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Resumo. Este trabalho apresenta LuaSpace - um ambiente para desenvolvimento de 
aplicações baseadas em componentes com enfoque na configuração e reconfiguração 
dinâmica das aplicações. O ambiente combina o uso de componentes heterogêneos e 
distribuídos com mecanismos para configuração dinâmica da aplicação. Para configuração 
e reconfiguração dinâmica é utilizada uma linguagem interpretada e procedural - a 
linguagem Lua - e um conjunto de ferramentas baseados nesta linguagem. Componentes, 
scripts e glue code são os elementos que formam uma aplicação. LuaSpace permite 
adaptação de componentes com incompatibilidade composicional, reconfiguração 
programada, ad-hoc, estrutural e funcional e instalação dinâmica de componentes. 

 
Abstract. This work presents LuaSpace - an environment for configuring and reconfiguring 
component-based applications. LuaSpace combines the use of heterogeneous and distributed 
components provided by component models with an interpreted and procedural language, 
Lua, and a set of tools based on this language. LuaSpace offers mechanisms for composition 
and evolution of applications. In this environment, components, scripts, and glue code are the 
elements that form an application. LuaSpace allows adaptation of components that need to 
bridge compositional mismatches and offers support for programmed, ad-hoc, structural and 
functional reconfiguration and also for dynamic installation of new components. 

1. Introdução 

Os modelos de integração de objetos, também chamados de infra-estruturas de componentes de 
software [OHE96] ou simplesmente modelos de componentes [Ber96], apresentam abstrações 
importantes para facilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas. CORBA, COM e 
JavaBeans são exemplos de modelos de componentes. CORBA tem se destacado em relação aos 
demais modelos por ser uma especificação aberta, independente de fabricante e de linguagem. Por 
este motivo, no contexto deste trabalho, consideraremos CORBA como representante desta 
categoria. 

Apesar dos modelos de componentes oferecerem suporte para diminuir as complexidades 
relativas à programação distribuída e utilização de componentes, eles não apresentam facilidades 
para a organização global de uma aplicação [BR96]. 

Para solucionar este problema adotamos a idéia de utilizar programação baseada em 
configuração para definição da estrutura de aplicações baseadas em componentes. Neste estilo de 
programação, para se definir a estrutura de aplicações são utilizadas linguagens de configuração. 



Tipicamente, as linguagens de configuração seguem o modelo do paradigma da configuração que 
consiste em meramente ligar serviços oferecidos por um componente a serviços requisitados por 
outro componente. Este modelo de configuração, além de não ser compatível com componentes 
cuja interface não apresenta informações sobre os serviços requisitados, como é o caso de 
componentes CORBA, é bastante limitado em termos de dinamismo e de capacidade de adaptar 
componentes com incompatibilidade composicional.  

Neste trabalho apresentamos LuaSpace, um ambiente que oferece uma abordagem diferente 
para configuração de aplicações CORBA que tem como objetivo permitir e facilitar a 
reconfiguração dinâmica das aplicações. LuaSpace é um ambiente para configuração de aplicações 
através de uma linguagem interpretada e de ferramentas desenvolvidas sobre esta linguagem. A 
linguagem interpretada utilizada é a linguagem Lua [IFC96]. Esta linguagem foi escolhida por 
possuir um sistema de tipos flexível que permite acesso dinâmico a objetos e por oferecer um 
conjunto de ferramentas que juntas oferecem um ambiente poderoso para reconfiguração dinâmica. 
Além disso, este trabalho está inserido em um projeto que investiga a flexibilidade que uma 
linguagem interpretada pode conferir a um modelo de componentes [CCI99, CRI99]. O estilo 
dinâmico inerente de uma linguagem interpretada é bastante compatível com o ideal de facilidade 
de desenvolvimento, reuso e disponibilidade.  

LuaSpace oferece suporte para definição da configuração de uma aplicação, além de 
permitir reconfiguração dinâmica em dois níveis: automático, onde a  reconfiguração é transparente 
para o programador, e programado, onde a reconfiguração é estabelecida explicitamente pelo 
programador. Além disso, é possível realizar modificações na estrutura da aplicação e também na 
implementação dos componentes. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma. A seção 2 descreve brevemente as 
ferramentas que compõem o ambiente. A seção 3 comenta o suporte para configuração que 
LuaSpace oferece. A seção 4 trata dos aspectos de reconfiguração dinâmica. Finalmente, a seção 5 
apresenta as conclusões.   

2. O Ambiente LuaSpace 

LuaSpace é um ambiente de desenvolvimento de aplicações distribuídas baseadas em componentes 
que segue o modelo de programação orientado à configuração caracterizando-se por separar os 
aspectos estruturais da aplicação da implementação dos componentes.  O objetivo é oferecer 
suporte para configuração e reconfiguração dinâmica de aplicações. O ambiente é composto pela 
linguagem de configuração Lua e por um conjunto de ferramentas baseadas na linguagem, 
conforme ilustra a figura 1. Por possuir características de linguagem de extensão, a própria 
linguagem Lua foi usada para integração das ferramentas que compõem o ambiente.  

Lua [IFC96] é uma linguagem dinamicamente tipada: variáveis não têm tipos, apenas 
valores é que estão associados a um tipo. Como em linguagens procedimentais convencionais, Lua 
oferece estruturas de controle (while, if, etc.), definições de funções com parâmetros e variáveis 
locais. Além disso, inclui aspectos não usuais como: (1) funções são consideradas valores de 
primeira classe; (2) o tipo table (tabela) implementa arrays associativos, e é o único mecanismo 
para estruturar dados em Lua. Tabelas são objetos criados dinamicamente e podem ser indexados 
por qualquer valor da linguagem, exceto nil . Esta flexibilidade é a base do mecanismo para 
descrição de objetos em Lua. Vários tipos de dados podem ser implementados através de tabelas; 
(3) as facilidades reflexivas oferecidas por Lua permitem, por exemplo, verificação de tipo através 
da função type que retorna um string descrevendo o tipo do seu argumento. Como registros e 



objetos são representados por tabelas, pode-se percorrer facilmente todos os campos do objeto ou 
verificar a presença de determinados campos. Tag Methods é o mecanismo mais genérico de 
reflexão que a linguagem apresenta, permitindo ao programador mudar o comportamento de Lua 
em condições especiais, como na presença de erros durante a execução ou no acesso a um campo 
inexistente em uma tabela. 

 

 
Figura 1 – Arquitetura de LuaSpace  

LuaOrb  [CCI99] é um binding entre a linguagem Lua e CORBA que, da mesma maneira 
que todos os bindings entre linguagens de programação e CORBA, define mapeamentos entre tipos 
de uma linguagem (Lua, no caso) e IDL, disponibilizando o acesso dinâmico a objetos CORBA da 
mesma maneira que se faz acesso a objetos Lua. Diferentemente dos demais bindings, LuaOrb é 
baseado no mecanismo de tipagem dinâmica de Lua e na Interface de Invocação dinâmica de 
CORBA (DII). Estes aspectos permitem o acesso a objetos CORBA em tempo de execução sem 
declaração prévia (sem stubs). Do lado do cliente, LuaOrb aproveita as características dinâmicas de 
Lua permitindo o acesso dinâmico a objetos remotos CORBA, como se fossem objetos Lua.  

Para usar um objeto CORBA, um proxy deve ser criado usando o construtor createproxy. 
Esta função retorna um objeto Lua que representa o objeto CORBA. Através do mecanismo de tag 
methods, LuaOrb intercepta as  operações aplicadas sobre o proxy e as transforma em operações 
remotas. DII permite diferentes modos de invocação e LuaOrb permite que o programador os use. 
O modo de chamada síncrona adiada é disponível apenas via DII. Neste modo, o cliente pode 
chamar um método e continuar sua execução sem esperar pela finalização do método, solicitando o 
resultado mais tarde. Para usar este modo, o prefixo deferred_ deve ser incluído antes do nome da 
operação. A chamada do método retorna um handler que pode ser usado para recuperar o resultado 
da execução do método.  Como este tipo de chamada é bastante útil para programação orientada a 
eventos, LuaOrb oferece a função completion_event para observar a finalização da execução do 
método especificado na chamada adiada. Esta função tem dois parâmetros, o handler retornado 
pela chamada síncrona adiada e uma função que será executada depois da finalização do método, 
recebendo como parâmetro o resultado do método da chamada adiada. Por exemplo, na chamada 
completion_event(obj:deferred_monitora(), print), quando o método monitora é finalizado, a 
função print é invocada tendo como parâmetro o resultado retornado por monitora. 

Do lado do servidor, LuaOrb usa as facilidades oferecidas pela DSI (Dynamic Invocation 
Interface) de CORBA para permitir a extensão de objetos CORBA via Lua [CRI99]. Objetos Lua 
podem fazer o papel de servidores CORBA e clientes podem acessá-los via stubs ou DII. 



Analogamente ao que acontece do lado do cliente, é criado um proxy para o objeto Lua. Este objeto 
pode ser dinamicamente instalado no servidor.  

 O Conector Genérico [BCR00] é um mecanismo que dinamicamente seleciona 
componentes para executar serviços requisitados por uma aplicação. Usando este mecanismo, uma 
aplicação pode ser configurada declarando um conjunto de serviços sem estabelecer os 
componentes que oferecem tais serviços. Os componentes serão selecionados on-the-fly. Portanto, 
este mecanismo permite o uso de serviços de componentes não determinados da mesma maneira 
que se usa serviços de componentes conhecidos. O Conector Genérico é um objeto Lua criado pela 
função generic_createproxy(). No programa de configuração, após a  criação do conector, o serviço 
pode ser chamado da seguinte forma: nome_proxy:serviço(parâmetros). Na execução esta 
chamada é interceptada pelo conector genérico que, implicitamente, aciona uma função cuja 
finalidade é procurar em um repositório padrão  pelo componente que oferece serviço(parâmetros).  
Uma vez encontrando vários componentes que oferecem serviço(parâmetros), o Conector Genérico 
usa LuaOrb para invocar o serviço. O processo de busca acontece em background.  

O Conector Genérico mantém uma tabela de configuração que contém o registro das buscas 
já realizadas. A cada nova solicitação, o Conector Genérico verifica nesta tabela se o mesmo 
serviço já foi encontrado anteriormente, evitando acesso ao repositório. Por outro lado, existe a 
flexibilidade de se estabelecer que toda busca deve ser feita sobre o repositório, sem consultar a 
tabela de configuração. Como a seleção do componente é resolvida em tempo de execução, este 
mecanismo consiste em uma maneira de reconfigurar a aplicação visto que, a cada chamada de um 
mesmo serviço, um componente diferente pode ser selecionado para executá-lo. Como 
consequência, com o uso do conector genérico, configuração e reconfiguração  estão misturadas no 
programa de configuração.  

A meta-interface [CRI99] é um mecanismo usado para introduzir dinamicamente objetos 
Lua e serviços sem necessidade de modificar o repositório de interfaces de CORBA. A meta-
interface é uma interface IDL que define um servidor genérico (“servidor de servidores”) para 
englobar objetos. O acesso a objetos em servidores é realizado através de um conjunto de operações 
para chamar funções, escrever e ler atributos.  Apesar de poder ser usado por qualquer cliente 
CORBA, o acesso a meta-interface para um cliente Lua é transparente e implementado através de 
tag methods. As principais facilidades oferecidas pela meta-interface são identificação dinâmica de 
interfaces de objetos e instalação dinâmica de novos objetos. A instalação dinâmica de novos 
objetos em servidores compreende a criação de um objeto remoto e a associação do objeto remoto a 
um servidor genérico. A meta-interface dispõe de métodos para identificação dinâmica de objetos.   

ALua  [UR99] é uma biblioteca associada à linguagem Lua que oferece um mecanismo 
para comunicação entre processos através de um modelo orientado a eventos que permite que 
trechos de código fonte sejam transmitidos entre processos executando em diferentes máquinas. A 
função send(processo_destino, mensagem) é usada para se enviar uma mensagem com um código 
a ser executado no destino. O código é executado no ambiente global de Lua, portanto, é possível 
incluir neste código a modificação de variáveis e chamadas de funções, bem como outras ações de 
reconfiguração da aplicação. 

3. Configuração de Aplicações no  LuaSpace 

LuaSpace permite a construção interativa de aplicações através do Console Lua. O interpretador 
Lua analisa o comando recebido e, em alguns casos, a facilidade reflexiva oferecida pelo 
mecanismo de tag methods é acionada para tratar o comando. Como cada objeto Lua tem um tag 



method associado, a semântica de qualquer operação pode ser modificada e uma nova semântica ser 
associada ao tag method da operação. Por exemplo, para chamada de métodos sobre proxies de 
objetos CORBA, um tag method define que LuaOrb deve tratar a chamada. O conector genérico 
também é acionado de maneira similar. O mecanismo de tag method também é responsável por 
direcionar as chamadas para a meta-interface, no caso da instalação dinâmica de objetos Lua em 
servidores CORBA.  

O usuário pode também desenvolver o programa de configuração da aplicação em um 
script Lua e submeter este script ao interpretador Lua. O script Lua pode ser chamado pelo usuário 
usando o console Lua, pode ser chamado pela aplicação em execução, ou ainda, ser enviado em 
uma mensagem, para um processo em execução, usando o mecanismo de envio de mensagens 
oferecido por aLua. A facilidade de execução de scripts e de envio de scripts em uma mensagem 
são aspectos importantes para a reconfiguração de uma aplicação.  

Para ilustrar brevemente a configuração de uma aplicação no ambiente LuaSpace, usaremos 
um exemplo clássico da literatura [KM85], o Sistema de Monitoração de Pacientes (SMP). 
Originalmente este sistema foi configurado seguindo a estrutura estabelecida pelo paradigma da 
configuração, sendo a ligação entre componentes explicitamente declarada no programa de 
configuração. Nesta seção o SMP será modelado seguindo o modelo de programação procedural 
disponível no LuaSpace.   

O SMP é composto por componentes CentralEnfermagem e Paciente. Cada Paciente 
monitora sensores ligados a um paciente e emite um alarme quando existem dados fora dos limites 
estabelecidos previamente. O módulo CentralEnfermagem recebe alarmes e, algumas vezes, solicita 
os dados vitais do paciente (representados na struct status). A Figura 2 mostra a interface IDL deste 
sistema.   

struct status{                                interface Paciente{                                  interface Enfermagem{ 
    string nome;                                 status statuscorrente();                            void alarme(in Paciente); 
    short pressao_max                      Paciente monitora();                             } 
    ...  }                                            }                           

Figura 2 – Interfaces IDL do Sistema de Monitoração de Pacientes  

 

pac = 1 
while pac<5 do 
   p = createproxy(“Paciente”, pac) 
   c = generic_createproxy() 
   completion_event(p:deferred_monitora(), trataevento)  
   pac = pac + 1 
end 
numalarme = 0 
function trataevento(p) 
   enf = createproxy(“CentralEnfermagem”) 
   enf:alarme(p) 
   numalarme = numalarme + 1 
   if numalarme > 5 then 
      c:urgencia(p) 
   end 
   completion_event(p:deferred_monitora(), trataevento)  
end 

Figura 3 - Programa de Configuração do SMP  



A figura 3 ilustra uma possível configuração do SMP. Neste exemplo, uma função Lua é passada 
como segundo argumento da função completion_event. Na finalização do método monitora a 
função trataevento é chamada. Esta função determina a execução do método alarme do 
componente CentralEnfermagem e incrementa o número de alarmes emitidos pelo Paciente. Caso o 
alarme seja repetido cinco vezes, supõe-se que é uma situação de extrema emergência e, para tratá-
la, é invocado o método urgência de um componente a ser encontrado pelo Conector Genérico. 
Após tratar o evento recebido, a função trataevento faz a chamada ao método monitora novamente. 
Isto ilustra uma situação comum onde depois de tratar um evento, um programa redefine um 
handler para a próxima ocorrência do mesmo evento. A função trataevento atua como um 
mecanismo de interconexão de componentes, uma vez que, na finalização do método monitora do 
componente Paciente, esta função é chamada para determinar os componentes que executarão o 
serviço necessário para atender a solicitação do método monitora. 

4. Reconfiguração Dinâmica 

O uso de uma linguagem interpretada e procedural para reconfigurar aplicações introduz algumas 
importantes diferenças no conceito de reconfiguração dinâmica [BR00]. Características típicas de 
linguagens interpretadas, como ausência de declarações e sistemas de tipos dinâmicos, conferem 
flexibilidade para reconfiguração dinâmica. Estas características eliminam a necessidade de 
declaração prévia de tipos, tornando possível a inserção de componentes na configuração durante a 
execução da aplicação. Com modelo de programação procedural as interconexões entre 
componentes podem ser representadas por chamadas convencionais de métodos. Desta forma, não 
são necessários comandos para conectar e desconectar componentes. Através de estruturas 
convencionais de controle pode-se estabelecer regras para mudar a estrutura da aplicação em tempo 
de execução. Tais regras podem expressar condições que determinam a seleção de diferentes 
componentes. Neste caso, o dinamismo faz parte do próprio programa de configuração.  

Um outro aspecto usualmente oferecido por ambientes com linguagens interpretadas, o 
console interativo, permite se construir e modificar programas, uma vez que é possível determinar a 
execução imediata de comandos, inclusive adicionar e conectar componentes em uma aplicação, 
sem necessidade de recompilação. É também possível incluir nova funcionalidade na aplicação no 
decorrer da execução.  

Em resumo, os estilos procedural e interativo disponibilizam duas formas de se estabelecer 
reconfiguração dinâmica. Por um lado o estilo procedural permite que o próprio programa inclua 
capacidade de reconfiguração dinâmica, por outro lado, a interatividade possibilita que, 
externamente, sejam determinadas ações de reconfiguração da aplicação.  

Em [End94] reconfiguração dinâmica é classificada de acordo com o momento de sua 
definição como reconfiguração programada e reconfiguração ad-hoc ou não planejada. LuaSpace 
oferece suporte para os dois tipos de reconfiguração. 

A reconfiguração programada pode ser estabelecida pelo próprio programa Lua que 
determina as condições que ocasionam reconfiguração na aplicação. Neste caso, pontos de 
reconfiguração são explicitamente definidos pelo programador. O conector genérico introduz a 
possibilidade de reconfiguração automática. Nesta situação a reconfiguração é transparente para o 
programa de configuração. Este aspecto está relacionado com a noção de arquitetura auto-
organizável [KM96] uma vez que o conector genérico minimiza a necessidade de gerenciamento 
explícito para evolução da aplicação. O suporte para reconfiguração programada oferecido por 
LuaSpace pode ser dividido em dois níveis. Em um deles o programador determina os componentes 



que executam os serviços usados na aplicação. Em um outro nível, mais automático, o programador 
especifica apenas os serviços que compõem a aplicação e o conector genérico torna transparente as 
complexidades relacionadas com a busca de componentes. Em LuaSpace o suporte para 
reconfiguração não planejada é oferecido pelo console Lua e pelo mecanismo de envio de 
mensagens a processos remotos oferecido por aLua.   

Mudanças na reconfiguração da aplicação podem acontecer no nível de configuração 
(adicionar e remover componentes e conexões) e no nível dos componentes (mudar a 
implementação dos componentes, adicionar novas funções, etc). Os principais sistemas que 
permitem reconfiguração dinâmica  possibilitam apenas modificação na estrutura da aplicação, ou 
seja, no nível de configuração.  LuaSpace permite modificações nos dois níveis. Por esse motivo, 
pode-se ressaltar que LuaSpace não é simplesmente um ambiente para composição de aplicações 
mas sim um ambiente para gerenciamento de aplicações.   

No exemplo da Figura 3, a capacidade de reconfiguração da aplicação é conferida pelo 
Conector Genérico e pelo comando condicional (if) que, tendo a condição satisfeita, determina a 
seleção de um componente que ofereça o método urgência. O uso destes recursos é bastante 
conveniente para uma aplicação como o SMP onde é importante que o paciente possa ser atendido 
o mais rápido possível por qualquer uma das entidades com competência para tal. Este exemplo 
ilustra o contraste entre a abordagem de configuração convencional, que interliga componentes 
diretamente sem conhecimento dos dados que fluem entre os componentes, e a flexibilidade do 
LuaSpace para analisar os valores gerados pelos componentes. Em geral, diferentes valores 
necessitam diferentes serviços. No programa de configuração Lua, os dados podem ser analisados 
para decidir qual serviço deve ser chamado. Como discutido em [PS93] isto adiciona flexibilidade à 
configuração. Além disso, em casos onde há incompatibilidade entre componentes, o programa Lua 
pode realizar a adaptação necessária. 

5. Conclusão 

Neste trabalho apresentamos LuaSpace, um ambiente que dispõe de um conjunto de ferramentas 
para configuração e reconfiguração dinâmica de aplicações baseadas em componentes. Como nos 
demais ambientes de programação baseados em componentes, LuaSpace usa uma linguagem de 
configuração. Diferentemente da maioria dos sistemas, a linguagem é de propósito geral com as 
vantagens de uma linguagem de programação completa. Esta linguagem é baseada em um modelo 
de programação procedural, além de ser interpretada, aspectos que permitem a introdução dinâmica 
de componentes na aplicação sem necessidade de recompilação do programa de configuração. Este 
modelo é mais flexível que o modelo de configuração tradicional que impõe a declaração prévia de 
todos os componentes que compõem uma aplicação. Por isto, é bastante compatível com a filosofia 
de CORBA, cujos objetos são descritos por interfaces que contém assinaturas de métodos e não 
declaram os serviços requisitados. Os componentes que executam os serviços requisitados podem 
ser selecionados em tempo de execução.   

O  ambiente segue a filosofia dos modelos de componentes de manter a independência 
entre a linguagem de descrição dos componentes (IDL) e a linguagem usada no desenvolvimento da 
aplicação. Além disso, promove a separação entre a implementação e a especificação do 
componente.   

No LuaSpace a ligação entre componentes é implícita, portanto  não há uma forte distinção 
entre configuração e reconfiguração de uma aplicação. Comandos condicionais (if) ou de iteração 
(while) no programa de configuração podem dinamicamente determinar a seleção de novos 



componentes de acordo com condições satisfeitas em tempo de execução. LuaSpace oferece 
suporte as mesmas tarefas de reconfiguração oferecidas pelos ambientes de configuração 
tradicionais (inserção e remoção de componentes e interconexões entre eles) porém segue um 
modelo diferente, com interconexões acontecendo de maneira implícita.   

Devido à integração da linguagem Lua com o modelo CORBA, LuaSpace utiliza o suporte 
à heterogeneidade e distribuição oferecido por CORBA, permitindo que os componentes sejam 
implementados em qualquer linguagem que tenha o binding para CORBA.  

Em termos de suporte a reconfiguração dinâmica, LuaSpace permite se expressar tanto 
mudanças programadas quanto não programadas, reconfiguração estrutural e funcional e instalação 
dinâmica de componentes.    

As ferramentas que compõem o ambiente descrito neste trabalho encontram-se todas 
integradas e  operacionais em uma plataforma linux. Apesar do ambiente apresentado neste trabalho 
ser baseado em Lua, o mesmo suporte para configuração e reconfiguração dinâmica pode ser 
oferecido usando outra linguagem e bindings para outros modelos de componentes, desde que a 
linguagem possua características dinâmicas semelhantes às de Lua e o binding seja baseado na 
interface dinâmica do modelo de componentes. Estes aspectos permitem que a aplicação seja 
configurada sem a declaração prévia de tipos de objetos, portanto são características chave do 
ambiente.  
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