
    Attribute "inherit-from" should point to a <value-of 
select="$nodename"/> 
   </assert> 
   <!-- checks if a remote reference is ok --> 
   <assert test=" 
    not ($aliasref) or  
    not ($imported) or 
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    ($imported//*[@id=$targetref] and 
    $nodename = node-name($imported//*[@id=$targetref]))"> 
    Attribute "inherit-from" should point to a <value-of 
select="$nodename"/> 
   </assert> 
   <assert test="not($aliasref) or $imported"> 
    URI in attribute 'inherit-from' could not be resolved. 
    Check your import statements. 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
<!-- ========================= FORESTS ======================== --> 
 <pattern id="forest-cannot-be-a-reference"> 
  <rule context="//pan:model/pan:forest"> 
   <report test="@refer"> 
    A Forest in a model should not have an attribute "refer" 
   </report> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
 <pattern id="forests-must-have-id-or-refer"> 
  <rule context="//pan:forest"> 
   <report test="not(@id) and not(@refer)"> 
    Forests should have one of "id" and "refer" attributes! 
   </report> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
<!-- ======================= STRATEGIES ======================= --> 
 <pattern id="strategies-attributes">  
  <rule context="//pan:admstrategy | //pan:schedstrategy"> 
   <report test="@id and (not(@src and @type))"> 
    Element <name/> should have "id", "src" and "type" attributes! 
   </report>  
   <report test="(not(@id) and not(@refer)) or 
                 (@id and @refer)"> 
    Element <name/> should have one of "id" or "refer" attributes! 
   </report> 
  </rule>  
 </pattern>  
 
 <pattern id="strategies-correctness"> 
  <rule context="//pan:admstrategy | //pan:schedstrategy"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@refer,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="if (contains(@refer,'#')) then 
    substring-after(@refer,'#') 
    else @refer"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
    
   <let name="compreporturi" value=" 
    if (@src) then concat(@src,'.xml') 
    else if (not($aliasref)) then concat(//*[@id=$targetref]/@src,'.xml') 
         else if ($imported) then 
            concat($imported//*[@id=$targetref]/@src,'.xml')  
         else ()"/> 
   <let name="compreport" value=" 
    if (doc-available($compreporturi)) then 
       doc($compreporturi) 
       else ()"/> 
    
   <let name="sc" value="../@servicecategory"/> 
   <let name="context" value="."/> 
   <let name="teste" value="resolve-
QName($compreport//pan:sccompatibility/@servicecategory,$compreport/pan:panvrt)"/> 
   <assert test="not ($sc) or 
                 not($compreport) or 
                 $compreport//pan:sccompatibility[ 
                              resolve-QName(@servicecategory,.) = 
                              resolve-QName($sc,$context)]"> 
    This strategy is not compatible with the service category 
    specified in 'mgmtstrategies'!<value-of select="$sc"/> <value-of 
select="$teste"/> 
   </assert> 
   <assert test="not($sc) or $compreport"> 
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    Could not verify service category compatibility for this strategy. 
    Attribute 'src' or 'refer' could not be resolved or compatibility 
    report does not exist. 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
<!-- ========================= ROOTVR ========================= --> 
 <pattern id="xsitype-only-for-rootvr-and-reservation"> 
  <rule context="*[@xsi:type]"> 
   <assert test="node-name(.) = QName($panns,'rootvr') 
               or node-name(.) = QName($panns,'reservation')"> 
    Element <name/> cannot have an attribute xsi:type 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="rootvr-composite-or-primitive-or-refer"> 
  <rule context="//pan:rootvr"> 
   <assert test=" 
    @xsi:type and 
    (resolve-QName(@xsi:type,.) = QName($panns,'ReferVRT') or 
     resolve-QName(@xsi:type,.) = QName($panns,'PrimitiveVRT') or 
     resolve-QName(@xsi:type,.) = QName($panns,'CompositeVRT'))"> 
    Attribute xsi:type should refer to PrimitiveVRT, CompositeVRT 
    or ReferVRT types  
   </assert> 
    
  </rule> 
 </pattern> 
 
<!-- ======================== TARGETVR ======================== -->  
 <pattern id="composite-targetvr-single-reference"> 
  <rule context="//pan:targetvr[resolve-QName(../@xsi:type,.) = 
                                QName($panns,'CompositeVRT')]"> 
   <let name="refer" value="@refer"/> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@refer,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="if (contains(@refer,'#')) then 
                                   substring-after(@refer,'#') 
                                else @refer"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <!-- checks if a local reference is not duplicated --> 
   <assert test=" 
    $aliasref or 
    count(//pan:targetvr[@refer=$targetref]) +  
    count(//pan:targetvr[@refer=concat('#',$targetref)]) &lt; 2"> 
    Same leafvr cannot be referred more than once by targetvr's! 
   </assert> 
   <!-- checks if a remote reference is not duplicated --> 
   <assert test=" 
    not ($aliasref) or 
    not ($imported) or 
    not ($imported//*[@id=$targetref]/@busy=true() or 
         count(//pan:targetvr[@refer=$refer]) &gt; 1)"> 
    Same leafvr cannot be referred more than once by targetvr's! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="primitive-targetvr-correctness"> 
  <rule context="//pan:targetvr[resolve-QName(../@xsi:type,.) = 
                                QName($panns,'PrimitiveVRT')]"> 
   <let name="refer" value="@refer"/> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@refer,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="if (contains(@refer,'#')) then 
    substring-after(@refer,'#') 
    else @refer"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <!-- checks if a local reference has chidren --> 
   <assert test=" 
    $aliasref or 
    not ((//*[@id=$targetref]/pan:leafvr or 
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          //*[@id=$targetref]/pan:innervr) and 
         (../pan:leafvr or ../pan:innervr))"> 
    Target VR of this Primtive VRT already has child VRs. 
    So, you should specify only the rootvr. You will be able to 
    create other child VRs after instantiation. 
   </assert> 
   <!-- checks if a remote reference has children --> 
   <assert test=" 
    not($aliasref) or 
    not (($imported//*[@id=$targetref]/pan:leafvr or 
          $imported//*[@id=$targetref]/pan:innervr) and 
         (../pan:leafvr or ../pan:innervr))"> 
    Target VR of this Primtive VRT already has child VRs. 
    So, you should specify only the rootvr. You will be able to 
    create other child VRs after instantiation. 
   </assert> 
   <!-- Checks if referred innervr is child of a Primitive VRT --> 
   <assert test=" 
    $aliasref or 
    //*[@id=$targetref and 
        ancestor::pan:rootvr[resolve-QName(@xsi:type,.) = 
        QName($panns,'PrimitiveVRT')]]"> 
    Referred Target VR should be a innervr from a Primitive VRT! 
   </assert> 
   <!-- Checks if referred innervr is child of a (remote) Primitive VRT --> 
   <assert test=" 
    not($aliasref) or 
    $imported//*[@id=$targetref and 
    ancestor::pan:rootvr[resolve-QName(@xsi:type,.) = 
    QName($panns,'PrimitiveVRT')]]"> 
    Referred Target VR should be a innervr from a Primitive VRT! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
    <pattern id="leafvr-busy"> 
     <rule context="//pan:model//pan:leafvr"> 
      <let name="id" value="@id"/> 
      <report test="(not (@busy) or @busy=false()) and  
                    //pan:model//pan:targetvr[@refer=$id or 
                                              @refer=concat('#',$id)]"> 
       This leafvr is being referred by a targetvr in current model. 
       Attribute 'busy' should be set to 'true' 
      </report> 
     </rule> 
    </pattern> 
 
<!-- ========================== VR's ========================== -->  
 <pattern id="reservation-matches-servicecategory"> 
  <rule context="//pan:reservation[../../pan:mgmtstrategies]"> 
   <let name="sc" value="../../pan:mgmtstrategies/@servicecategory"/> 
   <assert test="not($sc) or 
                 resolve-QName(@xsi:type,.) = resolve-QName($sc,.)"> 
    Type of 'reservation' must match parent-VR's service category! 
   </assert> 
  </rule>  
  <rule context="//pan:reservation[../../pan:targetvr]"> 
   <let name="primitive" value=" 
    resolve-QName(../../@xsi:type,.) = QName($panns,'PrimitiveVRT')"/> 
   <let name="refer" value="../../pan:targetvr/@refer"/> 
   <let name="aliasref" value="if (contains($refer,'#')) then 
    substring-after($refer,'#') 
    else $refer"/> 
   <let name="targetref" value="substring-
after(../../pan:targetvr/@refer,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <assert test="$aliasref or not($primitive) or 
    resolve-QName(@xsi:type,.) = 
    resolve-
QName(//*[@id=$targetref]/pan:mgmtstrategies/@servicecategory,.)"> 
    Type of 'reservation' should match parent-VR's service category! 
   </assert>   
   <assert test="not($aliasref) or not($primitive) or 
    not($imported) or 
    resolve-QName(@xsi:type,.) = 
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    resolve-
QName($imported//*[@id=$targetref]/pan:mgmtstrategies/@servicecategory, 
                  $imported/pan:panvrt)"> 
    Type of 'reservation' should match parent-VR's service category! 
   </assert>   
  </rule> 
 </pattern>  
 
<!-- ======================= OPERATIONS ======================= --> 
 <pattern id="targetvr-attribute-must-be-a-vr"> 
  <rule context="*[@targetvr]"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@targetvr,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(@targetvr,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="nodename" value=" 
    if ($imported) then 
     node-name($imported//*[@id=$targetref]) 
    else ()"/> 
   <assert test=" 
    not($imported) or 
    QName($panns,'leafvr') = $nodename or 
    QName($panns,'innervr') = $nodename or 
    QName($panns,'rootvr') = $nodename"> 
    Attribute "targetvr" should point to a Virtual Resource! 
   </assert> 
   <assert test="$imported"> 
    URI in attribute 'targetvr' could not be resolved. 
    Check your import statements. 
   </assert> 
    
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="targetforest-attribute-must-be-a-forest"> 
  <rule context="*[@targetforest]"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@targetforest,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(@targetforest,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="nodename" value=" 
    if ($imported) then 
     node-name($imported//*[@id=$targetref]) 
    else ()"/> 
   <assert test=" 
    not($imported) or 
    QName($panns,'forest') = $nodename"> 
    Attribute "targetforest" should point to a Forest! 
   </assert> 
   <assert test="$imported"> 
    URI in attribute 'targetforest' could not be resolved. 
    Check your import statements. 
   </assert> 
    
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="init-leafvr-busy"> 
  <rule context="//pan:init//pan:leafvr"> 
   <let name="id" value="@id"/> 
   <report test="(not (@busy) or @busy=false()) and  
    ancestor::pan:init//pan:targetvr[@refer=$id or 
    @refer=concat('#',$id)]"> 
    This leafvr is being referred by a targetvr in current operation. 
    Attribute 'busy' should be set to 'true' 
   </report> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="adapt-and-release-must-have-targetforest-or-targetvr"> 
  <rule context="//pan:adapt | //pan:release"> 
   <report test="(not(@targetforest) and not(@targetvr)) or 
                 (@targetforest and @targetvr)"> 
    Operation '<name/>' should have one of "targetforest" and 
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    "targetvr" attributes! 
   </report> 
  </rule>   
 </pattern> 
  
 <pattern id="adapt-correctness"> 
  <rule context="//pan:adapt/pan:mgmtstrategies/*"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(../../@targetvr,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(../../@targetvr,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="nodename" value=" 
    if ($imported) then 
     node-name($imported//*[@id=$targetref]) 
    else ()"/> 
   <report test=" 
    $imported and ../../@targetvr and 
    QName($panns,'admstrategy') = node-name(.) and 
    QName($panns,'leafvr') = $nodename"> 
    Adaptations to Leaf VRs should only involve Scheduling Strategies 
    and Access Control Rules 
   </report> 
   <report test=" 
    ../../@targetforest and  
    QName($panns,'schedstrategy') = node-name(.)"> 
    Adaptations to Forests should only involve Admission Strategies 
    and Access Control Rules 
   </report> 
  </rule> 
 </pattern> 
  
 <pattern id="split-targetvr-must-be-nonleaf"> 
  <rule context="//pan:split[@targetvr]"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@targetvr,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(@targetvr,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="nodename" value=" 
    if ($imported) then 
     node-name($imported//*[@id=$targetref]) 
    else ()"/> 
   <assert test=" 
    not($imported) or 
    QName($panns,'innervr') = $nodename or 
    QName($panns,'rootvr') = $nodename"> 
    Attribute "targetvr" should point to a remote non-leaf VR! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="split-matches-servicecategory"> 
  <rule context="//pan:split/*/pan:reservation"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(../../@targetvr,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(../../@targetvr,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="sc" value=" 
    if ($imported) then 
    $imported//*[@id=$targetref]/pan:mgmtstrategies/@servicecategory 
    else ()"/> 
   <assert test=" 
    not($imported) or 
    resolve-QName(@xsi:type,.) = resolve-QName($sc,$imported/pan:panvrt)"> 
    Type of 'reservation' should match parent-VR's service category! 
   </assert>    
  </rule> 
 </pattern> 
  
 <pattern id="tune-targetvr-must-be-nonroot"> 
  <rule context="//pan:tune[@targetvr]"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(@targetvr,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(@targetvr,'#')"/> 
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   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="nodename" value=" 
    if ($imported) then 
     node-name($imported//*[@id=$targetref]) 
    else ()"/> 
   <assert test=" 
    not($imported) or 
    QName($panns,'innervr') = $nodename or 
    QName($panns,'leafvr') = $nodename"> 
    Attribute "targetvr" should point to a remote non-root VR! 
   </assert> 
  </rule> 
 </pattern> 
   
 <pattern id="tune-matches-servicecategory"> 
  <rule context="//pan:tune/pan:reservation"> 
   <let name="aliasref" value="substring-before(../@targetvr,'#')"/> 
   <let name="targetref" value="substring-after(../@targetvr,'#')"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <let name="sc" value=" 
    if ($imported) then 
    $imported//*[@id=$targetref]/../pan:mgmtstrategies/@servicecategory 
    else ()"/> 
   <assert test=" 
    not($imported) or 
    resolve-QName(@xsi:type,.) = resolve-QName($sc,$imported/pan:panvrt)"> 
    Type of 'reservation' should match parent-VR's service category! 
   </assert>    
  </rule> 
 </pattern> 
 
 <pattern id="id-uniqueness-after-operation"> 
  <rule context="//pan:transaction/*//*[@id]"> 
   <let name="id" value="@id"/> 
   <let name="targetvr" value="ancestor::*/@targetvr"/> 
   <let name="targetforest" value="ancestor::*/@targetforest"/> 
   <let name="aliasref" value=" 
    if ($targetvr) then substring-before($targetvr,'#') 
    else if ($targetforest) then substring-before($targetforest,'#') 
    else ()"/> 
   <let name="importuri" value="//pan:import[@alias=$aliasref]/@src"/> 
   <let name="imported" value=" 
    if (doc-available($importuri)) then 
    doc($importuri) else ()"/> 
   <assert test="not ($imported) or not($imported//*[@id=$id])"> 
    Attribute 'id' should be unique in a model. This 'id' is already 
    in use in terget model. 
   </assert> 
   <assert test="$imported"> 
    Could not check if attribute 'id' is unique. 
   </assert> 
 
  </rule> 
    
 </pattern> 
 
</schema> 
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