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1 Introdução

Jerrymouse é uma arquitetura para distribuição dinâmica de requisições em cluster 

de web services. Os softwares contidos neste manual são:  Apache Tomcat,  Axis2,  Ganglia, 

Distribuidor2,  FiltroUDP.  Este manual possui como objetivo orientar de forma simples e 

rápida  a  instalação  dos  componentes  necessários  para  que  o  Jerrymouse funcione 

corretamente. O sistema operacional utilizado para instalação dos componentes da arquitetura 

e que este manual está baseado é o sistema operacional Debian Lenny, distribuição estável e 

versão 5.01. A versão do sistema operacional influência apenas na etapa de “Preparação do 

Sistema”, na qual será utilizado o gerenciador de pacotes  apt-get.  É utilizado o  front-end 

aptitude para o gerenciador de pacotes  apt-get nas linhas de comando exemplificadas neste 

manual. Usuários do sistema operacional Ubuntu e outras distribuições derivadas do Debian 

deveriam  poder  utilizar  este  manual  normalmente,  desde  que  possuam  o  gerenciador  de 

pacotes apt-get e que nas linhas exemplificadas com aptitude este seja entendido como apt-

get. Usuários de outras distribuições deverão satisfazer as dependências instaladas na etapa de 

“Preparação do Sistema”,  de acordo com as necessidades  do seu sistema operacional.  As 

dependências  instaladas  durante  esta  etapa  são  listadas  em  “Anexo  1”,  os  demais 

componentes  são  instalados  com  a  compilação  de  seus  respectivos  códigos-fonte.  É 

recomendado  que  todos  os  procedimentos  descritos  neste  manual  sejam realizados  como 

usuário  root  e,  caso  seja  necessário,  as  permissões  sejam atribuídas  a  outros  usuários  de 

acordo com as necessidades do ambiente onde a arquitetura é executada. Todo o procedimento 

descrito neste manual é realizado na shell bash do Linux e o editor utilizado é o vim.

A diferença entre o(s) nó(s) principal(ais) (front-end) e os demais nós (back-end) do 

cluster é a existência do FiltroUDP e do distribuidor2 (Jerrymouse). Desse modo, o front-end 

deverá  possuir  todos  os  componentes  da  arquitetura,  enquanto  os  back-ends necessitam 

apenas  do  Apache  Tomcat,  Axis2  e  do  Ganglia.  As  instalações  contidas  neste  manual 

considera o(s) nó(s) central(ais) do cluster. Para utilizar este manual como referência para a 

instalação nos back-end, as etapas de instalação do FiltroUDP e do distribuidor2 (Jerrymouse) 

devem ser ignoradas.

Este manual se aplica a usuários que utilizam Apache Tomcat com adição do Axis2 

para disponibilizar web services.
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2 Preparando o Sistema Operacional

Antes  de  iniciar  a  instalação  do  Jerrymouse é  necessário  certificar-se  que  não 

existam dependências  de  softwares  para  o  funcionamento  da  arquitetura.  Por  isso.  neste 

capítulo será utilizado o gerenciador de pacotes para resolver as dependências de bibliotecas e 

softwares necessários à instalação, compilação e execução da arquitetura.

2.1 Editando o arquivo /etc/apt/source.list

Primeiro,  deve-se editar  o arquivo de configuração responsável por armazenar os 

endereços dos repositórios utilizados pelo gerenciador de pacotes do sistema operacional, para 

que aceite a instalação de pacotes que não são necessariamente Open Source (mas distribuídos 

gratuitamente).  O  caminho  para  o  arquivo  é  /etc/apt/sources.list.  As  linhas  deverão  ser 

editadas  de  forma  que  fiquem como demonstradas  abaixo.  Os  trechos  destacados  são  as 

propriedades adicionadas.

deb http://ftp.br.debian.org/debian/ lenny non-free main 

deb-src http://ftp.br.debian.org/debian/ lenny non-free main 

Caso o sistema operacional utilizado seja a distribuição    Ubuntu  , o arquivo citado   

para alteração deve conter as linhas a seguir:

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted #multiverse 

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted 

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe 

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe 

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse 

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse 

deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

Os termos  lenny  e  lucid,  respectivamente,  poderão ser  diferentes de acordo com a 

versão  dos  sistemas  utilizados.  Estes  termos  referem-se  a  denominações  de  versões  dos 
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sistemas operacionais.

Para que as alterações tenham efeito, faz-se necessário atualizar a lista de pacotes 

disponíveis nos repositórios. Para tanto, execute o comando abaixo:

# aptitude update

Com  esses  procedimentos  realizados,  os  pacotes  necessários  para  o  sistema 

operacional receber o Jerrymouse podem ser instalados.

2.2 Instalando os Pacotes Necessários

Para  instalar  os  pacotes  utilizados  pelo  Jerrymouse deve-se  utilizar  o  comando 

abaixo:

# aptitude install  build-essential  gcc make autoconf sun-java6-jdk libglib2.0-data libglib2.0-dev libxml2-dev  

libxml2-utils rrdtool librrd-dev libconfuse-dev

Os pacotes instalados são utilizados em compilações de códigos fonte dos aplicativos 

requeridos  pela  arquitetura  Jerrymouse.  Softwares  adicionais  serão  instalados,  sendo que 

estes  utilizam  bibliotecas  compartilhadas.  O  sistema  operacional  necessita  possuir  tais 

bibliotecas instaladas para conseguir compilar o código fonte.

Com isso, o sistema estará devidamente preparado para a instalação da arquitetura 

Jerrymouse.
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3 Instalação

A instalação permitirá o uso de todos os componentes que fazem parte da arquitetura 

Jerrymouse, deixando-a em condições de ser executada. Existem duas formas de instalação: 

instalação básica e a instalação personalizada. Na instalação básica, os componentes serão 

instalados em um diretório já determinado, /usr/local, e as configurações necessárias já estão 

realizadas quase em sua totalidade, faltando o mínimo de configuração a ser completada. Com 

isso, essa forma de instalação tende a ser simples e rápida. Na instalação personalizada, os 

componentes  serão  instalados  em  um  diretório  determinado  pelo  usuário.  Todas  as 

configurações necessárias serão realizadas pelo usuário para que o distribuidor encontre todas 

as bibliotecas e funcionalidades do sistema operacional necessárias a uma execução correta. 

Por isso, essa forma de instalação é mais complexa e necessita mais tempo para ser realizada.

A instalação personalizada é recomendada quando a arquitetura será utilizada por um 

usuário com a finalidade de testes, onde não seja a melhor opção instalar o Jerrymouse nos 

diretórios padrões do sistema. Com essa medida de segurança é possível evitar acidentes com 

arquivos do sistema operacional que possam comprometer o seu funcionamento.

Nos  exemplos  apresentados  nas  etapas  de  instalação,  onde  se  lê 

<diretório_instalação> deve ser entendido /usr/local para a instalação básica ou no caso da 

instalação  personalizada  deve  ser  entendido   <diretório  de  instalação> escolhido  pelo 

usuário. As configurações que devem ser realizadas estarão apresentadas em suas respectivas 

ordens e serão mencionadas em qual das instalações devem ser realizadas.

3.1 Apache Tomcat

A versão  do  Apache Tomcat utilizada  é  a  6.0.18  e  o  pacote  utilizado para  essa 

instalação é denominado apache-tomcat-6.0.18.tar.gz. Esse pacote foi obtido através do site 

da  empresa  The Apache  Software  Foundation (www.apache.org).  Os  comandos  utilizados 

para sua instalação são:

# cd <diretório_instalação>

# tar -xzf <diretorio_origem>/apache-tomcat-6.0.18.tar.gz

# cd  ./apache-tomcat-6.0.18/bin/

# tar -xzf jsvc.tar.gz

# cd jsvc-src

# autoconf
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# ./configure --with-java=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.18/ (ou o caminho até o diretório do jdk)

# make

# cp jsvc ..

Com isso o  Apache Tomcat estará instalado. Os  scripts para iniciar ou finalizar a 

execução do Apache Tomcat são startup.sh ou shutdown.sh,  respectivamente.

# <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/bin/startup.sh 

ou

# <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/bin/shutdown.sh

3.1.1 Verificando a Instalação do Apache Tomcat

Para verificar se o Apache Tomcat está executando corretamente, deve ser verificado 

se o processo denominado java está em execução. Para isso pode-se utilizar o comando ps.

# ps

3.2 Axis2

Finalizada a instalação do  Apache Tomcat, pode-se instalar o  Axis2. Para tanto é 

necessário que o  Apache Tomcat não esteja em execução.  Caso esteja sendo executado é 

necessário  que  a  sua  execução  seja  finalizada  com  o  script  shutdown.sh,  apresentado 

anteriormente.

A versão do  Axis2 utilizado é 1.4.1 e será instalado a partir de um arquivo  WAR 
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(Web Archive Distribution). O arquivo para sua instalação também pode ser adquirido no site 

da empresa The Apache Software Foundation (www.apache.org).

Para instalar o Axis2 basta copiar o arquivo axis2.war para o diretório  webapps do 

Apache Tomcat.

# cp <diretorio_origem>/axis2.war <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/webapps/

Agora é necessário inicializar o Apache Tomcat com o script startup.sh para que o 

Axis2 seja instalado automaticamente.

3.2.1 Verificando a Instalação do Axis2

Para verificar se a instalação do Axis2 foi realizada com sucesso é necessário acessar 

por meio de um browser o endereço http://<host:port>/axis2. Para realizar essa verificação é 

necessário que o Apache Tomcat esteja em execução. Caso não esteja inicie a execução pelo 

script startup.sh.  Com o  Apache Tomcat funcionando pode-se testar  o  funcionamento  de 

ambos, Apache Tomcat e Axis2, através do comando:

# w3m http://localhost:8080/axis2

Como resultado deverá ser exibida uma página de parabenização. Isso certifica que o 

Axis2 está instalado e executando perfeitamente.

3.3 Ganglia

O  Ganglia é  uma ferramenta  de  monitoração  usada  em plataformas distribuídas. 

Nesta arquitetura ela é responsável pela publicação das informações referentes ao estado dos 

nós  do  cluster.  A versão  utilizada  é  3.1.2,  adquirida  através  do  site  do  projeto  Ganglia 

Monitoring System (ganglia.info).

O Ganglia possui algumas dependências que devem ser resolvidas previamente. No 

momento de compilação de cada dependência, o usuário estará localizado no diretório /tmp. 

Por se tratar de um diretório de arquivos temporários, os arquivos instalados não residirão 

nesse  diretório.  Assim,  após  este  passo,  os  diretórios  e  arquivos  criados  no  momento  de 
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compilação das dependências passarão a ser desnecessários.

3.3.1 Instalando Dependências do Ganglia

O Ganglia necessitará dos seguintes pacotes para ser instalado corretamente:

 APR (Apache Portable Runtime);

 Expat;

 Python.

A seguir,  a instalação de cada pacote será detalhada. Novamente, no momento da 

compilação de cada pacote o usuário deverá estar localizado no diretório /tmp por se tratar de 

um diretório onde se localizam os arquivos temporários.

3.3.1.1 APR (Apache Portable Runtime)

Deve-se instalar o  APR a partir do arquivo  apr-1.3.3.tar.bz2 encontrado no site do 

projeto que pertence à empresa  The Apache Software Foundation (http://apr.apache.org/). A 

versão  utilizada  para  a  instalação  é 1.3.3. Para  instalar  o  APR devem ser  executados  os 

seguintes comandos:

# cd /tmp

# tar -xjf <diretorio_origem>/apr-1.3.3.tar.bz2

# cd apr-1.3.3

# ./configure

# make

# make install

# cd ..

3.3.1.2 Expat

O Expat deve ser instalado a partir do arquivo expat-2.0.1.tar.gz encontrado no site 

do projeto Expat XML parser (http://sourceforge.net/projects/expat/). A versão utilizada para 

a instalação é 2.0.1. Para instalar o Expat devem ser executados os seguintes comandos:

# cd /tmp

# tar -xzf <diretorio_origem>/expat-2.0.1.tar.gz

# cd expat-2.0.1
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# ./configure

# make

# make install

# cd ..

3.3.1.3 Python

O Python deve ser instalado a partir do arquivo Python-3.0.1.tgz encontrado no site 

da própria linguagem Python (http://www.python.org/). A versão utilizada para esta instalação 

é a 3.0.1. Os seguintes comandos devem ser executados para instalar o Python:

# cd /tmp

# tar -xzf <diretorio_origem>/Python-3.0.1.tgz

# cd Python-3.0.1

# ./configure

# make

# make install

# make fullinstall

# cd ..

3.3.2 Instalando o Ganglia

Importante lembrar que a localização no diretório /tmp foi apenas para a instalação 

das  dependências  anteriores,  a  partir  de  agora  deve-se  voltar  a  instalar  a  arquitetura  no 

diretório pré-definido (/usr/local) ou no diretório definido pelo usuário.

Utilizou-se  a  versão  3.1.2 do  Ganglia.  Para  realizar  essa  instalação  foi  obtido  o 

arquivo  ganglia-3.1.2.tar.gz, a partir do site do próprio projeto  Ganglia Monitoring System 

(http://ganglia.info/). Para realizar a instalação do  Ganglia são necessários os comandos a 

seguir:

# cd <diretório_instalação>

# tar -xzf <diretorio_origem>/ganglia-3.1.2.tar.gz

# cd  ganglia-3.1.2

# ./configure --with-libapr=/usr/local/apr/bin/apr-1-config --with-libconfuse=/usr/lib --with-libexpat=/usr/local

# make

# make install

# mkdir /etc/ganglia

# gmond --default_config > /etc/ganglia/gmond.conf
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O  comando  gmond inicia  a  execução  do  Ganglia e  o  comando  gstat visualiza 

métricas publicadas pelo Ganglia.

3.3.2.1 Testando o Ganglia

O correto funcionamento do Ganglia pode ser verificado através da visualização das 

métricas que estão sendo publicadas por ele, pelo comando  gstat.  Caso as métricas sejam 

apresentadas, assume-se que o  Ganglia  está sendo executado corretamente. Caso não esteja 

executando, deve-se digitar o comando gmond para que o Ganglia passe a ser executado.

# gstat (exibe informações)

#gmond (inicializa o Ganglia)

3.4 FiltroUDP

O FiltroUDP é responsável por ativar o distribuidor2 de acordo com as requisições 

que são atendidas pelo Apache Tomcat. Para isso, o FiltroUDP será copiado para o diretório /

lib do Apache Tomcat e o arquivo web.xml contido no diretório Apache Tomcat que se refere 

ao Axis2 deve ser editado.

Para copiar o FiltroUDP, deve-se copiar o arquivo FiltroUDP.class para o diretório 

<diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/lib/.

# cp <diretorio_origem>/FiltroUDP.class <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/lib/

A  seguir  deve-se  editar  o  arquivo  web.xml contido  no  diretório 

<diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/webapps/axis2/WEB-INF/ de  forma  que  o 

Apache Tomcat conheça o Filtro e possua condições de encontrá-lo.

# vim <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/webapps/axis2/WEB-INF/web.xml

O conteúdo deverá ser editado de forma que o mesmo fique como demonstrado no 

trecho  do  arquivo  a  seguir.  Onde  se  lê  IP_DA_MÁQUINA,  deve  ser  colocado  o  IP do 
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computador onde a arquitetura está sendo instalada.

<!DOCTYPE  web-app  PUBLIC  "-//Sun  Microsystems,  Inc.//DTD  Web  Application  2.3//EN" 

"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> 

<web-app> 

    <display-name>Apache-Axis2</display-name> 

    <filter> 

    <filter-name>Filtro de Redirecionamento</filter-name> 

    <filter-class>FiltroUDP</filter-class> 

    <init-param> 

    <param-name>distribuidor</param-name> 

    <param-value>127.0.0.1</param-value> 

    </init-param> 

    <init-param> 

    <param-name>portadistribuidor</param-name> 

    <param-value>10010</param-value> 

    </init-param> 

    <init-param> 

    <param-name>meuip</param-name> 

    <param-value>IP_DA_MÁQUINA:8100</param-value> 

    </init-param> 

    </filter> 

    <filter-mapping> 

    <filter-name>Filtro de Redirecionamento</filter-name> 

    <url-pattern>/services/*</url-pattern> 

    </filter-mapping> 

 

    <servlet> 

        <servlet-name>AxisServlet</servlet-name> 

        <display-name>Apache-Axis Servlet</display-name>
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3.5 Distribuidor2

Para  finalizar  a  instalação,  resta  o  distribuidor2.  Para  instalar  o  distribuidor2,  o 

diretório denominado distribuidor2 deve ser copiado para o diretório <diretório_instalação> 

e deve ser editado o arquivo monitorganglia.xml que localiza-se dentro do diretório /etc do 

distribuidor2. Para copiar o diretório deve-se digitar:

# cp -r <caminho_origem>/distribuidor2 <diretório_instalação>

A editação do arquivo de configuração do distribuidor2 pode ser feita com o seguinte 

comando:

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml

O  conteúdo  do  arquivo  deverá  ser  semelhante  ao  exibido  abaixo.  Os  trechos 

destacados devem ser substituídos por suas respectivas informações locais de onde está sendo 

instalada a arquitetura.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<monitorganglia> 

<host>Nome_host</host> 

<ip>IP_HOST</ip> 

<porta>8649</porta> 

<tx_atualizacao>500</tx_atualizacao> 

</monitorganglia>

No caso de instalação personalizada,  o arquivo  distribuidor.xml do  distribuidor2 

deve  ser  editado.  Esse  arquivo  está  localizado  no  diretório 

<diretório_instalação>/distribuidor2/etc/. Nota-se que essa configuração é desnecessária na 

instalação básica pois o arquivo já está editado para indicar o diretório  /usr/local. A edição 

pode ser realizada com o comando:

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/etc/distribuidor.xml

Os  trechos  destacados  na  transcrição  a  seguir,  devem  ser  alterados  por  suas 
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respectivas informações.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE distribuidor 

SYSTEM "distribuidor.dtd"> 

<distribuidor> 

<configuracao> 

<vizinhos> 

<host nome="pacu1"> 

<ip>192.1.1.1</ip> 

<porta>10001</porta> 

</host> 

<host nome="pacu2"> 

<ip>192.1.1.3</ip> 

<porta>10002</porta> 

</host> 

</vizinhos> 

<configurador> 

<host nome="pacu"> 

<ip>127.0.0.1</ip> 

<porta>9000</porta> 

</host> 

</configurador> 

<log> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/log.txt</arquivo> 

<nivel>5</nivel> 

</log> 

</configuracao> 

<conectores> 

<conector nome="tomcat" id="0"> 

<biblioteca>libconectortomcat.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/tomcat-conector.xml</arquivo> 

</conector> 

</conectores> 

<politicas> 

<politica nome="cpu" id="3"> 

<biblioteca>libcpu.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica>  

<politica nome="rr" id="2"> 
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<biblioteca>librr.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica> 

<politica nome="rrp" id="1"> 

<biblioteca>librrp.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica> 

<politica nome="power" id="4"> 

<biblioteca>libpower.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica> 

<politica nome="ponderada" id="5"> 

<biblioteca>libponderada.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica> 

<politica nome="mme" id="6"> 

<biblioteca>libmme.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica> 

</politicas> 

<monitores> 

<monitor nome="ganglia" id="0"> 

<biblioteca>libmonitorganglia.so</biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</monitor> 

</monitores> 

<webservices>  

<webservice nome="/paggo-ws-paggo-ws/EJBWebServiceCadastroPropostaImpl" id="2"> 

<politicawebservice> 

<id>6</id> 

</politicawebservice> 

</webservice>  

<webservice nome="/axis2/services/OCR" id="3"> 

<politicawebservice> 

<id>3</id> 

</politicawebservice> 

</webservice> 

</webservices> 
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</distribuidor>

O arquivo  config.h contido  no  diretório  <diretório_instalação>/distribuidor2/src/ 

deve ser editado no caso de instalação personalizada. A linha número cinco deve ser editada 

de forma que fique como o exemplo a seguir:

#define CONF_DIR "<diretório_instalação>/distribuidor2/etc/" 

Essa  configuração,  assim  como  a  anterior,  é  realizada  apenas  na  instalação 

personalizada pelo fato do arquivo estar pré-configurado para o diretório /usr/local.

Com essas configurações realizadas, deve-se compilar o distribuidor2 para aplicar as 

alterações.

# cd <diretório_instalação>/distribuidor2

# make

O distribuidor2 pode ser executado a partir do script distribuidor.sh.

# <diretório_instalação>/distribuidor2/distribuidor.sh

Para o distribuidor2 funcionar corretamente é necessário que os outros componentes 

da arquitetura já estejam em execução.



15

4 Executando o Jerrymouse

Realizadas as instalações dos componentes anteriores corretamente, o  Jerrymouse 

pode  ser  executado.  Para  tanto,  faz-se  necessário  que  todos  os  componentes  estejam 

executando  antes  do  distribuidor2  entrar  em execução.  Para  isso,  os  comandos  a  seguir 

demonstram a ordem correta de execução (Tomcat, Ganglia e distribuidor2):

# <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/bin/startup.sh

# gmond

# cd <diretório_instalação>/distribuidor2

# ./distribuidor.sh

Pronto, o Jerrymouse deve estar executando! Caso exista algum erro que o impeça 

de  funcionar  corretamente,  serão  apresentadas  mensagens  de  erro  e  a  execução  do 

distribuidor2 será interrompida.
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5 Disponibilizando Serviços no Jerrymouse

A disponibilização de serviços por meio do Jerrymouse pode ser realizada da mesma 

forma com que é realizada no Axis2. Isso é possível pelo fato do Axis2 ser um dos aplicativos 

que compõem a arquitetura.

Assume-se que o serviço a ser disponibilizado já se encontra desenvolvido (não é do 

escopo deste manual abranger o desenvolvimento de serviços).

Para exemplificar a disponibilização de serviços no Jerrymouse será demonstrado a 

seguir como pode ser realizada a disponibilização de um dado serviço. O serviço utilizado 

encontra-se com a extensão “.aar”. Para que o serviço seja publicado, e assim disponibilizado, 

é  necessário  inseri-lo  no  diretório  <diretório_instalação>/apache-tomcat-

6.0.18/webapps/axis2/web-inf/services/. O comando para inserir o arquivo no diretório citado 

anteriormente é:

#  cp  <diretorio_origem>/<nome_arquivo>.aar  <diretório_instalação>/apache-tomcat-

6.0.18/webapps/axis2/web-inf/services/

Com a execução deste comando o serviço será disponibilizado através do Axis2 na 

arquitetura. Nesse momento é necessário configurar o Jerrymouse para que conheça o serviço 

instalado e  relacione  alguma política  a  ele.  Essa  configuração  está  descrita  em tópicos  a 

seguir.
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6 Adicionando e Aplicando Novas Políticas

O Jerrymouse possui políticas para distribuição de requisições já implementadas e 

disponibilizadas com a sua instalação. As políticas estão desenvolvidas em linguagem C e 

estão  contidas  no  diretório  <diretório_instalação>/distribuidor2/lib.  A  arquitetura 

Jerrymouse permite  que  novas  políticas  sejam  instaladas  e  aplicadas  aos  serviços 

disponibilizados pela arquitetura. A seguir, será descrito como adicionar novas políticas ao 

Jerrymouse e como aplicá-las aos serviços disponibilizados pela arquitetura.

6.1 Adicionando Novas Políticas

Para adicionar novas políticas ao Jerrymouse, deve-se inserir seu respectivo código 

fonte  (arquivo  .c)  no  diretório  <diretório_instalação>/distribuidor2/lib e  acrescentar  as 

informações necessárias para sua compilação no arquivo Makefile, contido no diretório citado 

anteriormente, onde as políticas estão localizadas. 

O arquivo código fonte da política a ser instalada na arquitetura pode ser copiado 

para o diretório citado anteriormente com o comando:

# cp <caminho_origem>/<nome_do_arquivo>.c <diretório_instalação>/distribuidor2/lib/

Para manter a organização do arquivo Makefile, as informações para a compilação do 

código  fonte  das  políticas  utilizadas  pelo  Jerrymouse devem  ser  inseridas  após  a  linha 

#Politicas e antes da linha .PHONY: all. A edição do arquivo Makefile pode ser feita com o 

comando:

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/lib/Makefile

Para  a  conclusão  dessa  etapa  é  necessária  a  compilação  do  distribuidor2.  Os 

comandos a seguir fazem isso:

# cd <diretório_instalação>/distribuidor2/

# make

Para que o distribuidor2 conheça a política adicionada ao Jerrymouse e saiba onde 
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encontra-lá  é  necessário  que  o  arquivo  de  configuração  distribuidor.xml seja  editado.  O 

arquivo está localizado no diretório <diretório_instalação>/distribuidor2/etc/. A edição pode 

ser realizada com o comando:

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/etc/distribuidor.xml

As informações referentes à política adicionada devem ser inseridas entre as  tags 

<politicas> e </politicas>. A seguir é exemplificado como deve ser realizada a inserção das 

informações  da  política  no  arquivo.  Os  trechos  em  destaque  devem  ser  alterados  pelas 

informações sobre a política.

<politica nome="<Nome_da_politica>" id="<número_do_ID_para_referenciar_a_politica>"> 

<biblioteca><biblioteca_utilizada_pela_politica></biblioteca> 

<arquivo><diretório_instalação>/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica>

6.2 Aplicando Políticas aos Serviços

Para  que  os  serviços  disponibilizados  na  arquitetura  Jerrymouse recebam  as 

requisições de acordo com a política adequada a ele, é necessário que o  distribuidor2  seja 

informado  qual  política  ele  deve  utilizar  para  distribuir  as  requisições  destinadas  a  cada 

serviço.

Essa  atribuição  de  políticas  aos  serviços  é  realizada  através  do  arquivo 

distribuidor.xml.  Este  arquivo  está  localizado  no  diretório 

<diretório_instalação>/distribuidor2/etc/ e pode ser editado com com o comando:

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/etc/distribuidor.xml

As informações  necessárias  para configurar  as  políticas  no  distribuidor2 deverão 

estar contidas entre as  tags <webservices> e  </webservices>. Cada atribuição de política é 

iniciada com uma linha informando o caminho para o serviço e um ID de identificação do 

serviço. Abaixo dessa linha estarão tags <politicawebservice> e </politicawebservice>, onde 

conterá  o  ID da  política  a  usada  para  esse  serviço.  A seguir  há  um  trecho  do  arquivo 

distribuidor.xml onde é exemplificado como deve ser a atribuição das políticas. Os termos em 
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destaque devem ser substituídos por suas correspondentes informações.

<webservices>

<webservice nome="<caminho_ate_o_servico>" id="<ID_para_servico>">

<politicawebservice>

<id><ID_da_politica></id>

</politicawebservice>

</webservice>

<webservice nome="<caminho_ate_o_servico>" id="<ID_para_servico>">

<politicawebservice>

<id><ID_da_politica></id>

</politicawebservice>

</webservice>

</webservices>

6.3 Concluindo Adição de Políticas 

Com  todas  as  etapas  concluídas,  pode-se  compilar  o  distribuídor2 para  que  as 

alterações  sejam  aplicadas  ao  seu  funcionamento.  A  compilação  ocorre  executando  os 

seguintes comandos:

# cd <diretório_instalação>/distribuidor2

# make

Pronto!! As novas políticas foram instaladas e aplicadas aos serviços. Agora pode-se 

executar o Jerrymouse como descrito no capítulo “Executando o Jerrymouse”.
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7 Exemplo de Utilização do Jerrymouse

Este capítulo descreve um exemplo prático para a utilização do Jerrymouse, tendo 

como ponto de partida a instalação já concluída com sucesso. Se todos os passos descritos nos 

capítulos  anteriores  foram  efetuados  com  sucesso,  o  Jerrymouse está  em  condições  de 

funcionar corretamente.

Serão utilizados os arquivos descritos a seguir: 

• SerOCR.aar:  este  arquivo  é  um  Servlet,  ou  seja,  o  serviço  que  será 

disponibilizado.

• cpu.c: este arquivo é o código fonte de uma política desenvolvida e que 

será instalada na arquitetura e aplicada ao serviço citado anteriormente.

• libcpu.so: trata-se de uma biblioteca compartilhada utilizada pelo código 

fonte “cpu.c”.

Para que seja instalado um novo serviço ou uma nova política no Jerrymouse, este 

não necessita ser finalizado.

Os arquivos cpu.c e libcpu.so devem ser  inseridos no diretório lib do distribuidor2 

para instalar a política  cpu. Após a inserção, o arquivo Makefile deve ser editado de forma 

que o mesmo contenha todas as informações necessárias para compilação da política.

# cp <caminho_origem>/cpu.c <diretório_instalação>/distribuidor2/lib/

# cp <caminho_origem>/libcpu.so <diretório_instalação>/distribuidor2/lib/

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/lib/Makefile

O trecho transcrito a seguir refere-se à edição realizada no arquivo Makefile com as 

opções necessárias para a compilação do arquivo cpu.c. 

 cpu: cpu.c 

   $(CC)  $(OTM)  -I/usr/include/glib-2.0  -I/usr/lib/glib-2.0/include  -lglib-2.0  -fPIC  -shared  -Wl,-

soname,libcpu.so -o libcpu.so $+

O nome da  política,  neste  caso  “cpu”,  deve  ser  acrescentado  na  linha  destacada 

abaixo e existente no arquivo Makefile, de maneira que fique como exibido a seguir:

all: clean conectortomcat monitorganglia rr rrp power ponderada mme cpu 
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Com a edição do arquivo  Makefile   concluído, o  distribuidor2 deve ser compilado 

novamente com os comandos:

# cd <diretório_instalação>/distribuidor2/

# make

Agora o  Jerrymouse precisa  ser configurado para conhecer  a  política  instalada e 

saber onde encontrá-la antes que a política seja relacionada a qualquer serviço. Para isso, o 

arquivo distribuidor.xml, localizado no diretório distribuidor2/etc/, deve ser editado entre as 

tags <politicas> e </politicas> de forma que contenha o trecho transcrito abaixo.

O comando para edição do arquivo é:

# vim <diretório_instalação>/distribuidor2/etc/distribuidor.xml

Transcrição do trecho inserido no arquivo distribuidor.xml:

<politica nome="cpu" id="3"> 

<biblioteca>libcpu.so</biblioteca> 

<arquivo>/home/jerrymouse/distribuidor2/etc/monitorganglia.xml</arquivo> 

</politica> 

Neste momento, os serviços que serão disponibilizados pela arquitetura podem ser 

instalados na arquitetura. O comando a seguir realiza essa operação.

#  cp  <diretorio_origem>/SerOCR.arr <diretório_instalação>/apache-tomcat-6.0.18/webapps/axis2/web-

inf/services/

No arquivo  distribuidor.xml,  deve ser realizado o relacionamento entre política e 

serviço. Esse relacionamento é feito com adição do trecho transcrito a seguir entre as tags 

<webservices> e </webservices>. 

<webservice nome="/axis2/services/OCR" id="1"> 

<politicawebservice> 

<id>3</id> 

</politicawebservice> 

</webservice>
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Com a finalidade de certificar se todas as operações foram concluídas com êxito, 

deve ser realizada uma recompilação do distribuidor2 com os comandos:

# cd <diretório_instalação>/distribuidor2/

# make

Com esses passos o serviço OCR está disponibilizado e a política cpu será aplicada 

em todas as requisições realizadas a esse serviço.
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Anexo 1 – Lista de pacotes utilizados pelo Jerrymouse

Na  etapa  de  preparação  do  sistema,  foram  instalados  pacotes  de  software que 

faltaram  na  instalação  básica  do  sistema  operacional  para  o  funcionamento  correto  do 

Jerrymouse. Foi utilizado o gerenciador de pacotes apt-get através do front-end aptitude. No 

entanto, outras distribuições podem não aceitar os comandos utilizados, por isso a seguir é 

disponibilizada  a  lista  de  pacotes  instalada  na  etapa  citada,  para  que  outras  distribuições 

possam receber o Jerrymouse:

autoconf automake autotools-dev avahi-daemon
binutils build-essential bzip2 defoma
dpkg-dev fontconfig fontconfig-config g++
g++-4.3 gsfonts gsfonts-x11 java-common
liba52-0.7.4 libasound2 libavahi-common-data libavahi-common3
libavahi-core5 libc6-dev libcairo2 libcairo2-dev
libconfuse-dev libconfuse0 libdatrie0 libdirectfb-1.0-0
libdirectfb-dev libdirectfb-extra libexpat1-dev libfontconfig1
libfontconfig1-dev libfontenc1 libfreetype6 libfreetype6-dev
libglib2.0-data libglib2.0-dev libgomp1 libice-dev
libjpeg62 libjpeg62-dev libltdl3 libmpeg3-1
libmpeg3-dev libnss-mdns libpango1.0-0 libpango1.0-dev
libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpango1.0-common libpng12-0
libpng12-dev libpthread-stubs0 libpthread-stubs0-dev librrd-dev
librrd4 libsm-dev libstdc++6-4.3-dev liblibsysfs-dev
libthai-data libthai0 libtimedate-perl libts-0.0-0
libx11-dev libxau-dev libxcb-render-util0 libxcb-render0
libxcb-render0-dev libxcb-xlib0-dev libxcb-render-util0-dev libxcb1-dev
libxdmcp-dev libxext-dev libxfont1 libxft-dev
libxft2 libxml2-dev libxml2-utils libxrender-dev
libxtst6 linux-libc-dev make odbcinst1debian1
pkg-config rrdtool sun-java6-bin sun-java6-jdk
sun-java6-jre ttf-dejavu ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra
unixodbc x-ttcidfont-conf x11proto-core-dev x11proto-input-dev
x11proto-kb-dev x11proto-xext-dev x11proto-render-dev xfonts-encodings
xfonts-utils xtrans-dev zlib1g-dev vim
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