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Message Oriented Middleware (MOM)

� Porque surgiu?

� Limitações dos sistemas 
baseados em RPC

� comunicação transiente

� comunicação síncrona

Basic Network Communication with Remote Procedure Call



Message Oriented Middleware (MOM)

� O que é?

� Tipo de middleware que assenta num sistema de 
comunicação assíncrono e persistente de troca 
de mensagens

� Mensagem:
� conjunto estruturado de informação caracterizado por

• Tipo
• Parâmetros



Message Oriented Middleware (MOM)

Mensagem : Encomenda {
NumeroEncomenda: 247
DataEntrega: Oct 09, 2006
Preco: 750 EUR

}

Message-Oriented Middleware (MOM)

aplicação cliente

aplicação destino

Messagem : pedidoEncomenda {
NumeroEncomenda: 247
Customer: Universidade de Lisboa
Item: #120 (Retroprojector)
Quantity: 3
EnderecoEntrega: Lisboa

}



Message Oriented Middleware (MOM)

� No que consiste?
� Software que reside

� Aplicação Cliente
� Aplicação Destino

� ...e que possibilita
� chamadas 

assíncronas entre 
aplicações

� Filas de mensagens
� Permitem 

armazenamento se 
aplicação destino 
não está disponível



Message Oriented Middleware (MOM)

� Como funciona?
� Modelo de Filas de Mensagens

� Aplicações comunicam através da inserção de 
mensagens em filas específicas

� Cada aplicação tem a sua fila privada, para a qual 
outras aplicações podem enviar mensagens

� A entrega das mensagens é assegurada pelo MOM
� Mensagem é mantida na fila da aplicação destino, se esta 

está indisponível para receber mensagens
� Cliente apenas tem a garantia que a mensagem será 

inserida na fila da aplicação destino



Message Oriented Middleware (MOM)

� Comunicações usando filas
� Independência entre aplicações



Message Oriented Middleware (MOM)

� Sistema baseado em Filas de Mensagens
� Arquitectura

• Mensagens são colocadas numa fila origem
• Cada mensagem especifica a fila destino para a qual deve 

ser transferida (fila destino)
• É da responsabilidade do sistema a alocação destas filas e 

assegurar a transferência de mensagens entre elas

• Mensagens são retiradas da fila destino pela aplicação 
destino



Message Oriented Middleware (MOM)

� Sistema baseado em 
Filas de Mensagens

� Arquitectura

• Conjunto de filas 
distribuídas por 
múltiplas máquinas

• Base de dados de 
mapeamento de 
filas



Message Oriented Middleware (MOM)

� Sistema baseado em Filas 
de Mensagens

� Arquitectura

• Filas são mantidas por 
Gestores de Filas

• Gestor de Filas:

• Interage directamente 
com aplicação 
cliente/destino

• Interage com outros 
Gestores de Filas
(como routers)



Message Oriented Middleware (MOM)

� Sistema baseado em Filas de Mensagens

� Interface

� API providenciada pelo MOM às aplicações

� Envio de mensagens

� Recepção de mensagens



Message Oriented Middleware (MOM)

� Sistema baseado em Filas de Mensagens
� Exemplo básico de interface

Instala callback function – invocada pelo MOM de 
cada vez que uma mensagem é colocada na fila

Notify

Verifica existência de mensagens numa fila e remove 
a mensagem desejada; processo não fica bloqueado

Poll

Remove mensagem da fila; processo bloqueado 
quando fila vazia

Get

Adiciona mensagem a uma fila específicaPut

SignificadoPrimitiva



Message Oriented Middleware (MOM)

� Sistema baseado em Filas de Mensagens
� Outras funcionalidades

� Mensagens guardadas em fila podem ter um tempo de 
vida associado antes de serem descartadas

� Priorização de mensagens
� Filas podem ser partilhadas por múltiplas aplicações 

providenciadoras do mesmo serviço
� Balanceamento de carga
� Aumento de Performance

� Filas transaccionais



Message Oriented Middleware (MOM)

� Vantagens
� Permite a não-

interdependência entre 
aplicações cliente/destino

� Assegurada fiabilidade do 
sistema, através de 
mecanismos de persistência

� Aplicações são isoladas das 
redes de comunicação, maior 
simplicidade e independência 
a problemas de rede

� Filas podem ser partilhadas 
entre aplicações, permitindo 
distribuição de carga

� Aplicação cliente pode definir 
prioridades às mensagens

� Desvantagens
Não existe um standard 
definido que regule as várias 
implementações
Software MOM tem de correr 
em todas as aplicações
• Quanto mais heterogéneo for o 

sistema, maior os custos 
associados

Problemas de escalabilidade



Message Brokers

� Porque surgiu?
� Insuficiência dos mecanismos já existentes

� RPC
� MOM

� Ambos criam ligações ponto-a-ponto entre aplicações, 
provocando problemas de escalabilidade
• A responsabilidade de definir o receptor da mensagem 

é da aplicação cliente
� Restrições

• de encaminhamento
• de conteúdo



Message Brokers

� Porque surgiu?



Message Brokers

� No que consiste?
� Sistema MOM evoluído, em que a lógica é:

� retirada dos clientes
� colocada no middleware



Message Brokers

� No que consiste?
� Lógica presente no middleware

� Encaminhamento
• identidade da aplicação cliente
• conteúdo da mensagem
• tipo da mensagem

� Transformação
• de formatos

� Filtragem
• que aplicações terão acesso à mensagem



Message Brokers

� Limitações

� Excesso de lógica no middleware
� dificuldades de debug e manutenção
� quebras de performance

� Mensagens grandes
� performance grandemente afectada



Message Brokers

� Publish/Subscribe
� Modelo de interacção mais conhecido e adoptado

� Funcionamento:

� Publishers
o Aplicações que publicam informação no middleware

� Subscribers
o Aplicações que registam o interesse junto do middleware, 

num determinado tipo de informação



Message Brokers

� Publish/Subscribe



Message Brokers

� Publish/Subscribe
� Terminologia

� Evento: informação disponibilizada pelos publishers e 
consumida pelos subscribers

� Notificação: acto de entrega de evento

� Gestor de Eventos: software bus onde a informação é 
mantida



Message Brokers

� Publish/Subscribe



Message Brokers

� Publish/Subscribe

� Este modelo providencia independência:
� em termos de  tempo
� em termos de espaço
� em termos de sincronização

... entre Publishers/Subscribers



Message Brokers

� Publish/Subscribe



Message Brokers

� Publish/Subscribe
� Classificação

o Baseado em tópicos
• Eventos são 

definidos por 
assunto, expresso 
através de uma 
keyword

• Cada tópico fica 
associado a um canal 
e é visto como um 
serviço próprio



Message Brokers

� Publish/Subscribe
� Classificação

o Baseado em conteúdo
• Eventos são definidos 

pelas suas próprias 
propriedades

• Atributos internos
• Meta-data

• Aquando da subscrição, 
é definido um padrão de 
eventos a subscrever

• Filtros



Message Brokers

� Publish-Subscribe
� Classificação

o Baseado no tipo
• Existe um conjunto pré-

definido de tipos de 
eventos

• Na subscrição é 
indicado qual o tipo 
desejado pelo 
subscriber



Message Brokers

� Arquitectura
� Adaptadores

• Interagem com sistemas 
heterogéneos

• Cada aplicação necessita 
de um adaptador

� Message Broker
• Facilita a interacção de

• Adaptadores
• Aplicações

• Efectua a gestão de
• Filas internas
• Regras



Message Brokers

� Vantagens

� Baixo custo de 
desenvolvimento

� Maior capacidade de 
desenvolvimento
• derivado ao menor custo de 

integração

� Baixo custo de manutenção
• adaptadores

� Desvantagens

Grandes custos comerciais
• licenças

• infraestrutura

• desenvolvimento
Limitativo para 
pequenas/médias empresas
• menores problemas de 

integração
• demoram a recuperar o 

investimento



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Componentes

� communications daemon

� Background process -
rvd

� API



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Mensagens e Dados

� cada mensagem tem um tópico (subject name), que 
define a quem se destina

� dados são encapsulados nos campos da mensagem
� cada campo contém dados de um específico tipo de dados
� programas acedem aos campos da mensagem através do 

nome ou por um identificador numérico



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Uso de 

metainformação
� dados definidos 

pelo producer, que 
permitem aos 
subscribers
interpretar e usar 
os dados



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Endereçamento baseado em tópicos

� abstrai os programadores dos detalhes relativos a 
endereços de rede, protocolos, hardware, OS,...

� producers colocam em cada mensagem um nome 
definidor do tópico e enviam essas mensagens

� subscribers que procurem por esse tópico, recebem 
todas as mensagens com esse nome

� Tópico
• string que especifica o destino da mensagem
• descritivo do conteúdo da mensagem



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Endereçamento baseado em tópicos



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Tópicos

� constituídos por elementos separados por pontos ‘.’
� estes elementos são usados para implementar uma 

hierarquia de tópicos
� é permitido o uso de wildcards

� ‘*’  representa um elemento
� ‘>’  representa um ou mais elementos
� subscribers podem procurar por tópicos com wildcard para 

aceder a um conjunto alargado de informação dentro da 
mesma subscrição



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Tópicos



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Endereçamento por tópicos

� Define modo de entrega das mensagens

� inbox name (_INBOX como primeiro elemento do tópico)
� mensagens ponto-a-ponto

� outro qualquer nome
� mensagens multicast



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Endereçamento por tópicos

� Define modo de entrega das mensagens



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Metadados de uma mensagem

Número de elementos num arrayCount

Opcional. Identifica campo dentro da mensagemId

Nome do campoName

Número de bytes que os dados ocupamSize

Indicador de como tratar os dadosType

DadosData



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Metadados de uma mensagem



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Eventos

� programas criam event objects para registar interesse 
num conjunto de ocorrências

� a cada event object é fornecido uma callback function
de cada vez que um evento ocorre



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Eventos



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Evento Listener

� programas procuram por mensagens, criando listener 

events objects

� com base no tópico das mensagens
� procuram mensagens até o programa os destruir

� programas devem definir callback functions para 
processar mensagens

� mensagem chega � Event � Event queue � Dispatch 
Event � Callback function



Message Brokers

� TIBCO Rendezvous
� Evento Listener



Message Brokers

� Funcionalidades � Arquitectura API
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