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Resumo 

 

 O trabalho colaborativo tem se mostrado cada vez mais presente e 

necessário dentro das organizações, uma vez que hoje em dia a realização de um 

projeto, seja ele de grande ou pequeno porte, depende da interação constante dos 

participantes do mesmo. Entenda-se por interação a comunicação entre os 

participantes, a disseminação do conhecimento sobre o negócio, o planejamento e 

gerência de requisitos para o desenvolvimento de um projeto.   

Este trabalho apresenta uma ferramenta cuja finalidade é auxiliar o trabalho 

e o desenvolvimento de projetos em uma organização, oferecendo recursos de 

trabalho colaborativo que visam facilitar a comunicação e a gerência de requisitos. 

Tal ferramenta será desenvolvida e integrada à ferramenta Lucane, que é uma 

plataforma de código aberto para groupware.  

Esta ferramenta permitirá que o processo de comunicação entre equipes se 

torne mais ágil e facilitado utilizando recursos como ferramenta de comunicação 

em grupo com troca de mensagens de texto em tempo real, videoconferência 

(ferramenta de encontro eletrônico com vídeo e voz dos participantes do encontro) 

e gerenciamento de requisitos, tornando o conhecimento gerado, habilidades e 

competências individuais dos integrantes de uma organização mais acessíveis a 

todos, introduzindo na organização o conceito de trabalho colaborativo.  

 

 

Palavras-chave: Trabalho Colaborativo, Videoconferência, Gerência de 

Requisitos, CSCW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Abstract 

 

The collaborative work has showed itself even more necessary and present 

inside organizations, once nowadays a project realization depends of constant 

interaction between its participants.  

Interaction means communication among participants, business knowledge 

dissemination, requirement management and planning focused on project 

development. 

This work develops a tool to assist the project development and the work 

realized inside organizations, offering tools for collaborative working, aiming 

facilitate communication and requirement management. 

This tool will improove the communication process between teams using 

resources as chat, videoconference and requirement management, becaming 

generated knowledge, habilities and individual competences more accessible by all, 

introducing inside organizations a concept of collaborative work.  

 

 

Key-words:  Collaborative Work, Videoconference, Requirement Management  

CSCW.   
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1. Introdução 

 
Atualmente notamos um crescimento na complexidade dos problemas a 

serem resolvidos dentro de uma organização. Esta complexidade está exigindo 

cada vez mais uma comunicação ágil e fácil dentro da organização. Muitas 

soluções para problemas atuais não são realizadas por uma só pessoa, mas sim 

por um grupo de pessoas com competências e habilidades individuais, que juntas 

formam o conjunto de conhecimentos necessários para resolver tal problema. A 

relação existente entre o tamanho do problema e o tamanho da equipe para 

resolvê-lo é diretamente proporcional, ou seja, à medida que o problema cresce em 

complexidade, a equipe também tende a crescer em quantidade. Este crescimento 

da equipe ocasionado pelo crescimento da complexidade do problema nos leva a 

um ponto chave: a comunicação. 

 

1.1. Justificativa 

 

 A troca eficiente de informações entre uma equipe pode ser o fator 

determinante para o sucesso ou insucesso do trabalho que está sendo realizado 

pela mesma, e à medida que esta equipe cresce, a troca de informações fica cada 

vez mais comprometida. 

Com base neste problema, as organizações vêm buscando a cada dia a 

melhor forma possível de efetuar esta comunicação, incorporando ao seu 

ferramental uma gama de softwares com a finalidade de facilitar a troca de 

informação e dar suporte ao trabalho de seus colaboradores. 

O fato de uma organização manter uma aplicação de comunicação própria 

traz consigo benefícios, tais como a melhoria no suporte ao cliente, maior gama de 

recursos para trabalho colaborativo e principalmente maior segurança nas 

informações da empresa, sendo que tudo fica sob controle da organização. 

Nosso objetivo neste trabalho é fornecer uma ferramenta que possa ser 

utilizada colaborativamente para o desenvolvimento de projetos, sejam eles de 

software ou não como forma de suporte ao trabalho a ser realizado. 

 Através deste gerenciador, os participantes poderão verificar os requisitos 

associados a um determinado projeto. Através de interações colaborativas, será 

permitida a criação e edição de requisitos, criando um ambiente virtual de encontro 
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destinado à discussão das novas funcionalidades ou esclarecimento de dúvidas. 

 

1.2. Metodologia 

 

Nosso trabalho procurou encontrar a melhor ferramenta de código aberto 

para realização de trabalho colaborativo e a ela incorporar o gerenciamento de 

requisitos com recursos de videoconferência, atendendo às necessidades de 

comunicação na organização e fornecendo uma nova ferramenta para análise de 

requisitos. 

Foram levados em conta na pesquisa pela ferramenta recursos de interação, 

como chat, whiteboard, conferência de áudio e videoconferência, e também a 

disponibilidade de recursos para gerenciamento de requisitos e, em caso negativo, 

as dificuldades para integrá-los à ferramenta. 

 

1.3.  Objetivos Gerais 

 

 Criar um ambiente distribuído, que forneça ferramentas de trabalho 

colaborativo dando suporte ao processo de gerenciamento de requisitos. 

 

1.4.  Objetivos Específicos 

 

• Adicionar à ferramenta Lucane recurso de videoconferência; 

• Adicionar à ferramenta Lucane recurso de gerenciamento de requisitos. 

 

1.5. Delimitação do Escopo 

 

A aplicação desenvolvida neste trabalho tem sua utilização limitada a LANs 

que estão situadas dentro da organização, ou seja, destina-se à comunicação entre 

setores de uma empresa ou órgão público que estão ligados à mesma rede.  

 

1.6. Organização do Texto 

 

O presente trabalho está organizado em 10 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma introdução sobre o trabalho, uma justificativa para a construção da 
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ferramenta, a metodologia utilizada, delimita o escopo da aplicação e informa como 

o trabalho está organizado.  

O segundo capítulo apresenta um histórico sobre o trabalho colaborativo e 

demonstra algumas formas de trabalho colaborativo. 

O terceiro capítulo faz a apresentação de algumas ferramentas de 

groupware encontradas no mercado e realiza uma análise comparativa dos 

recursos encontrados nas ferramentas pesquisadas. 

O quarto capítulo apresenta uma introdução sobre análise de requisitos, 

discorre sobre sua importância em projetos e demonstra algumas formas de se 

realizar esta análise. 

O quinto capítulo apresenta a ferramenta Lucane, que forneceu a base para 

a implementação de nosso trabalho, descreve suas principais ferramentas e 

apresenta o modo de integração de novas ferramentas ao Lucane. 

O sexto capítulo apresenta a proposta deste trabalho.  

O sétimo capítulo dá uma idéia das bases tecnológicas utilizadas no 

desenvolvimento do trabalho, fazendo uma breve apresentação das mesmas. 

O oitavo capítulo apresenta as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do 

trabalho. 

O nono capítulo apresenta o desenvolvimento do trabalho, apresentando o 

projeto da sala de reuniões sob os pontos de vista de diagrama componentes de 

software, interface com o usuário, transmissão de áudio e vídeo e a gravação de 

reuniões e também apresenta o projeto do gerenciador de requisitos sob os pontos 

de vista de diagrama de componentes de software, interface com o usuário e a 

integração com a sala de reuniões. 

O décimo apresenta as conclusões a respeito do trabalho desenvolvido e as 

sugestões para trabalhos futuros.  
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2. Trabalho Colaborativo e CSCW 

 
O termo CSCW (Computer Supported Cooperative Work) surgiu em meados 

da década de 80 em um workshop que reuniu 20 (vinte) pessoas de diferentes 

campos de estudo - mas com o mesmo interesse em entender como as pessoas 

trabalham – para explorar o papel da tecnologia no ambiente de trabalho. O termo 

encontrado para descrever este papel foi “CSCW”. (Grudin, 1994). Uma primeira 

abordagem de suporte para grupos foi chamada de “Office Automation”. O principal 

problema desta abordagem não era de cunho técnico, pois desafios técnicos 

certamente existiam, mas consistia sim em entender quais eram os requisitos para 

um determinado sistema. (Grudin, 1994). Não bastava apenas entender das 

questões tecnológicas que cercavam o problema, era necessário também entender 

o modo como as pessoas e os grupos executavam o seu trabalho nas 

organizações e a maneira como a tecnologia os afetava. O esforço inicial dos 

tecnólogos do CSCW foi então aprender como trabalham em grupo economistas, 

antropologistas, educadores e outros especialistas, trocando experiências e 

informando a essas pessoas das possibilidades tecnológicas a fim de encontrar a 

melhor maneira de unir a tecnologia ao trabalho em grupo, dando assim o suporte 

tecnológico necessário para satisfazer suas necessidades. 

Groupware e CSCW são termos que podem ser considerados sinônimos que 

atualmente estão bastante em voga nas rodas de discussão tecnológica. Hoje em 

dia existem diversas ferramentas projetadas para suportar o trabalho em grupo 

(ferramentas groupware).  

 

2.1.  Formas de Trabalho Colaborativo 

 

Existem hoje em dia diversas aplicações da idéia de trabalho colaborativo 

em ferramentas e maneiras de se trabalhar com equipes. Existe por exemplo uma 

forma de trabalho denominada de “Teletrabalho” vista com mais detalhes no item 

2.2, que faz com que o trabalho seja estendido a locais como uma casa ou um 

outro local diferente do ambiente da empresa. Por exemplo, um trabalhador pode 

montar um escritório em sua casa e de lá realizar o trabalho que antes era 

realizado dentro da empresa onde trabalha. Esta forma de trabalho é viabilizada 
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pela junção de diversas tecnologias.  

Uma outra aplicação do conceito de trabalho colaborativo é a aplicação das 

técnicas do groupware em ferramentas de ensino à distância (técnicas chamadas 

de learningware) muito utilizadas hoje em dia, que empregam a mesma base do 

trabalho colaborativo. 

 

2.1.1.  Teletrabalho 

 

Teletrabalho, também conhecido como trabalho à distância, é uma forma 

diferente de realização do trabalho para as empresas, sendo uma forma flexível de 

ambiente onde são realizadas as atividades. Segundo Mello (MELLO, 1999), 

Teletrabalho é o processo de levar o trabalho aos funcionários em lugar de levar os 

funcionários ao trabalho. 

Essa proposta surgiu na década de 1970, quando Nilles, um físico e diretor 

da Nasa, motivado pela redução das viagens realizadas ao local de trabalho e que 

poluíam o meio ambiente. Seu estudo criou em 1974 o livro “Fazendo do 

Teletrabalho Uma Realidade”. Nessa época, os Estados Unidos passavam por uma 

crise de petróleo, uma boa medida para contenção de gastos. 

Em seu livro, Nilles (NILLES, 1997) diz ser necessário desenvolver uma 

realidade empresarial em que o trabalho seja executado de forma que as 

necessidades individuais, bem como as necessidades da empresa, sejam 

satisfeitas, com tempo para a vida familiar, exploração de conhecimentos e 

capacidades individuais, e oportunidades que surgem no mercado. “O teletrabalho 

basicamente se caracteriza pela utilização de recursos tecnológicos pela 

comunidade à distância; esses equipamentos devem estar disponibilizados e a 

flexibilidade no modo de organizar o trabalho e administrá-lo, deverão ser a tônica. 

Para que o trabalho modifique sua forma de executar sua função, os gerentes terão 

que mudar a maneira como gerenciam”. 

Trabalhar remotamente não significa somente realizar o trabalho a partir da 

casa do trabalhador. É sim utilizar o melhor custo-benefício tanto para funcionários 

como também para empresas. Segundo Mello (MELLO, 1999), a organização do 

Teletrabalho pode ser defina nos seguintes termos: 

• Centro Satélite – Instalações da própria empresa, situado na 

proximidade do local de moradia dos trabalhadores, onde com baixos custos ou 
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quase nenhum, comparecem para trabalhar; 

• Centro Local – Um local semelhante ao Centro Satélite, porém esse 

edifício atende a diversas organizações e seus Teletrabalhadores.; 

• Escritório em casa – Neste caso, a própria casa do funcionário atende 

como local de trabalho; 

Segundo observações, a principal vantagem na utilização do Teletrabalho é 

o fato da melhora de rendimento na execução das atividades. Esse aumento de 

eficiência se dá principalmente pela flexibilidade do trabalho e motivação das 

pessoas nesse tipo de sistema.  

A crescente adoção pelo trabalho remoto nos indica qual a tendência 

mundial que está vindo por aí, aproveitando principalmente os meios de 

comunicações e suas constantes adaptações nas vidas das pessoas.  

 

2.1.2. Ensino à Distância 

 

Segundo (Moran, 2002) o ensino a distância é o processo de ensino – 

aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão 

separados espacial e/ou temporalmente. 

As técnicas de CSCW vêm sendo aplicadas com sucesso nesta área, sendo 

introduzidas nas ferramentas de ensino à distância a fim de facilitar ainda mais o 

aprendizado e torná-lo mais proveitoso. Técnicas de discussão em grupo, onde os 

alunos debatem um tema como se estivessem em sala de aula, técnicas de 

solução de dúvidas, onde alunos postam suas dúvidas e os demais colegas bem 

como o professor têm a oportunidade de responder, tornando assim o 

conhecimento gerado com a solução.  Neste trabalho analisamos uma ferramenta 

destinada ao gerenciamento de ensino à distância chamada ATutor, que pode ser 

vista no capítulo 3.  

O Ministério da Educação do Brasil (MEC) investe atualmente em programas 

de ensino à distância como a TV escola, a universidade aberta do Brasil¹, 

Telecentros que são locais onde existem diversos recursos de tecnologia para 

disseminação de conhecimento, tais como vídeo aulas, acesso a cursos pela 

internet, entre outros, que visam atingir públicos que antes não poderiam ser 

atendidos por questões geográficas ou até mesmo pela situação em que estas 
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pessoas encontram-se. Hoje em dia1 fábricas de metalurgia promovem cursos 

profissionalizantes e até mesmo cursos regulares a seus funcionários através do 

ensino à distância.  

Destacando que todas estas formas de ensino têm como base a tecnologia 

que provê meios para que o ensino possa ser disseminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://mecsrv70.mec.gov.br/webuab/ 
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3. Ferramentas para Groupware 

Encontramos hoje em dia diversas ferramentas que nos fornecem recursos 

de groupware. Tais ferramentas vêm a cada dia incorporando novas 

funcionalidades surgidas das necessidades do trabalho colaborativo e da 

necessidade da comunicação entre uma equipe. Analisamos algumas ferramentas, 

algumas comercias outras não, a fim de identificar o que há de funcionalidades 

hoje em dia e o que está faltando nestas ferramentas. 

 
3.1. Acollab 

 

O Acollab2 é uma ferramenta colaborativa baseada na Web de código aberto 

e faz parte de uma das ferramentas disponíveis no ATutor, uma plataforma de 

gerência de ensino à distancia. É ideal para grupos que trabalham a distância, 

disponibilizando recursos de controle de documentação, colaboração à pesquisa, 

sendo muito recomendado para educadores na adição de atividades de 

aprendizagem de seus grupos e realização de cursos.  

No site oficial desse projeto é possível realizar o download e até mesmo 

executar uma versão demonstração disponível para avaliação. 

                                                 
2 http://www.atutor.ca/acollab/index.php 
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Figura 1 - Ferramenta colaborativa Acollab  

 

As principais funcionalidades disponíveis para essa ferramenta são: 

• Sala de Rascunhos de documentos (Document Drafting Room): 

possibilita o trabalho colaborativo com sistema de controle de versão 

dos documentos, facilitando a edição do conteúdo em grupo. O 

Objetivo é utilizar essa área para edição até obter o documento final, 

e tornar disponível na biblioteca de documentos somente quando este 

for finalizado. 

• Biblioteca de documentos compartilhados (Shared Documents 

Library): Usuários de grupos podem submeter documentos para um 

repositório central. Os documentos podem ser disponibilizados no 

modo público ou com acesso restrito a membros de grupos 

selecionados, podendo assim visualizar e baixar essas versões. 

• Calendário de Eventos (Events Calendar): Possibilita registrar em um 

calendário para todo grupo de usuários, anúncios de atividades, datas 

de reuniões e outras atividades relacionadas ao grupo. 

• Noticias e Avisos (News & Announcements): gerentes de grupos 

podem adicionar notícias e anúncios que são mostrados a todos 
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participantes quando estes entram no sistema. 

• Índice de Usuários (Group Membership Index): Possibilita a 

visualização das informações sobre os participantes registrados no 

sistema, para verificação por exemplo de contato com essas pessoas. 

• Caixa de E-mail (Mail Inbox): Possibilita a comunicação interna 

privada com cada um dos participantes registrados no sistema. 

• AChat-PHP (AChat-PHP): Acesso sincronizado de comunicação, 

possibilitando conversação online entre participantes e socialização 

de algum conteúdo em grupo. 

• AForum (AForum): Possibilita a entrada de assuntos de discussão, 

com controle de acesso à essas informações, podendo conceder 

direitos de escrita, somente leitura ou até mesmo não visualização 

para grupos de participantes.  

• Administração do Sistema (System Administrator): Possibilita uma 

área reservada para administração e gerência das funcionalidades, 

como controle de usuários e grupos e gernciamento de linguagem do 

sistema. 

 

É importante mencionar que a ferramenta Acollab está sendo 

descontinuada, sendo que novas funcionalidades estão sendo adicionadas 

diretamente na ferramenta ATutor, disponível para download gratuito. 

 

3.2.  CommunityZero 

 

Esta ferramenta fornece suporte para diversas comunidades, cada uma de 

forma independente, compartilhando inúmeras ferramentas para comunicação em 

grupo. Sua utilização é bem intuitiva, garantindo uma fácil adaptação ao ambiente. 

Além dos serviços mais comuns disponíveis nesse tipo de aplicação, como 

compartilhamento de arquivos, repositório de documentos, Chat, lista de 

discussões e lista de membros, podem ser destacados os seguintes itens: 

• Repositório de opiniões – Um espaço para publicação de opiniões e 

idéias aberto aos usuários do sistema. É possível realizar votação dessas 

idéias e opiniões, podendo ser de forma identificada ou anônima. Assim, 
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podem-se conhecer um pouco mais opiniões do grupo sobre determinado 

assunto publicado nessa área. 

• Feedback – um canal de feedback onde pessoas relacionadas em uma 

comunidade podem deixar suas comunicações e recomendações para 

esse grupo. 

 

 

Figura 2 - Exemplo de tela, utilizando lista de discussão. 

 

 O CommunityZero3, cuja interface é ilustrada na Figura 2, é feito para 

ambiente Web sendo executado na maioria dos browsers existentes. Desenvolvida 

em plataforma Java, não é uma ferramenta de código aberto, devendo se adquirida 

licença de utilização com a empresa desenvolvedora. A obtenção da licença 

garante o acesso ao servidor central, não havendo necessidade de qualquer tipo 

de download ou instalações, bastando apenas configurar a administração da 

comunidade para inicio das atividades. 

 

                                                 
3 http://www.ramius.net/cz.cfm 
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3.3.  Creative Manager Pro 4 

 

Trata-se de um software de gerência de anúncios e de gerência de projetos, 

propondo um ambiente criativo de controle e criação de negócios, controle de 

pessoal, gerenciamento e execução de projetos, possuindo integrado também 

dados referentes à contabilidade e a relatórios financeiros. 

Também baseado na Web, possibilita ser utilizado em qualquer computador 

com acesso à internet, também havendo possibilidade de instalação em servidores 

da própria empresa. 

Essa plataforma disponibiliza uma série de ferramentas para utilização pela 

equipe de desenvolvimento colaborativo, especialmente para os gerentes dos 

projetos. Podem ser listadas algumas ferramentas como gerência de projetos, 

gerência do tempo, controle e revisão de documentos, contabilidade, 

relacionamento com clientes (CRM) e benchmarks. 

Para teste da ferramenta é necessário realizar um cadastro e solicitação 

para avaliação. Interessados pela plataforma devem adquirir a licença de uso, algo 

em torno de $370 dólares por mês para acesso de até 10 usuários.  

 

3.4.  Microsoft Groove 

 

Groove5 é uma solução criada para auxilio das atividades diárias que 

envolvem o trabalho com documentos, gerência de reuniões e projetos e controle 

de dados e processos, entre outros. Seus recursos possibilitam a participação dos 

membros das equipes trabalharem juntos tanto dentro das empresas como também 

fora, acessando remotamente. 

A proposta é a criação de um ambiente de trabalho virtual, ilustrado na 

Figura 3, comum para todos participantes, possibilitando ferramentas de 

sincronização e comunicação em grupo, e assim permitindo o trabalho 

colaborativo. 

Para realização de algumas atividades como edição de documentos, não há 

a necessidade de existir uma conexão ativa a todo instante, sendo possível realizar 

a edição bastando sincronizar o trabalho posteriormente.  

                                                 
4 http://www.creative-manager.com/index.aspx 
5 http://www.groove.net/home/index.cfm 
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A ferramenta está disponível em três versões: uma básica, incluindo 

somente controle e compartilhamento de arquivos; uma edição profissional, que 

além dos recursos da versão básica possui ferramentas de controle de processos 

de negócios, conversação e reuniões; e uma terceira versão especialmente voltada 

para projetos, com ferramentas avançadas para controle de equipes de trabalho. 

Entre as ferramentas disponíveis no Groove podemos citar: calendário, 

gerência de contatos, discussões, formulários, reuniões, anotações, gerenciador de 

tarefas, controle de links web, repositório de imagens, entre outros. Existem ainda 

ferramentas adicionais como, por exemplo, vídeo conferência através da web, 

controle de informações sobre a empresa e integrantes, gerência de 

relacionamento com os clientes (CRM), configuração de posicionamento geográfico 

para conhecimento dos participantes da localidade e distribuição da equipe, 

controle de salas de conferência virtuais, entre outras. 

 

 

Figura 3 - Ambiente colaborativo da ferramenta Groove. 

 

Interessados podem realizar o download da ferramenta para avaliação com 

boa parte das funcionalidades ativas até 60 dias. Encontra-se na versão 3.1, para 

plataforma Microsoft Windows 98/NT/2000/ME/XP. Essa versão teste possibilita o 
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limite de criação de até três espaços de compartilhamento de arquivos. Essa 

ferramenta foi adquirida pela Microsoft em abril de 2005, porém os criadores das 

versões iniciais ainda permanecem na organização e coordenando o 

desenvolvimento de continuidades.  

  

3.5.  Lucane 

 

O Lucane6 é uma plataforma gratuita escrita em Java para groupware projetado 

com a extensibilidade em mente. Por ser gratuito, o software pode ser baixado e 

instalado tanto no sistema operacional Windows quanto no sistema operacional 

Linux. Seu funcionamento é baseado na arquitetura cliente/servidor. Ao servidor se 

conectam diversos clientes que fazem uso de ferramentas como chats multi-

usuário ou ponto-a-ponto, troca de arquivos entre usuários, fórum de discussão, 

calendário, IMAP e-mail baseado em outra ferramenta livre - o JMAIL7, notas 

pessoais, lista de tarefas (to-do list), áudio conferência utilizando outra ferramenta 

gratuita chamada jspeex8 entre outras. A Figura 4 apresenta a interface principal do 

software. 

 

 

Figura 4 - Interface principal do Lucane groupware 

                                                 
6 http://lucane.org/EN/ 
7 http://www.ultim8team.com/~nono/html_en/index.html 
8 http://jspeex.sourceforge.net/index.php 
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3.6.  Microsoft Office Live Collaboration Beta 

 

 O Microsoft Office Live Collaboration9 oferece cinco grupos de aplicações de 

negócios online para melhoria de gerência de empresas, projetos, atividades de 

vendas, entre outros. Esses grupos são: 

• Aplicações da Empresa – Nesse grupo encontram-se ferramentas de 

suporte, tais como, calendário para agendamento de eventos, 

gerenciador de recursos, gerenciador de tarefas a fazer e controle de 

documentos e seus compartilhamentos; 

• Gerenciamento da Organização – Formado por ferramentas de diretório 

de informações de contatos, gerenciador de treinamentos, gerenciador 

de tempo de tarefas, controlador de trabalhos e escalonamento de 

processos, controle de orçamento e contabilidade; 

• Gerenciamento de Projeto – composto por uma ferramenta de gerência 

de projeto, possibilitando interação colaborativa com a equipe, 

padronizando processos. 

• Vendas e Marketing – Composta por uma ferramenta de criação e 

gerência de campanhas de marketing, ferramenta de controle de 

materiais de marketing, um gerenciador para informações de 

concorrentes (quem são, localização, site, informações sobre seus 

produtos, etc), registro de inventário de produtos e uma ferramenta para 

gerenciar propostas e estimativas de vendas. 

  

 Esta ferramenta está disponível atualmente somente para a região dos 

Estados Unidos, com previsão de ser utilizada em outros países no final do ano de 

2006. Para utilização, é necessário baixar a versão disponível no site oficial. A 

versão Beta funcionará por um determinado tempo e, para ser instalada, deve ser 

informado cartão de crédito e senha para confirmar a liberação do uso. Após o 

termino da utilização, o sistema passa ser cobrado o valor de $29,95 dólares por 

mês para utilização dessa versão de colaboração. 

 

 

                                                 
9 http://officelive.microsoft.com/OfficeLiveCollaboration.aspx 
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3.7.  Central Desktop 

 

A ferramenta Central Desktop10 é uma ferramenta de colaboração baseada 

na web para gerenciamento de projetos, informações e para comunicação entre 

pessoas. Com esta ferramenta é possível compartilhar documentos e arquivos, 

realizar pesquisas em threads de conversação, coordenar tarefas para grupos, 

planejar metas para projetos, organizar calendários, realizar pesquisas em 

documentos nos formatos .doc, .pdf, .xls, e diversas outras ferramentas para auxilio 

no trabalho. Alguns dos benefícios desta ferramenta são as diminuições da 

poluição no e-mail, comunicação centralizada, acesso de qualquer parte e uma 

curva de aprendizado muito baixa. Esta ferramenta, cuja interface é mostrada na 

Figura 5, requer pagamento mensal. 

 

 

Figura 5 - Tela do aplicativo central desktop 

 

                                                 
10 http://centraldesktop.com 
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 Outras ferramentas para trabalho colaborativo podem sem encontradas no 

site: http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/vendors/collaboration.htm. 

 

3.8.  Análise da Funcionalidade das Ferramentas 

 

 Com o intuito de visualizar um comparativo entre as ferramentas analisadas 

nesse capítulo, elaboramos uma tabela comparando as principais funcionalidades 

entre as ferramentas11. 

  

 

Acollab CommunityZero  Microsoft 
Groove 

Lucane  Microsoft 
live 
collaboration  

Central 
Desktop 

Chat Sim Sim Sim Sim Não Não 
Vídeo conferência Não Não Sim Não Não Não 

Áudio conferência Não Não Não Sim Não Não 

Troca de arquivos Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Área de trabalho 
compartilhada Sim Não Sim Sim Sim Não 

Planejamento de tarefas Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Fórum de discussão Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Witeboard Não Não Não Sim Não Não 

SlideShow Não Não Não Sim Não Não 

Suporte a e-mail Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Código Aberto Sim Não Não Sim Não Não 

Tabela 1- Tabela comparativa entre ferramentas colaborativas 

  

 Notamos que não existe uma ferramenta que possua todos os recursos 

de groupware, até mesmo o recurso de chat tão difundido hoje em dia está 

presente somente em algumas das ferramentas analisadas. Fazendo uma 

análise observamos que as ferramentas analisadas não possuem um ambiente 

de videoconferência como também não possuem recursos de gerenciamento de 

requisitos, sendo esta uma boa razão para o desenvolvimento da ferramenta 

apresentada neste trabalho. Em virtude do caráter acadêmico optamos por 

desenvolver a ferramenta proposta neste trabalho sobre a plataforma Lucane 

que oferece as condições necessárias para o desenvolvimento do mesmo. 

                                                 
11 A ferramenta creative manager pro não pôde ser testada devido a dificuldades para obtenção da versão de demonstração da mesma. 
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4. Análise de requisitos 

 

Visando entender melhor o contexto da aplicação, neste capítulo, 

apresentamos uma breve introdução à análise de requisitos, cujos passos iniciais 

poderão ser realizados através da ferramenta implementada neste trabalho. 

A análise de requisitos é o primeiro passo técnico do processo de 

engenharia de software. É nesse ponto que uma declaração geral do escopo do 

software é aprimorada numa especificação concreta que se torna a base para 

todas as atividades de engenharia de software que se seguirão (PRESSMAN, 

1995).  

O levantamento de requisitos não se aplica somente a projetos de software, 

sendo também aplicável em projetos de outras áreas que necessitem realizar um 

levantamento de especificações do produto ou serviço a ser realizado, bem como 

tem aplicação no processo de descoberta, refinamento e modelagem do produto ou 

sistema. 

A tarefa de descoberta e especificação exige um grande esforço e dedicação 

por parte dos envolvidos (clientes e analistas), buscando conhecer ao máximo os 

problemas a serem solucionados através de uma comunicação intensiva. 

Na engenharia de software, grande área de conhecimento onde está 

inserida a análise de requisitos, quem efetua a ligação entre a alocação de 

software em nível de sistema e o projeto de software é a análise de requisitos. Nela 

são estabelecidos os modelos do processo, dos dados e dos domínios 

comportamentais e a representação da informação e da função a serem 

transformadas em projeto procedimental, arquitetônico e de dados. Além disso, a 

análise servirá também como critério de avaliação da qualidade quando o produto 

estiver pronto. 

Segundo Bartié (2002), a maioria dos defeitos oriundos dos projetos de 

softwares são resultados de análises imperfeitas de requisitos e especificações. É 

necessário, portanto, uma investigação mais detalhada em áreas relacionamento e 

desenvolvimento de requisitos. Como podemos perceber na figura 6, o percentual 

de 56% de todos as etapas de desenvolvimento de software correspondem à de 

requisitos. Um estudo realizado pelo Instituto Savant (CHRISTEL; KANG, 2004 

apud NITSCHE 2004), também detectou que 56% dos erros encontrados em nos 

sistemas eram devido a uma comunicação pobre entre o usuário e o engenheiro de 
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software durante a definição de requisitos, como podemos notar na figura 6. 

 

 

 

Figura 6 - Incidência de defeitos nas etapas de desenvolvimento 

 

 

Ryan (1998) afirma que “A parte mais difícil na construção de um sistema de 

software é decidir precisamente o que construir... Nenhuma outra parte do trabalho 

inutiliza o sistema resultante se é feita de forma errada. Nenhuma outra parte do 

sistema é mais difícil para retificar mais tarde.”. 

Dentre as principais dificuldades no levantamento dessas informações, 

podemos citar a complexidade dos problemas a serem estudados, a dificuldade em 

obter informações pertinentes dos clientes e acomodar mudanças que ocorram 

durante e após a análise. Geralmente informações fornecidas por um cliente 

entram em conflito com outras exigências declaradas anteriormente por outro 

cliente ou restrições impostas por outros elementos do sistema. 

Segundo Bersoff (1980 apud PRESSMAN, 1980), “Não importa onde se 

esteja no ciclo de vida do sistema, o sistema se modificará, e o desejo de mudá-lo 

persistirá ao longo de todo o ciclo”. 

Esta análise é elaborada sempre com a participação do cliente, pois é o 

cliente que sabe o que quer e como quer. O papel do analista de sistemas nas 

reuniões com o cliente é registrar o que o cliente quer e, após a reunião, se 

possível, traduzir estes requisitos em termos técnicos para que, a partir deles, 

possam ser realizadas as demais fases de elaboração do projeto. 
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Há diversas formas de se registrar requisitos, desde a mais simples, 

anotando-os em um documento de requisitos, até as mais sofisticadas, presentes 

em software de gerência de projetos, como as matrizes de requisitos, que permitem 

rastreabilidade pelo código. As mais simples nem sempre são as mais eficientes, 

pois muitas vezes deixam a desejar quando se busca nelas a informação de “O que 

o cliente quer”, e as mais sofisticadas custam caro, sendo de difícil acesso para a 

maioria das empresas de pequeno porte. A solução então é procurar alternativas 

para o registro destes requisitos. Com esse intuito, muitas empresas criam suas 

próprias ferramentas de gerenciamento de requisitos, enquanto outras adaptam 

ferramentas já existentes. 

A maneira de como á realizada essa coleta de informações é um dos pontos 

chaves para um bom entendimento. Relacionar-se por meio de memorandos, notas 

formais, documentos e sessões de perguntas e respostas não demonstraram ser 

uma boa forma na história da engenharia de software. Somente ajudará a crescer 

os mal-entendidos, a omissão de dados importantes e a distância entre os 

envolvidos no trabalho. 

A técnica facilitada para especificação de aplicações (FAST), criada por uma 

serie de pesquisadores independentes, estimula a criação de uma equipe conjunta 

de clientes e desenvolvedores que trabalhem juntos para identificar o problema, 

propor elementos de solução, negociar diferentes abordagens e especificar um 

conjunto preliminar de requisitos de solução (ZAHNISER, 1990). 

Dentre as diversas abordagens derivadas da FAST, as seguintes diretrizes 

básicas quase sempre estão presentes:  

• Encontros realizados em local neutro e contando com a participação 

tanto dos desenvolvedores como de clientes 

• Regras de preparação e participação são estabelecidas 

• Uma agenda que seja formal para cobrir todos os pontos importantes, 

porém informal suficiente para encorajar o livre fluxo de idéias; 

• A existência de um moderador para controlar o encontro, podendo ser 

um cliente, um desenvolvedor ou alguém de fora; 

• Metas de identificação de problemas, propostas de soluções e 

especificação preliminar de requisitos de solução; 

• Um mecanismo de definição para escrita e compartilhamento das 
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informações levantadas. 

 

Contudo, a técnica FAST vem a ser uma abordagem de trabalho em equipe 

e que provê principalmente trabalho em equipe e aprimoramentos instantâneos. 

Outras técnica para auxílio à comunicação podem ser citadas, como por 

exemplo: a técnica de Delphi, questões de livre contexto, IBIS, JAD, entre outras. 

A técnica Delphi (GUTIERREZ, 1989; PEREZ, 1982) visa obtenção de um 

consenso sobre um determinado assunto em discussão no grupo de discussão, 

sendo base para um projeto ou ação posterior. Está relacionada à obtenção 

sistemática da opinião de especialistas quanto a previsão de eventos futuros. 

Podemos citar como características: o anonimato, através de questionários 

individuais escritos; revisão de opiniões através de rodadas onde cada participante 

tem a oportunidade de expressar sua opinião; e operações de feedback, com 

resumos dos ciclos anteriores, podendo reaver sua opinião caso necessário. 

A vantagem dessa forma de levantamento se deve a influência de outros 

integrantes nas decisões bem como a possibilidade de ser utilizada com equipes 

geograficamente distribuídas. Porém, esse processo é lento e não indicado para 

decisões rápidas.   

Questões de livre contexto são questionamentos que podem ser feitos no 

início de um projeto com o intuito de adquirir informações sobre as propriedades 

globais (de alto nível) do problema e das possíveis soluções para um projeto 

(GAUSE; WEINBERG, 1991 apud NITSCHE 2004).  

Baseadas em duas categorias de perguntas, podem ser de referencia a 

processos, como: quem é o cliente do sistema, o tempo disponível para o projeto, a 

necessidade real dessa aplicação, entre outras; como também questões de 

referencia diretas ao produto, como os problemas que podem trazer esse sistema e 

precisão do produto. O resultado dessa análise é dar um melhor rumo ao projeto 

conhecendo melhor as expectativas e necessidades. 

O modelo IBIS (Issue Based Information Systems) é baseado no princípio de 

que o processo de projetar soluções de problemas complexos é fundamentalmente 

uma conversação entre os participantes do projeto da solução, onde cada um 

colabora com sua especialidade e pontos de vista (CONKLIN, 1988 apud NITSCHE 

2004). 

Esta técnica, que pode ser utilizada em qualquer tipo de projeto, tanto de 
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software como projeto de uma casa, visa levantar discussão entre os participantes 

através de questões chave. Com o passar do assunto, novas questões vão 

surgindo e mais conhecimento é levantado entre todos participantes. A 

documentação é muito importante nesse modelo, pois é necessário registrar os 

diferentes pontos de vista e razões para determinados posicionamentos. 

A metodologia JAD(Join Application Development), desenvolvida pela IBM 

em 1977, trata das reuniões como workshop, criando um ambiente de grupo e 

interativo quanto a participação. Esses encontros são conduzidos por um facilitador 

ou líder, objetivando compartilhar informações e geração de idéias, com sessões 

de brainstorm12 durante o ciclos de vida de desenvolvimento. 

 Segundo AUGUST ( 1993 ), a técnica JAD possui os benefícios de maior 

qualidade, produtividade, trabalho em equipe com baixo custo de desenvolvimento 

e manutenção. 

 

 

 

                                                 
12 Brainstorm é conhecido como tempestade de idéias, na qual os participantes lançam suas idéias 
aleatoriamente, sem utilização de critérios de avaliação nesse momento de lançamento. 
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5. A Ferramenta Lucane 

 

 Este capítulo apresentará a ferramenta Lucane que serviu de plataforma 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

5.1. Descrição da ferramenta 

 

O Lucane, como mencionado anteriormente, é uma ferramenta utilizada para 

comunicação entre pessoas no estilo “Messenger” com um diferencial – uma gama 

de ferramentas que o caracteriza como ferramenta de colaboração - onde os 

usuários podem, por exemplo, trocar arquivos, conversar utilizando recursos de 

áudio conferência e ou chat, criar e utilizar um fórum de discussões entre outras 

ferramentas. Uma das principais características do Lucane é a sua flexibilidade 

quanto à adição de novas funcionalidades na forma de plugins, o que o torna uma 

aplicação muito versátil. 

  

5.2. Interface com o Usuário 

 

 Abaixo podemos ver algumas das interfaces do Lucane: 

 

 

Figura 7 - Interface principal do lucane 
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               Figura 8 - Tela de login do lucane 

 

5.3. Principais ferramentas 

 

Abaixo veremos algumas das principais ferramentas que o Lucane já 

oferece e que podem ser utilizadas para auxiliar o trabalho colaborativo: 

• Áudio conferência (Áudio Conf)  – Ferramenta de áudio conferência 

ponto-a-ponto, onde duas pessoas podem conversar utilizando um 

microfone ligado ao computador tendo sua voz transmitida via rede.  

• Reunião (Meeting)  – Ferramenta com a intenção de simular uma 

“Sala de reuniões”. Utiliza o recurso de texto para ligar diversas 

pessoas em uma conversa no estilo chat.  

• Mensagem rápida (QuickMessage)  – Ferramenta para envio de 

mensagem rápida a um outro usuário conectado.  

• Envio de arquivos (Send File)  – Ferramenta de envio de arquivos a 

outros usuários conectados.  

• Apresentação em slides (Slide Show)  – Com esta ferramenta é 

possível selecionar uma pasta que contenha figuras armazenadas e 

exibi-las aos convidados em uma espécie de apresentação de slides. 

• Quadro branco (White Board)  – O White Board funciona como uma 

espécie de quadro branco onde os participantes podem escrever 

algo, e os demais vêem o que foi escrito. Para que um participante 

possa escrever é necessário que se peça permissão. Assim que o 
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usuário que estiver escrevendo liberar a permissão, então o 

requisitante poderá escrever no quadro, e assim por diante. 

• Calendário (Calendar)  – Calendário, onde o usuário pode registrar 

compromissos e eventos.  

• Conta JMail (JMail Account)  – Com esta ferramenta é possível 

enviar e-mail pelo Lucane, bastando configurar o cliente para uma 

conta de e-mail válida. 

• Fórum  – Esta ferramenta permite a criação de um fórum de 

discussão, onde os usuários podem postar suas mensagens e discutir 

sobre assuntos de seu interesse. 

• Anotações (Notes)  – Ferramenta de anotação pessoal onde o 

usuário pode fazer suas anotações em uma espécie de bloco de 

anotações. 

• Pasta compartilhada (Shared Folder)  – Esta ferramenta tem a idéia 

de um local compartilhado onde arquivos podem ser colocados e 

ficam visíveis a todos os usuários da aplicação, sendo que é possível 

configurar permissões para usuários de acesso, escrita, etc. 

• Lista de tarefas (To-do Lists)  – Lista de tarefas a serem feitas. 

• Leitor de notícias (RSS 13 Reader)  – Leitor de notícias RSS. 

 

5.4.  Modo de integração do Lucane 

 

O Lucane baseia-se em uma arquitetura cliente/servidor. O servidor tem 

como função dentre outras, gerenciar usuários e permissões, agregar novos 

serviços (geralmente através de um plugin) e fornecer as informações que foram 

solicitadas pelo cliente. O papel desempenhado pelo cliente é requisitar ao 

servidor os serviços disponíveis para que os mesmos possam ser utilizados e 

trocar informações a fim de que suas operações possam ser concluídas.  

O Lucane possui uma estrutura onde armazena seus usuários, grupos de 

usuários e permissões de acesso a funcionalidades no sistema por parte destes 

usuários. Ao fazer login no Lucane, o mesmo verifica a que plugins o usuário 

tem acesso e os disponibiliza na interface sob a forma de botões ou sob a forma 

                                                 
13 RSS é a abreviatura de três padrões: Rich Site Summary, RDF Site Summary e Really Simple Syndication. 



 37 

de links de menu. Tais plugins ficam armazenados na máquina do cliente sob a 

forma de arquivos .jar sendo que ao instalar um novo plugin, se não houver o 

arquivo .jar no cliente o mesmo será baixado na próxima vez que o usuário fizer 

login a fim de manter os arquivos sempre atualizados. Processo semelhante 

ocorre quando da mudança de versão de um plugin. Ao mudar a versão de um 

plugin, uma nova cópia do mesmo é baixada na máquina do cliente, a fim de 

utilizar sempre a ultima versão disponível.  

O Lucane oferece um Framework ao qual os plugins criados devem ser 

ligados. Ao construir um novo plugin, a classe que representa o representa deve 

ser instância da classe abstrata “Plugin” fornecida pelo Lucane e deve 

implementar os métodos contidos na interface “ObjectListener”, também 

fornecida pelo Lucane. A implementação desta interface é necessária se existe 

comunicação de rede entre o plugin e um serviço, caso contrário não há 

necessidade de implementar seus métodos. Ao estender o novo plugin com a 

classe abstrata “Plugin”, tornamos nossa aplicação conectada ao Framework do 

Lucane. Abaixo podemos ver a classe “ObjectListener”, na figura 9,  e a classe 

“Plugin”, na figura 10: 

 

 

                       Figura 9 - Classe "ObjectListener" - Lucane 

 



 38 

 

                     Figura 10 - Classe "Plugin" - Lucane 

 

Um plugin, que é a parte que fica no lado do cliente, pode ter uma 

representação no lado do servidor. Quando há esta representação ela é 

chamada de “Service”. A criação de um service segue a mesma filosofia da 

criação de um plugin, sendo que a classe a ser estendida neste caso é a classe 

“Service”. Abaixo, na figura 11, vemos a representação desta classe: 

 

 

                  Figura 11 - Classe "Service" - Lucane 

 

 A comunicação entre o plugin e o service é feita com troca de 

mensagens enviadas através de sockets. O Lucane possui um protocolo de 

comunicação próprio utilizado para a comunicação entre cliente e servidor. Um 

tratador de mensagens chamado de “MessageHandler” é o responsável por 

receber a mensagem no lado do servidor, tratá-la e encaminhá-la para um 
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serviço específico caso seja necessário. Abaixo, na figura 12, temos o modelo 

da classe “MessageHandler”: 

 

 

       Figura 12 - Classe "MessageHandler" - Lucane 

 

 As mensagens enviadas ao cliente são tratadas no método “follow()” 

definido na classe abstrata “Plugin” e implementado na classe concreta do 

plugin que se está criando. 

 



 40 

6. Proposta do trabalho 

 

Motivados principalmente pelos benefícios das videoconferências, nossa 

proposta de trabalho visa a criação de um ambiente distribuído, dotado de 

ferramentas colaborativas, como whiteboard, chat, transferência de arquivos, 

videoconferência, entre outros, que dê suporte para o gerenciamento de requisitos. 

Utilizando como base o sistema Lucane, propomos a criação de dois plugins 

adicionais, uma sala de reuniões com recursos de videoconferência e um 

gerenciador de requisitos, fazendo com que este conjunto de ferramentas 

configurem um ambiente de levantamento de soluções para atender às 

necessidades dos clientes. 

Assim como no teletrabalho, todo processo de levantamento de requisitos, 

bem como entrevistas preliminares para conhecimento das necessidades do 

cliente, podem ser realizados de forma remota, com cada participante em seu 

próprio local de trabalho.  

A capacidade de comunicação, visualização dos participantes, suas 

expressões e outras ferramentas de manipulação colaborativa viabilizam um 

ambiente propício para encontros remotos, tendo como vantagem a redução do 

custo com deslocamento até locais físicos onde antes eram realizados, bem como 

o aproveitamento do tempo gasto com o deslocamento que agora pode ser 

convertido em maior detalhamento das soluções.  

Por se tratar de um ambiente multimídia com informações digitais, podemos 

facilmente referenciar e armazenar os resultados obtidos destes encontros para 

consultas futuras, caso haja necessidade. A realização da gravação no servidor da 

criação e edição dos requisitos, além de ser uma forma de registrar esses 

encontros, também fornece a possibilidade extra de verificação dos requisitos 

quando estes estiverem sendo trabalhados e possíveis dúvidas ocorrerem. Se 

mesmo assim, uma verificação audiovisual do encontro não for suficiente para 

resolver as dúvidas, uma nova videoconferência poderá ser criada rapidamente 

com o cliente a fim de discutir o caso em questão. 
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7. Bases Tecnológicas 

 

7.1. JMF 

 

O Java Media Framework (JMF) é um Framework que proporciona a adição 

de funcionalidades de multimídia em aplicações Java tanto para desktops quanto 

em applets. Construído sob uma arquitetura que é facilmente estendida, podendo 

ser adicionado diferentes tipos de mídias de entrada, de processamento ou de 

apresentação (players). 

O JMF encontra-se atualmente na versão 2.1.1, onde a partir dela há a 

possibilidade de se acessar diretamente os dados que estão sendo capturados ou 

que estão sendo processados dando assim uma maior capacidade de extensão de 

novas funcionalidades, como aplicação de efeitos em sons e vídeos, codecs, entre 

outros. A nova versão é totalmente compatível com a anterior, JMF 1.0. 

Os principais formatos de mídia suportados incluem AVI, MIDI, AU, MPEG, 

QuickTime e WAV, utilizando como meio de transmissão e recepção de pacotes os 

protocolos RTP e RTCP, disponíveis também na API do JMF. (JMF, 01). 

 Um aspecto importante quanto à utilização do JMF é que essa API serve de 

base para a especificação da API JavaTV, criado para desenvolvimento de 

conteúdo destinado à televisão interativa, sendo boa parte integrante do padrão de 

conteúdo para TV digital. 

A arquitetura de composição definida para o JMF é composta pelas 

seguintes partes: (JMF, 02). 

• DataSource  -  representa os dados de mídia propriamente ditos, 

podendo ser, por exemplo, stream de áudio, stream de vídeo ou a 

combinação dos dois. 

• Capture Device  – representa a fonte de dados, como por exemplo, 

microfone ou uma webcam, sendo responsável por capturar dados 

multimídia. Sua saída é o DataSource que pode ser direcionado para 

um player, ou um processo de conversão para outro formato, entre 

outros. 

• Player  - recebe a entrada de dados multimídia, realizando a exibição 

na tela no caso de vídeo e execução de sons, da parte de áudio. 

• Processor  - é um tipo de player, porém sua saída de processamento 
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é colocado em um DataSource de saída, e este por sua vez poderá 

servir de entrada para um player ou até mesmo outro processor.  

• DataSink  -  é responsável por capturar e manipular os dados contidos 

nos DataSources. Um exemplo seria um objeto relacionado à 

gravação de DataSource de um  vídeo para arquivo.  

• Format  - é responsável pela representação do formato de áudio e 

vídeo. São fornecidos por padrão os formatos H.261, H.263, JPEG, 

RGB, YUV e IndexedColor.   

• Manager  - é uma espécie de facilitador de criação de objetos como 

Player, Processor, DataSource e DataSink. Tem a responsabilidade 

também de manter registro das implementações e extensões feitas 

para o JMF, os dispositivos de captura existentes no sistema e plug-

ins de processamento. 

 

Na figura 13 podemos ver uma analogia com objetos do mundo real 

fazendo referência aos itens descritos acima: 

 

 
Fonte: http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/guide/JMFArchitecture.html#112612 

Figura 13 - Analogia entre mundo real e componentes JMF  
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Fonte: http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/guide/RTPArchitecture.html 

Figura 14 - Modelo de utilização do JMF 

 

 Na Figura 14 podemos observar todo o processo de captura de 

stream de vídeo em um computador (Capture Device), obtendo o DataSource. 

Posteriormente esse datasource sofre um processamento (Processor), como por 

exemplo, uma conversão para um diferente tipo de codec de vídeo, dando origem a 

um novo DataSource. Este por sua vez é utilizado pelo DataSink, que através do 

protocolo RTP o transmite para a rede. Os pacotes são capturados pelo 

interessado que os coloca em um DataSource manipulado posteriormente pelo 

Processor. O DataSource de saída é passado finalmente para um Player, que 

exibirá as imagens mostrando no monitor do computador 

 

7.2. RTP 

 

 O RTP (Real time Transmission Protocol) é um protocolo de transporte para 

aplicações de tempo real definido pela RFC 355014. Este protocolo é amplamente 

utilizado em aplicações que transmitem dados em tempo real, tais como aplicações 

de videoconferência, áudio-conferência, vídeo sob demanda, etc. 

                                                 
14 http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt 
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 RTP não contém praticamente nenhuma suposição específica sobre as 

capacidades das camadas inferiores. Ele não contém nenhum endereço da 

camada de rede de forma que não é afetado por mudanças de endereçamento. 

Além disso, qualquer capacidade adicional da camada inferior como segurança ou 

garantias de qualidade de serviço pode ser usada obviamente por aplicações que 

empregam RTP. Suporta transferência de dados para destinos múltiplos usando 

distribuição multicast se provido pelas camadas inferiores (Willrich, 2006). 

 Como podemos perceber na Figura 15, toda camada de RTP e de 

aplicações ficam em um nível acima do protocolo de comunicação UDP. Sendo 

assim, RTP não é orientado a conexões. 

 

 

Figura 15 - Pilha de protocolo típica para mídias contínuas usando RTP 

 

 A transmissão de dados é feita através de serviços de rede multicast ou 

unicast, sendo que sozinho não garante controle de fluxo nem qualidade de 

serviço. Há um protocolo de controle do RTP chamado RTCP (Real time 

Transmission Control Protocol) que contempla estas duas necessidades. Nosso 

trabalho utilizou na parte de videoconferência o RTP por ser o mais adequado para 

este tipo de aplicação.  

 O RTP fornece dois recursos que podem ser úteis, chamados de Mixer 

(Misturador) e Translator (Tradutor). O misturador é responsável por realizar um 

processamento de agrupamento de pacotes em um só para posterior reenvio. Por 

exemplo, no caso de uma videoconferência onde os participantes possuem 

conexão com banda baixa e um participante possui um link com banda larga, não 

seria justo que este que possui banda larga tivesse a sua recepção prejudicada 
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pelos demais que possuem banda baixa e que deve receber os pacotes com menor 

qualidade. Desta forma, próximo às conexões de banda baixa são colocados 

mixers que adequam o fluxo proporcional à banda existente.  

 Já o tradutor é responsável por garantir o recebimento de pacotes multicast 

para usuários que estão atrás de um firewall que bloqueia tais pacotes. Para 

realizar esta tarefa são utilizados dois tradutores, um colocado antes do firewall e 

outro colocado dentro da rede, após o firewall. O primeiro tem a função de 

estabelecer uma comunicação segura com o grupo multicast de onde vem os 

pacotes e capturar estes pacotes encaminhando para o segundo tradutor que está 

após o firewall. Este, por sua vez, encaminha os pacotes para o grupo multicast 

interno, fazendo com que os participantes recebam o conteúdo enviado.  

 O RTP permite o estabelecimento de sessões de transmissão, sendo que 

estas seções podem ser unicast ou sessões multicast.  O JMF implementa 

este protocolo fornecendo recursos de conexão unicast e multicast utilizando 

RTPManagers e até mesmo o gerenciamento de diversas seções RTP utilizando os 

RTPSessionManagers. 

. 
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8. Ferramentas utilizadas 

 

 O desenvolvimento do trabalho foi todo realizado utilizando a IDE  do projeto 

Eclipse e a ferramenta de controle de versões SVN (Subversion).  

 

8.1. Eclipse 

 

 O projeto Eclipse é formado uma fundação com fins não lucrativos a Eclipse 

Foudation (Eclipse, 2007) a qual mantém um conjunto de ferramentas de código 

aberto focadas no suporte ao desenvolvimento de aplicações que compartilham a 

mesma filosofia. Contando atualmente com uma gama de aproximadamente 60 

projetos focados em áreas diversas tais como desenvolvimento de frameworks, 

desenvolvimento de aplicações para organizações, gerenciamento de ciclo de vida 

de aplicações entre outras.  

 Utilizamos neste trabalho como IDE o Eclipse SDK que conta com um 

ambiente de desenvolvimento de aplicações com suporte a java.  Desta IDE 

também utilizamos o plugin de modelagem UML do qual extraímos os modelos de 

classes contidos neste trabalho. 

 

8.2. SVN 

 

 O SVN (Subversion) é considerado uma evolução do CVS, Sistema de 

Versões Corrente (Current Version System), utilizada para o controle de versões de 

sistemas e mantido pelo projeto Subversion (SVN, 2007). O subverison baseia-se 

na arquitetura cliente/servidor, onde existe um repositório de versões em um 

servidor e os clientes podem trabalhar em cópías destas versões fazendo a 

atualização posteriormente ao concluir os trabalhos. 

 As principais vantagens do SVN em relação ao CVS são: 

• É possível renomear arquivos e pastas sem ter que removê-los e re-

adicioná-los; 

• A operação de aplicar as alterações na versão é atômica, ou seja, se 

algum erro ocorrer em algum arquivo, os demais mesmo estando 

certos permanecem ser alterados até que tudo esteja correto; 

• Integração com o servidor web Apache (APACHE, 2007); 
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9. Desenvolvimento do Trabalho 

 

 Neste capítulo apresentamos o desenvolvimento do trabalho proposto, 

mostrando a implementação da sala de reuniões e do gerenciador de requisitos 

bem como a integração entre ambos. 

 

9.1. Sala de reuniões 

 

A sala de reuniões é um espaço virtual onde os desenvolvedores e clientes 

poderão se reunir para trocar idéias a respeito de soluções de software e de 

gerência de requisitos através de videoconferência. O objetivo destas reuniões é 

chegar a um determinado entendimento quanto às necessidades de 

desenvolvimento de novas soluções, suporte ao funcionamento de soluções 

implantadas bem como focar principalmente a gerência de requisitos envolvidos 

nestas reuniões. 

Criamos um plugin com funcionalidade de videoconferência e acoplamos o 

mesmo ao Lucane. Neste ambiente de videoconferência podemos observar em um 

quadro destacado com vídeo e voz a figura do orador, personagem que no 

momento tem o controle do fluxo de vídeo e áudio. Em quadros menores os demais 

participantes podem ser visualizados, porém sem o recurso de áudio somente 

como recurso de vídeo.  

Deste modo, buscamos além da mensagem passada através de voz, a 

possibilidade da observação de expressões corporais dos participantes, item 

importante destacado nos capítulos iniciais nas relações de trabalho colaborativo.  

Esse tipo de percepção pode ser mais importante do que uma pergunta, pois 

pode revelar satisfação ou insatisfação com a solução proposta. 

Buscando um melhor entendimento e uma maior organização nas perguntas 

e respostas, sala de reuniões utiliza o conceito de orador-ouvinte. Desse modo, 

somente um dos participantes por vez terá o direito de fala, os demais caso sintam 

necessidade de falar, deverão solicitar o papel de orador. O orador, portanto, é 

sempre o participante que está em foco na janela principal e assim, fica sob 

atenção de todos participantes. 

 

 



 48 

9.1.1. Diagrama de Componentes do Software 

 

Abaixo descreveremos os componentes que formam a sala de reuniões e no 

Anexo I, figura 42, detalhamos o modelo conceitual da sala de reuniões com suas 

classes e associações. 

 

Figura 16 - Conjunto de classe do plugin ambiconf 

 

A classe “AmbiConfPlugin” vista na figura 16 é a classe principal do lado do 

cliente. É ela que é chamada pelo Lucane quando se clica no botão da sala de 

reuniões, sendo responsável por iniciar todo o processo de mensagens e 

inicializações necessárias do plugin. Podemos ver que a classe “AmbiConfPlugin” é 

descendente da classe “Plugin” fornecida pelo Lucane e que serve de elo de 

integração ao Framework do Lucane. Notamos também que existe uma associação 

com a classe “ConnectInfo”, também fornecida pelo Lucane, responsável por 

representar um usuário do Lucane. 
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          Figura 17 - Classe AmbiConfService 

 

A classe “AmbiConfService” vista na figura 17  é a principal classe no lado 

do servidor. É ela que faz o papel de servidor para o plugin, fazendo o controle da 

vídeoconferência, gerenciamento dos usuários que estão participando da 

vídeoconferência além de gerenciar as sessões que são criadas para a vídeo 

conferência e fornecer o serviço de gravação do fluxo de transmissão do orador. 

Possui internamente um controlador de sessão chamado de “SessionController”, 

um gravador de vídeo chamado “VideoConferenceRecorder” e a própria 

videoconferência representada pela classe “VideoConferenceConcept”. 

A classe “SessionController” vista na figura 18 é o objeto que controla a 

definição de endereços e portas para a criação das sessões RTP que serão 

utilizadas na vídeo conferência para a transmissão de áudio e vídeo.  

 

 

Figura 18 - Classe SessionController 
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9.1.2. Transmissão de Áudio e Vídeo 

 

Para a transmissão de áudio e vídeo decidimos dividir os streams em fluxos 

de transmissão diferentes, ou seja, o stream de vídeo do orador é transmitido em 

uma sessão RTP, o stream de vídeo dos participantes é transmitido em outra 

sessão e o áudio é transmitido em outra. Denominamos estas sessões 

respectivamente de “Session high”, “Session low” e “Session audio”. O 

endereçamento IP para o estabelecimento destas sessões é atribuído 

dinamicamente pelo controlador de sessão “SessionController” visto mais adiante, 

que utiliza a faixa de endereços ip para multicast. As portas de transmissão 

utilizadas são 12002 para a sessão alta (Session high), 12004 para a sessão baixa 

(Session low) e 12006 para a sessão de áudio (Session audio).  

O stream de vídeo transmitido na sessão alta tem 15 fps (Frames por 

segundo) e os quadros tem o tamanho de 320 x 240 com compactação JPEG. 

Inicialmente estávamos transmitindo quadros maiores, porém o tamanho do quadro 

estava provocando atrasos e travamentos na transmissão. Após analisarmos este 

problema, decidimos definir o tamanho como 320X240 que é o recomendado para 

o tipo de compressão JPEG na JMF e redimensionamos na hora da exibição para 

400x300 a fim de ser exibido em um tamanho maior na interface. Esta ação tornou 

a transmissão mais estável. Poderíamos ter utilizado outros codecs para 

compactação dos quadros de vídeo visto que os quadros JPEG são grandes, 

porém optamos por deixar a compactação JPEG em função do escopo da 

aplicação que está restrito a redes locais que geralmente possuem boa banda de 

rede e também com a finalidade de manter uma maior qualidade na visualização da 

imagem transmitida, uma vez que outras compactações testadas como CINEPAK, 

YUV tiveram um uma apresentação com menor qualidade. A técnica MJPEG 

poderia ter sido utilizada a fim de diminuir o tamanho dos quadros transmitidos, 

esta técnica compacta os quadros JPEG criados antes de transmiti-los. 

O codec para compactação de som GSM foi escolhido pelo fato de ter uma 

das menoras cargas de processamento, em relação à outros codecs como por 

exemplo MPEG Layer I e II, visando não onerar muito o processamento da 

máquina do usuário, optamos pelo GSM que oferece uma boa qualidade de voz, 

suficiente para o fim que desejamos. 
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9.1.3.   Gravação de Reuniões 

 

A parte de gravação do conteúdo transmitido pelo orador é realizada pelo 

servidor e envolve as classes vistas na figura 19. 

 

 

Figura 19 - Classes de gravação da videoconferência 

 

A classe “VideoConferenceRecorder” é a interface de comunicação para a 

gravação, é ela que recebe os comandos enviados pelo cliente para iniciar e parar 

a gravação no servidor, internamente possui uma classe chamada 

“InternalRecorder”, classe esta que realiza a mixagem do conteúdo de áudio e 

vídeo em um só stream e o grava em um arquivo para posterior visualização.  

Associada a gravação está a classe “Session” que representa as sessões 

onde estão sendo transmitidos os dados que serão gravados, seções estas 

capturadas pela classe “Receiver” que é a classe responsável por identificar a 

transmissão dos dados. 

 

9.1.4. Controle de Transmissão e Gravação 

 

O controle de transmissão foi todo implementado utilizando o recurso de 

mensagens enviadas através de Sockets. Estabelecemos um protocolo de 

comunicação, com mensagens de controle, mensagens estas que são serializadas 

e enviadas através dos canais de comunicação (Sockets). A tabela 2 lista as 
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mensagens utilizadas na comunicação: 

 

Mensagem Parâmetro Funcionalidade  
AC_ABORT N/A Mensagem indicando que a operação 

que estava sendo realizada foi 

abortada.  

AC_START Participante. Mensagem enviada pelo criador da 

videoconferência, solicitando o inicio 

da mesma. 

AC_START_ACK N/A Confirmação do recebimento da 

mensagem de início de vídeo 

conferência. 

AC_INVITEPARTICIPANTS  Relação de 

convidados 

Mensagem enviada ao servidor 

indicando quais participantes serão 

convidados para a videoconferência. 

AC_INVITEPARTICIPANTS_ACK  N/A Confirmação de recebimento da 

mensagem de convite para os 

participantes. 

AC_INVITE  Convite  Mensagem recebida no cliente 

indicando o convite para participação 

em uma vídeoconferência 

AC_INVITE_ACK  N/A Confirmação por parte do cliente do 

recebimento da mensagem de convite.  

AC_INVITE_NO  Participante Recusa do convite para participar da 

videoconferência. 

AC_DOJOIN Participante. Mensagem indicando a aceitação do 

convite para a vídeoconferência. 

AC_DOJOIN_ACK  N/A Mensagem enviada ao cliente 

indicando o recebimento do aceite de 

convite.  

AC_JOIN Participante  Mensagem enviada aos demais 

participantes, indicando o aceite de 

convite por parte de um participante e 

indicando que o mesmo já pode fazer 

parte da vídeoconferência. 

AC_JOIN_ACK N/A Mensagem enviada pelo cliente 

indicando o recebimento da 

mensagem de JOIN. 

AC_DOLIVE  Participante Mensagem enviada ao servidor 
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indicando que a transmissão iniciou e 

que tudo está pronto.  

AC_DOLIVE_ACK  N/A Mensagem enviada ao cliente 

indicando o recebimento da 

mensagem DO_LIVE. 

AC_LIVE Participante Mensagem enviada pelo servidor aos 

demais participantes da 

vídeoconferência assim que um deles 

realiza um LIVE. 

AC_LIVE_ACK  N/A Mensagem sinalizando o recebimento 

da mensagem de LIVE. 

AC_GETTOKEM Participante Mensagem enviada por um cliente que 

não é orador a fim de obter a 

permissão para poder falar como 

orador.  

AC_GETTOKEM_ACK  N/A Mensagem indicando a recepção do 

pedido por parte do servidor. 

AC_TOKEMALERT  Participante Mensagem avisando os participantes 

que um dos participantes deseja ser o 

orador. 

AC_TOKEMALTERT_ACK  N/A Mensagem dos clientes indicando o 

recebimento da mensagem 

TOKEMALERT. 

AC_TOKEMFREE  Participante Mensagem enviada ao servidor pelo 

orador, indicando que este liberou o 

espaço para que o participante que 

estava aguardando para ser orador 

possa assumir este papel. 

AC_TOKEMFREE_ACK  N/A Mensagem enviada pelo servidor ao 

cliente que está deixando de ser 

orador indicando a recepção da 

mensagem TOKEMFREE. 

AC_TOKEMSIG  Participante Mensagem enviada ao participante 

candidato a orador, informando que 

este pode fazer a troca para orador. 

AC_TOKEMSIG_ACK  N/A Mensagem do cliente indicando o 

recebimento da liberação do papel de 

orador. 

AC_STARTRECORD  Nome do arquivo Mensagem enviada ao servidor na 

edição de um requisito, para começar 
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a gravar o que está sendo transmitido 

pelo orador.  

AC_STARTRECORD_ACK  N/A Mensagem enviada para o cliente pelo 

servidor indicando o recebimento do 

pedido de gravação. 

AC_STOPRECORD  N/A Mensagem enviada ao servidor ao 

salvar um requisito indicando que a 

gravação do que está sendo 

transmitido pelo orador deve ser 

parada. 

AC_STOPRECORD_ACK  N/A Mensagem indicando o recebimento 

da solicitação de parada de gravação 

por parte do servidor. 

AC_LEAVE Participante Mensagem enviada ao servidor 

indicando que um cliente está 

deixando a vídeo conferência. 

AC_LEAVE_ACK N/A Mensagem indicando o recebimento 

do pedido de saída da 

vídeoconferência. 

AC_FINALIZE N/A Mensagem enviada ao servidor e 

posteriormente aos clientes indicando 

o encerramento da vídeo conferência. 

AC_FINALIZE_ACK N/A Mensagem indicando o recebimento 

do aviso de encerramento da vídeo 

conferência. 

AC_OK N/A Mensagem genérica utilizada nos 

casos em que é necessário obter uma 

conexão que não foi mantida. 

Tabela 2 - Mensagens do plugin de videoconferência 

 
Todas as mensagens listadas anteriormente são entregues ao Framework 

do Lucane, que as encaminha para o serviço ao qual as mensagens pertencem. 

Como em qualquer aplicação cliente-servidor, existiu a preocupação de identificar 

quais informações devem ser mantidas sob controle do servidor e como o cliente 

deverá trabalhá-las. Na figura 20 apresentamos um esquema de comunicação 

ilustrando o início de uma videoconferência: 
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Figura 20 - Protocolo de início da videoconferência 

 
No passo 1, o criador da videoconferência solicita ao servidor o início da 

videoconferência. O servidor faz as validações necessárias, reserva os endereços 

das sessões e retorna um OK indicando que o início da videoconferência foi 

autorizado juntamente com um objeto que contém as informações necessárias para 

o início da transmissão e recepção (estabelecimento das seções de transmissão e 
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recepção). No passo 2, o cliente envia uma mensagem ao servidor pedindo para 

que o mesmo convide os usuários que são passados como parâmetro, e o servidor 

responde que recebeu a mensagem. No passo 3, o servidor envia os convites para 

os participantes que foram convidados pelo criador. No passo 4, o criador da 

videoconferência envia uma mensagem sinalizando ao servidor que o mesmo o 

adicione na videoconferência, e o servidor responde que recebeu a mensagem. No 

passo 5 o servidor recebe a indicação do aceite de convite por parte dos 

participantes que foram convidados no passo 3. Nos passos 6 e 7 os participantes 

enviam uma mensagem ao servidor solicitando que sejam adicionados na 

videoconferência. No passo 8 o servidor avisa o criador da entrada dos dois 

participantes e avisa cada participante dos demais participantes que estão na 

videoconferência. Neste momento as janelas aparecem na interface. Nos passos 9 

e 10 o criador e o participante 1 sinalizam ao servidor que já estão transmitindo. 

Nos passos 11 e 12 o servidor avisa aos demais participantes que o criador e o 

participante 1 estão transmitindo, e assim os mesmos começam a receber o 

conteúdo transmitido. No passo 13, o participante 2 sinaliza ao servidor que está 

transmitindo e o servidor sinaliza aos demais que participante 2 está transmitindo. 

Neste momento todos estão se vendo na interface.  

 Na figura 21 visualizamos a troca de orador na videoconferência: No passo 1 

o participante 1 sinaliza ao servidor a intenção de falar. Neste momento o orador é 

o criador da videoconferência. Nos passos 2 e 3, o servidor avisa aos demais 

participantes que o participante 1 deseja falar, e neste momento os participantes 

têm na sua tela a sinalização de que o participante 1 quer falar. No passo 4 o 

orador avisa que cedeu a palavra ao participante que está na fila para falar. Neste 

momento o orador já faz a troca, passando a ser participante e o participante que 

desejava falar passa para o quadro principal. No passo 5 o servidor avisa aos 

demais que o orador mudou. Ao receber esta mensagem a troca é feita: o orador 

passa para o lugar ocupado pelo participante, que agora tornou-se orador. 
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Figura 21 - Protocolo de troca de orador 

 
   

 

9.1.5. Funcionalidades e Interface com o Usuário 

 

 As funcionalidades presentes na videoconferência são:    

a) Iniciar uma videoconferência; 

b) Transmissão de áudio e vídeo; 

c) Transmissão de tela; 

d) Troca de orador; 

e) Iniciar o gerenciador de requisitos em modo colaborativo. 

 

9.1.5.1. Iniciar uma Videoconferência 

 

O processo de iniciar uma videoconferência se dá quando o participante 

que deseja iniciar a videoconferência seleciona na lista de usuários do seu Lucane 
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os que deseja convidar e logo após pressiona o botão “VideoConference”, ilustrado 

na figura 22. 

 

Figura 22 - Início da videoconferência 

 

Ao pressionar o botão “VideoConference” o sistema apresenta uma 

janela pedindo as informações iniciais sobre a videoconferência. Estas informações 

serão enviadas no convite para os usuários, como visto nas figuras 23 e 24. 

 

 

Figura 23 - Tela de informações iniciais da videoconferência 

 



 59 

 

Figura 24 - Tela de recebimento de convite 

 

Após efetuar o convite, o criador da videoconferência tem sua janela 

principal iniciada. O participante, ao aceitar o convite, também tem a sua janela 

iniciada. Podemos ver na figura 25 a janela mencionada acima. 

 

 

Figura 25 - Tela principal da videoconferência sendo inicializada. 

 

9.1.5.2. Transmissão de Áudio e Vídeo 

 

Neste momento tanto o participante quanto o criador ficam esperando 

que suas inicializações sejam feitas. Quando isso ocorrer, será apresentada para 

ambos a janela contendo a transmissão da webcam dos mesmos. Esta janela é 
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apresentada na figura 26. 

 

 

Figura 26 - Participantes on-line na videoconferência 

 

O criador da videoconferência é apresentado automaticamente como 

orador (participante que aparece no quadro de vídeo maior) e os participantes são 

apresentados logo ao lado, em quadros menores circulados por verde, sendo que é 

possível ver e ouvir ambos. O criador da videoconferência tem dois botões 

funcionais a mais que os demais participantes, o botão “Finalize”, encarregado de 

terminar a reunião corrente, e o botão “Requirements”, encarregado de iniciar o 

modo colaborativo apresentando o gerenciador de requisitos (esta parte será vista 

mais a frente no capítulo 9.2 deste trabalho). 

 

9.1.5.3. Transmissão de Tela 

 

 Os participantes da reunião podem optar por transmitir o conteúdo visual 

que está em seu desktop. Para fazer isso clica-se no botão “Screen”, que troca o 

tipo de transmissão de webcam para screen como visto na figura 27. 
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Figura 27 - Transmissão de tela 

 
 Esse tipo de funcionalidade pode ser muito interessante no fornecimento 

de informações de um determinado software. Por exemplo, o cliente deseja que 

seu novo sistema tenha menus semelhantes a um outro programa que ele possui e 

já utiliza. Tem-se assim a exibição real da necessidade do cliente, expressada de 

forma mais clara para os analistas. Outro ponto é que para esse tipo de 

visualização de uma aplicação ou passos para utilizá-la realizados em reuniões 

tradicionais, envolveria o deslocamento de uma máquina até o local do encontro 

para essa apresentação ou o deslocamento da equipe até um ponto de exibição. 

 Transmitir a tela também permite de maneira rápida utilizar a tela como 

um quadro de apresentações de slides, por exemplo, sendo esse conteúdo visível 

e compatível em todos os clientes.  

 

9.1.5.4. Troca de Orador 

 

O aplicativo desenvolvido proporciona a troca de oradores, ou seja, o 

usuário que inicialmente é o orador pode ceder a palavra a outro participante que a 

tenha solicitado. Esta solicitação parte do participante ao pressionar o botão 

“Wanna talk” (Quero falar). Este dispara um aviso para os demais participantes 

sinalizando de que o mesmo deseja falar, e o orador corrente então libera a fala ao 

usuário que está esperando para falar.  Este modo de utilização foi utilizado 
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visando manter um controle maior sobre a reunião, deixando somente uma pessoa 

falando por vez, garantindo assim uma maior organização durante a sessão. Como 

trabalho futuro este controle pode ser facilmente retirado deixando a fala livre para 

todos os participantes, ou até mesmo oferecendo a possibilidade da utilização dos 

dois controles configuráveis ao iniciar a videoconferência. 

Pode haver mais de um usuário esperando para falar, sendo que este 

controle é feito por meio de uma fila - o primeiro a chegar será o primeiro a falar. 

Nas figuras 28, 29 e 30 vemos esta interação, onde primeiro o participante pede 

para falar, em seguida a fala é liberada e a troca ocorre.  

 

 

Figura 28 - Sinalização que um participante quer falar  
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Figura 29 - Parada da apresentação para troca de orador 

 

 

                Figura 30 - Troca de orador efetuada 

 

9.1.5.5. Iniciando o Gerenciador de Requisitos em M odo 

Colaborativo 

 

A partir da tela de videoconferência é possível iniciar o modo 

colaborativo de gerenciamento de requisitos, pressionando o botão 
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“Requirements”, que irá apresentar a interface de interação com o gerenciador de 

requisitos. Esta solicitação só pode ser feita pelo criador da videoconferência. Este 

assunto será abordado nos próximos capítulos. 

 

9.2. Gerenciamento de requisitos 

 

 Como visto anteriormente, na fase de Análise de Sistemas são 

levantadas as informações necessárias para definição da proposta e escopo da 

solução, sendo útil nas fases seguinte do desenvolvimento e busca atender às 

necessidades do cliente que está encomendando a aplicação. 

 Os requisitos é a principal forma de identificar essas necessidades e 

principalmente das características que deverão ser atendidas pela aplicação. Tudo 

o que o cliente deseja é um requisito no sistema a ser desenvolvido. Por essa 

razão, essa fase envolve muito o contato com o cliente, necessitando constante 

interação entre ele e o analista que está realizando o serviço. Custo de 

deslocamento e até mesmo o tempo desperdiçado nele podem ser perfeitamente 

compensados se uma ferramenta colaborativa for utilizada para interações. 

 A idéia principal do gerenciador de requisitos é proporcionar um servidor 

central no departamento de desenvolvimento que possibilite a interação 

instantânea com o cliente do projeto que se está desenvolvendo. Dúvidas como, o 

que deve ser desenvolvido e procedimentos de como os problemas são 

solucionados, na maioria das vezes só o próprio cliente tem essas respostas, afinal 

de contas, ele conhece seu negócio. 

 A proposta do nosso trabalho visou a criação de um gerenciador de 

requisitos, capaz de controlar um grupo de requisitos de sistema e suas alterações 

sofridas durante o projeto. A possibilidade de gerenciar baselines, grupos de 

requisitos aceitos para uma determinada versão, também é uma funcionalidade 

disponibilizada em nosso gerenciador, possibilitando um melhor guia de referência 

de projeto e quais requisitos atuais estão contemplados. 

 São duas as formas de utilização desse gerenciador: uma de forma 

mono-usuário e a outra em videoconferência. No modo mono-usuário, o sistema 

possibilita somente a navegação e visualização dos requisitos já aprovados nos 

projetos em questão. Ou seja, nenhuma alteração nesses conteúdos poderá ser 

realizada, nem mesmo pelo próprio cliente. Essa forma procura tornar apenas mais 
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acessível o acesso aos requisitos de sistema à todos integrantes, fazendo assim a 

disponibilidade das informações levantadas. Uma visualização dos requisitos sob 

consulta tende ser mais rápida e prática que a busca de documentos contendo 

esse gerenciamento geralmente utilizado em projetos. 

 Já na utilização integrada com videoconferência, o sistema constituirá 

um ambiente mais interativo, permitindo alteração, remoção e a criação de novos 

requisitos. Essa restrição de modificações nos requisitos tem como motivos 

principais: 

- Um requisito sempre será criado ou alterado na presença de duas ou 

mais pessoas envolvidas, ficando registrados os autores das alterações. 

- Como se está interagindo diretamente com o cliente, o processo de 

aprovação e validação do requisito é muito mais rápido, pois é discutido, 

escrito e aprovado pelos participantes tudo no mesmo momento. 

- Além do registro em modo texto aceito entre os participantes, a 

possibilidade de utilização de recursos de gravação de som e vídeo em 

arquivo multimídia produz um recurso extra de informação para consultas 

em caso de dúvidas como também uma forma de segurança entre ambas 

as partes envolvidas (cliente e desenvolvedor), garantindo fielmente toda 

conversa realizada no momento da reunião. Seria como uma espécie de 

contrato com os termos registrados em multimídia.  

 É fato que dificilmente em uma analise de requisitos, por mais cuidadosa 

e minuciosa ela tenha sido feita, sempre existirá uma alteração ou outra a ser 

realizada durante o desenvolvimento. Isso faz então aumentar a importância de um 

bom controle e segurança nas especificações. Para o cliente, de que tudo esteja 

sendo feito exatamente da forma como deseja. Para o desenvolvedor, o que deve 

ser realizado é o escopo de projeto possibilitando o cálculo de custo de 

desenvolvimento. O que estiver fora das especificações deve ser novamente 

analisado, avaliado impactos e custos para essas novas decisões. 

 

9.2.2. Diagrama de componentes de software 

 
 O gerenciador de requisitos foi construído pensando nas informações 

básicas e necessárias a serem controladas e mantidas durante um determinado 

projeto. São dados sobre o projeto, baselines e seus requisitos, como demonstrado 
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na figura 31 abaixo. Quanto à segurança no acesso a informação, este quesito não 

foi contemplado nas implementações desse trabalho.  

 

 

Figura 31 - Informações básicas mantidas no gerenciador. 

 
 Na entidade “Project”, foi mantido dados como nome do projeto, a 

descrição referente a especificação da solução a ser criada, a data de criação do 

projeto, o código identificador e o grupo de baselines existentes para cada 

determinado projeto. 

 A entidade “Requirement” contempla os dados de descrição do requisito, 

a data de sua criação, código identificador do requisito, código seqüencial de 

controle de alterações, indicação de  aprovado e se é a última versão. 

 “Baseline” é a entidade responsável por manter um conjunto de 

requisitos, tanto de fechamento de uma versão como também todas as alterações 

decorridas até esse fechamento. Serve, portanto, como linha base de uma 

determinada versão. 

 Como um requisito pode sofrer alterações no decorrer de uma definição 

de versão, uma entidade “RequirementSet” foi necessária para agrupar as várias 

versões do mesmo requisito, facilitando assim um melhor controle de acesso a 

eles. Cada “RequirementSet” tem um requisito de referência que lhe identifica, 
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validando todas as novas entradas. Assim, uma baseline possui um 

RequirementSet para cada requisito  diferente e dentro dele, as diferentes versões 

desse requisito já realizadas. 

 A estrutura que cuida de fato toda complexidade do gerenciador, ou 

seja, a camada de negócio propriamente dita e a camada de persistência dos 

dados manipulados está representada no anexo II, figura 42. A idéia nesse ponto 

foi criar o centro de controle do gerenciamento de requisitos independente de 

sistema de comunicação utilizado para manipular esse controlador. 

 

 A entidade “RequirementManagerServer” é quem fica responsável pelo 

interfaceamento entre todas os serviços disponíveis pelo gerenciador com 

aplicações que desejarem utilizar esse controle. Os serviços disponíveis através 

dele são: 

• createProject(String, String) : Possibilitando a criação de um 

novo projeto no sistema, já retornando a instância de Project 

nessa chamada. 

• getProjects() : Método que retorna um array de projetos 

cadastrados no sistema. 

• setCurrentProject(String) : Através do nome do projeto, o sistema 

criará referencia da instancia desse projeto como corrente. 

Também é devolvida essa referencia no retorno do método; 

• getBaselines() : Retorna todos as baselines cadastradas no 

projeto corrente em forma de array; 

• getBaseline(double) : Retorna especificamente a baseline com ID 

igual ao informado por parâmetro. 

• getWorkingBaseline() : Retorna a baseline de trabalho, sendo a 

ultima encontrada no sistema; 

• createRequirement(String, String) : Cria uma instância de 

requerimento, informando o código e a descrição do requerimento. 

Esse método apenas devolverá a instância de um requerimento. 

Se não for utilizado a operação de save() este requisito será 

perdido; 

• save(Requirement) : Operação que realiza a validação e 



 68 

persistência do requisito informado. Caso no momento da 

operação a baseline de trabalho estiver encerrada ( versão 

finalizada ), uma nova baseline será criada automaticamente 

contendo já todos os requisitos aceitos na ultima versão. 

• edit(Requirement) : Método que indica intenção de edição de um 

determinado requisito. Caso o requisito não for a sua ultima 

versão, a edição não será permitida. Se editável, uma nova 

instancia seqüencial será criada e retornada para edição. 

• remove(Requirement) : Método que remove o requisito informado 

da baseline de trabalho. Da mesma forma que no save(), se a 

baseline de trabalho estiver encerrada( versão finalizada ), uma 

nova baseline será criada automaticamente contendo já todos os 

requisitos aceitos na ultima versão, exceto o requisito indicado 

para ser removido. 

• finalize(Baseline) : método que realiza o fechamento de uma 

versão, indicando a baseline a ser finalizada. 

• setConnector(ConnectorInterface) : Método que realiza o link 

entre o sistema de persistência, indicando o tipo de conector que 

será utilizado na execução. 

 

 Quanto ao ponto sobre persistência, uma estrutura de dados foi criada 

para facilitar a integração de diferentes tipos de sistemas de gerenciamento de 

banco de dados (SGDB).  Na figura 32 demonstramos o modelo de dados utilizado 

na aplicação, e na figura 33 demonstramos o modelo de classes da estrutura de 

persistência criada para a aplicação: 
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Figura 32 - Modelo de Dados 
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Figura 33 - Modelo de Classes da Estrutura DAO 

 

 Utilizamos o conceito DAO (Data Access Object), que realiza abstração 

de persistência orientada a objetos, criando interfaces de serviços específicos de 

armazenamento de entidades de informação. Dessa maneira, retira-se toda 

preocupação de qual sistema de armazenamento será utilizado, seja do tipo 

relacional ou orientado a objetos, XML, entre outros. 

 Dessa forma, de acordo com as necessidades, serviços foram sendo 

criados para o nível de armazenamento. Foi criado a classe abstrata “GenericDAO” 
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a qual possui a definição da conexão com o banco representada pela classe 

“ConnectorInterface” e define também o método “getNextId” que deve ser 

implementado nos DAOs a fim de gerar o próximo código para gravação no banco. 

Classes abstratas foram criadas para os objetos que necessitam ser persistidos, 

estas classes definem os métodos que devem ser implementados nas 

implementações dos DAOs. As implementações dos DAOs então por definição 

possuem já a camada de acesso ao banco definida e possuem os métodos que 

devem ser implementado a fim que que as funcionalidades de banco de dados 

tenham efeito.  

 O objeto “DAOFactory” é  responsável por devolver a referência de cada 

instância DAO criada para esse fim, utilizando o conceito de objeto único definido 

no padrão de projeto singleton, que define a existência único de um objeto 

enquanto o sistema persistir, devolvendo sempre a mesma instância deste quando 

solicitado. Para obter esta referência é necessário chamar o método “getInstance”, 

podemos ver esta padrão na figura 34. Utilizando uma interface 

“ConnectorInterface”, realizou-se a abstração do conector final  com o SGDB. 

  

 

Figura 34 - Padrão singleton 

 
 Pronta a parte central de gerenciamento de requisitos, a integração 

como plugin e serviço  no Framework do Lucane foi realizado facilmente, bastando 

apenas criar as classes bases exigidas pelo padrão de integração do Lucane ( 

disponível no capítulo 5) e definição do protocolo de mensagens para comunicação 

entre cliente e servidor. 

 No lado do servidor, a classe “RequirementsServer” foi criada para 

atender as requisições dos clientes e comunicar-se com o gerenciador de 

requisitos. No outro lado, o cliente é atendido pela classe “RequirementsPlugin”. 
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Figura 35 - Arquitetura de comunicação do Lucane com o Gerenciador de Requisitos 

  

 Observando a arquitetura de comunicação da figura 35, percebe-se o 

fluxo realizado pelas mensagens trocadas no sistema. Essas mensagens foram 

criadas garantindo solicitações do lado do cliente, com mensagem de confirmação 

de recebimento no lado do servidor. Mensagens partindo do lado do servidor para o 

cliente, ocorre a confirmação do envio pelo cliente e o servidor re-confirma para o 

cliente, como podemos ver na figura 36.  

 

 

Figura 36 - Sistema de mensagens genérica de comunicação. 

  

 Abaixo na tabela 3, segue o quadro contendo a especificação de 

mensagens utilizadas para o serviço de gerenciamento de requisitos. 

 

Mensagem Parâmetro  Funcionalidade  
AC_GET_PROJECTS N/A Mensagem de requisição dos projetos 

cadastrados no sistema. 

AC_GET_PROJECTS_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_PROJECTS Project[ ] Mensagem que encaminha projetos cadastrados 

no sistema para o cliente. 

AC_PROJECTS_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_GET_BASELINES Project Mensagem de requisição das Baselines de um 
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determinado projeto informado por parâmetro. 

AC_GET_BASELINES_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_BASELINES Baseline[ ] Mensagem que encaminha Baselines 

cadastradas no sistema para o cliente. 

AC_BASELINES_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_GET_REQUIREMENTS Baseline Mensagem de requisição dos requisitos de uma 

determinada Baseline informada por parâmetro. 

AC_GET_REQUIREMENTS_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_REQUIREMENTS Baseline Mensagem que retorna uma instância de Baseline 

contendo todos seus requisitos carregados. 

AC_REQUIREMENTS_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_EDIT_REQUIREMENT Requirement Mensagem de solicitação de edição para um 

determinado requisito informado por parâmetro. 

AC_EDIT_REQUIREMENT_ACK String Confirmação de permissão da solicitação de 

edição de um determinado requisito, retornando 

“OK”. Caso permissão negada, uma mensagem 

será encaminhada com o motivo.  

AC_NEW_REQUIREMENT Requirement Mensagem de solicitação de criação de um novo 

requisito no sistema, com base no informado por 

parâmetro. 

AC_NEW_REQUIREMENT_ACK String Confirmação de permissão da criação de um 

novo requisito no sistema, retornando “OK”. Caso 

permissão negada, uma mensagem será 

encaminhada com o motivo. 

AC_REMOVE_REQUIREMENT Requirement Mensagem requisitando a remoção de um 

determinado requisito da baseline corrente de 

trabalho. 

AC_REMOVE_REQUIREMENT_ACK String Confirmação de remoção de um determinado 

requisito. Caso positivo desencadeará em 

paralelo o envio da mensagem 

AC_REQUIREMENTS para os clientes. Caso não 

for permitido, a mensagem indicando o motivo 

será informada. Se for necessária a criação de 

uma nova baseline, AC_BASELINES também 

será enviado. 

AC_REFRESH Requirement Mensagem solicitando atualização de conteúdo 
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do requisito em processo de edição/criação em 

todos participantes, informando ao servidor o 

atual estado através do requisito enviado por 

parâmetro. 

AC_REFRESH_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_REFRESH_INDICATION Requirement Mensagem de encaminhamento para atualização 

do conteúdo no cliente do requisito que se está 

editando/criando.  

AC_REFRESH_INDICATION_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_SAVE Requirement Mensagem requisitando o processo de salvar de 

um determinado requisito da baseline corrente de 

trabalho. 

AC_SAVE_ACK String Confirmação do processo de salvar de um 

determinado requisito. Caso positivo 

desencadeará em paralelo o envio da mensagem 

AC_REQUIREMENTS para os clientes. Caso não 

for permitido, a mensagem indicando o motivo 

será informada. Se for necessária a criação de 

uma nova baseline, AC_BASELINES também 

será enviado. 

AC_CANCEL Requirement Mensagem informando o cancelamento da 

edição/criação de um requisito, passando o 

estado atual do conteúdo a ser finalizado. 

AC_CANCEL_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_CANCEL_INDICATION String Mensagem informando o cancelamento de uma 

edição/criação. 

AC_CANCEL_INDICATION_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_BASELINE_FINALIZE Baseline Mensagem de solicitação de fechamento de uma 

determinada baseline, sendo portanto uma nova 

versão reconhecida para trabalho no 

gerenciamento de requisitos. 

AC_BASELINE_FINALIZE_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. A mensagem AC_BASELINES 

será encaminhada para todos participantes 

também. 

AC_ACCEPT_REQUEST Requirement Mensagem de requisição para informar ação de 
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gravação do requisito informado por parametro 

que se está criando/editando. 

AC_ACCEPT_REQUEST_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_ACCEPT_RESPONSE String Mensagem de retorno à aceitação de gravação 

do requisito, retornando “OK”. Se não, a 

mensagem de negação. 

AC_ACCEPT_RESPONSE_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_INITIALIZE String Mensagem de solicitação de inicio do gerenciador 

de requisitos em modo colaborativo. 

AC_INITIALIZE_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_INITIALIZE_INDICATION String Mensagem de aviso do servidor para inicio do 

gerenciador de requisitos em modo colaborativo 

em todos participantes. 

AC_INITIALIZE_INDICATION_

ACK 

String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_FINALIZE String Mensagem sinalizando a intenção de finalizar o 

gerenciador de requisitos. 

AC_FINALIZE_ACK String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

AC_FINALIZE_INDICATION String Mensagem sinalizando nos participantes que a 

edição de requisitos está sendo finalizada. 

AC_FINALIZE_INDICATION_AC

K 

String Confirmação de recebimento da mensagem, 

devolvendo “OK”. 

Tabela 3 - Tabela de mensagens do Gerenciador de Requisitos. 

 
 

9.2.3. Funcionalidades e Interface com o Usuário 

 

 O sistema de gerenciamento de requisitos conta com recursos simples e 

de fácil utilização. Através dessa interface, é possível realizar a navegação e 

visualização dos requisitos, como também a própria edição e criação dos mesmos. 

Na figura 37 podemos observar a tela para simples navegação e visualização dos 

requisitos configurada e disponível na utilização mono-usuário. 
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Figura 37 - Tela de navegação e visualização de requisitos - Mono-usuário 

 

 No modo mono-usuário, o utilizador poderá consultar um requisito 

realizando uma navegação, selecionando primeiramente o projeto que ele deseja. 

O evento de mudança do conteúdo de Projects automaticamente requisitará ao 

servidor a carga das baselines. Por sua vez, ao selecionar a baseline , todos os 

requisitos de referência existentes serão carregados. No entanto, como está 

previsto um requisito possuir mais de uma versão controlada em baselines, a 

exibição dos requisitos é feita de somente a última alteração realizada para cada 

um dos requisitos. Desse modo, o usuário está visualizando a última versão válida 

do requisito na baseline. 

 Para acompanhar essas alterações sofridas no próprio requisito, basta 

apenas selecionar o requisito desejado e pressionar o botão de visualizar todas 

versões(View all versions). Assim, uma janela auxiliar abrirá com avanço e 

retrocesso de requisitos, exibindo os conteúdos de cada um deles da baseline 

corrente, como podemos ver na figura 38. 
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Figura 38 - Browser de navegação nas versões de um requisito em uma determinada baseline 

 
   Esse histórico de alterações de requisitos são informações já carregadas 

no momento de abertura de uma baseline selecionada. Ou seja, para essa 

navegação nenhuma requisição ao servidor é necessária, pois basta pegar 

requisito por requisito de um determinado RequirementSet e mostrá-lo na interface. 

 Sobre o fechamento de Baselines, esse procedimento é realizado em 

pontos de determinação e consenso entre as partes do cliente e desenvolvimento. 

Estabelecer uma linha base de requisitos é realizar um ponto referencial de todas 

necessidades para um determinado desenvolvimento de projeto. 

 O nosso sistema suporta a criação de várias baselines, mas somente no 

máximo uma possuirá seu estado como aberta. Possuir esse estado significa que 

ainda é possível realizar alterações de requisitos, incluir ou remover. Também 

convém lembrar que uma baseline ainda não fechada, não poderá ser utilizada 

como referência nas fases sucessoras de desenvolvimento pelo exato fato de 

mudanças ainda ocorrerem. 

 Portanto, antes de confirmar o fechamento, deve-se ter certeza que 

todos os requisitos aceitos até o momento (suas ultimas versões) atendem 

perfeitamente às expectativas do cliente e ao projeto. Após confirmado o 

fechamento, o sistema passará a ter mais uma instância fechada no sistema e esta 

última, também bloqueada para alterações. 

 Quanto às funcionalidades de criação, remoção e edição dos requisitos, 

e ao controle de fechamento de baselines, o sistema de gerenciamento de 

requisitos automaticamente identifica as situações correntes, ajustando baselines e 

requisitos para cada situação. 

 Por exemplo, no caso de início de um projeto, sendo este cadastrado no 
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sistema, será solicitado ao usuário a indicação do nome do projeto e também a 

descrição do mesmo sobre as metas e expectativas. Ao efetivar essa criação no 

gerenciador, automaticamente uma baseline, de identificação 1.0, será criada e 

ligada nesse projeto. Estando a baseline aberta, permite a inclusão de requisitos 

identificados nos encontros virtuais com o cliente e equipe de análise, onde o 

responsável pela reunião terá a visibilidade das seguintes funcionalidades ativadas, 

como podemos notar na figura 39. 

 

 

Figura 39 - Tela de edição, remoção e criação de requisitos em modo colaborativo. 

 

 Iniciando pelo modo de criação de um requisito, este será iniciado no 

clicar do botão novo (New). Na interface, os campos code, Seq e Creation ficaram 

em branco, assim como a caixa de texto Description que ficará disponível para 

edição.  Nesse local, o responsável pela conferência e controlador da editoração de 

requisitos poderá iniciar a entrada do conteúdo assistido de conversação e 

visualização dos outros participantes. Com o clique no botão Refresh, o conteúdo 
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será, nesse primeiro instante, solicitada a criação do requisito no sistema, ainda 

somente em memória e logo após uma indicação para todos os participantes para 

atualização do conteúdo do requisito confirmado para exibição. Essa atualização 

acontece através do transporte de uma instância de requisito anexada na 

mensagem AC_REFRESH_INDICATION, onde as informações mantidas nessa 

entidade serão exibidas na tela. 

 Somente após a primeira atualização, a funcionalidade para salvar o 

requisito estará ativada, já que todos os participantes já ficaram cientes do 

cadastramento do mesmo.  Em outras operações de atualização, a instância com 

os novos dados da interface apenas será enviada ao servidor. O servidor se 

encarrega de enviar para cada um dos participantes. 

 Já no procedimento de edição, o requisito que se está pretendendo 

editar será enviado ao servidor solicitando permissão. No gerenciador de requisitos 

ele será validado e realizado uma espécie de clone do conteúdo, com algumas 

características diferentes, como número seqüencial e estado de validação. 

 Na criação, o servidor enviará uma indicação de conteúdo para todos 

participantes contendo essa nova instância de requisito, seguindo o mesmo modelo 

de edição e atualização do conteúdo através do botão atualizar (Refresh). Esse 

clone criado a partir de um requisito também só é mantido em memória, sem 

qualquer relação com a persistência de dados.  

 O procedimento para salvar tanto o novo requisito como o editado ocorre 

da seguinte maneira: 

• A instância do requisito a ser salvada é enviada ao servidor através 

da mensagem AC_SAVE. 

• O servidor recebe essa instância, encaminhando a mensagem 

AC_ACCEPT_REQUEST contendo também a instância atualizada 

com o conteúdo que se está tentando salvar. 

• Cada participante, exceto quem está realizando a edição, recebe 

essa instância de requisito, e lhe é mostrada uma janela de 

confirmação para autorizar a continuidade do salvamento. 

• Caso todas respostas de requisição forem respondidas com 

aceitação de gravação, a continuidade do procedimento de salvar 

será liberado, efetivando o registro do requisito informado. 
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• Se não, já na primeira mensagem que um participante enviar não 

concordando com o requisito proposto, a operação de salvamento 

será abortada, continuando o processo de definição do requisito. 

  

 No procedimento de salvamento existe uma série de verificações no 

controle de requisitos. Por exemplo, no caso de uma edição de requisito que no 

momento de efetivação adicionaria o requisito na baseline corrente de trabalho. Se 

esta baseline se encontra no estado encerrada, automaticamente o sistema criará 

uma nova linha base de versão seqüente, adicionando todos os últimos requisitos 

válidos como primeiros itens dessa nova baseline. Somente depois dessa etapa, o 

novo requisito será adicionado.  

 Nesse exemplo, um requisito possuirá a versão original desde o acerto 

anterior de versão como também uma instância de alteração de conteúdo. Se 

finalizada logo após, esta última terá validade na especificação do sistema, quando 

referenciada essa linha básica de versão. 

 O mesmo procedimento ocorre com a operação de exclusão que se 

confirmado por todos participantes, a instância de requisito informada ao servidor 

será retirada da especificação. Caso a baseline esteja encerrada, uma nova será 

criada com a última versão válida de requisito incluída e, posteriormente, remove-

se todo o grupo de requisitos que é identificado pelo requisito desejado. Se o 

estado da baseline for do tipo aberta, todas as versões desse requisito nessa 

composição de versão serão perdidas. 

 Dessa maneira, para corrigir uma alteração no requisito que não haverá 

necessidade, deve-se editar novamente o requisito com o conteúdo desejado. 

Excluir um requisito significa a intenção de retirada dele da especificação de 

desenvolvimento não valendo também sua versões de alteração. 

 Assim, com esse controle de gerência que é nossa proposta, podemos 

facilmente criar projetos e de forma navegável, verificar os requisitos e pontos de 

validação para base de desenvolvimento. E todas essas funcionalidades ligadas 

diretamente com o cliente, através de videoconferência e de forma interativa, 

colaborarem nessa fase de levantamento de informações e requisitos do sistema. 
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9.2.4. Integração com a sala de reuniões 

 

 O sistema de gerenciamento de requisitos provê o acesso às 

informações cadastradas, possibilitando navegação e checagem de requisitos, 

tanto nas fases de desenvolvimento como também nas validações finais dos 

pontos acordados no projeto. 

 A agilidade de comunicação, possibilitando a interação entre os 

participantes, cria um ambiente que atende as características exigidas para 

realização de entrevistas e levantamento de informações de projetos. 

Acompanhado do cliente, a equipe de análise e desenvolvimento poderá gerenciar 

esses requisitos e especificações. 

 A integração se dá exatamente no ponto onde já existam participantes 

interagindo, ou seja, na sala de reuniões. A qualquer momento, pode-se iniciar a 

parte de navegação do gerenciador, tanto para visualização como também para a 

edição dos mesmos. 

 Nesse instante há uma integração no lado do cliente e no lado do 

servidor. O sistema de videoconferência buscará conectividade com o outro plugin 

e serviço consecutivamente para realizar a comunicação. 

 No lado do servidor, por exemplo, mensagens não reconhecidas como 

válidas, serão então encaminhadas para referência do serviço de gerenciamento. 

Da mesma forma procederá no lado do cliente. 

 Para realizar a recuperação de referência de um plugin e serviço no 

Lunane, deve-se utilizar as seguintes classes e métodos mostrados na tabela 4. 

 

• Devolvendo uma referência de plugin no lado do clie nte: 

PluginManager.getInstance().getPlugin("PluginIdentification"); 

 

• Devolvendo uma referência de serviço no lado do ser vidor; 

ServiceManager.getInstance().getService("ServiceIdentification"); 

Tabela 4 - Recuperação de referências de plugin e serviços no Lucane 

  

 Quanto à edição e criação de requisitos, um outro tipo de interação 

acontece em paralelo durante esses procedimentos. É identificado o evento no 

gerenciamento de requisitos no lado do servidor e automaticamente sinaliza no 
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controlador de videoconferência o início do processo de gravação da atual sessão.  

 Como visto anteriormente na sessão sobre sala de reuniões, essa 

gravação realiza o armazenamento, em arquivo multimídia, da transmissão de 

vídeo e áudio do orador da videoconferência. 

 O processo de finalização da gravação se dá em dois momentos: 

a) Com a aceitação de todos os participantes é efetivada a gravação 

do requisito na base de dados, com referência ao vídeo recém criado, 

garantindo um link para uma futura consulta.  

b) com o procedimento de cancelamento da edição, realizando o 

descarte do vídeo.  

  

 A preocupação desse trabalho quanto a funcionalidade de gravação foi 

exclusivamente de criação de um repositório contendo todas as gravações 

referentes à criação e edição dos requisitos ligados, estando ligados entre si. 

 Outra mudança ocorrida durante a execução integrada é quanto a forma 

de envio das mensagens. No modo colaborativo, as mensagens de controle 

recebidas e enviadas pelo serviço e plugin  do gerenciador de requisitos são todos 

utilizando o canal de comunicação de serviço e plugin de videoconferência. 

 Para compatibilizar os diferentes pacotes de mensagens,  uma biblioteca 

auxiliar foi adicionada fora dos dois projetos, criando uma classe abstrata base 

para os dois especificadores de mensagens, como podemos verificar na tabela 5. 

Assim, tanto a classe ACMessage como a RMMessage herdam esses métodos e 

respondem cada um com seus valores únicos de identificação. 

 

public abstract class AbstractMessage implements Serializable{ 
 
   public abstract int getCommand(); 
 
   public abstract void  setCommand(int pCommand); 
 
   public abstract Object getData(); 
 
} 

Tabela 5 - Classe abstrata AbstractMessage para compatibilização das mensagens enviadas entre 
serviços e plugins 

  

 Dessa maneira, qualquer um dos dois tipos das mensagens podem ser 

enviados  por um mesmo serviço ou plugin. A figura 40 demonstra as formas de 
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envio do sistema de requisitos integrado com a videoconferência. 

 

 
Figura 40 - Sistema de troca de mensagens do gerenciador de requistos em modo colaborativo. 

 
 Vamos tomar como exemplo de trocas de mensagens, a atualização do 

requisito que se está sendo editado em todas telas de participantes. O evento 

capturado pelo clicar no botão de atualização de conteúdo transmite até a camada 

de comunicação a indicação de atualização (refresh) de conteúdo. A mensagem 

responsável por avisar o servidor dessa funcionalidade, como visto anteriormente, 

é identificado por AC_REFRESH com a instância atualizada a partir do conteúdo 

da interface do redator. Essa mensagem que antes era enviada via conexão direta 

ao servidor, agora no modo colaborativo, será transmitida indiretamente através do 

outro plugin. Inclusive é a existência dessa referência que caracteriza o modo 

colaborativo na aplicação. 

 O outro plugin, ao receber a solicitação de envio da mensagem, não 

diferencia se esta é mensagem do próprio plugin ou de outro. Simplesmente é 

recuperada a conexão do seu plugin com o serviço também de videoconferência, 

no caso. Assim, no lado do servidor, um evento de recepção de mensagem será 

ativado e inicio de interpretação da mensagem acontecerá.  

 Como a mensagem enviada trata-se de uma proveniente de outro plug-

in, essa tarefa de interpretação não encontrará operação válida. Não podendo 

executar nada, simplesmente o serviço de videoconferência re-encaminha a 

mensagem recebida para a referência do serviço de gerenciamento de requisitos, 

que nesse momento já está acoplado. 

 Da mesma forma, de modo transparente, a interpretação ocorrerá no 

outro serviço e a identificação da mensagem será feita com sucesso. 

 Seguindo o exemplo, o gerenciador de requisitos receberá então a 
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instância de requisito com o conteúdo atualizado. Primeiramente uma mensagem 

de confirmação AC_REFRESH_ACK será devolvido para a conexão que originou a 

chamada. Essa resposta por sua vez é enviada pelo serviço da videoconferência 

que terá sua chamada de recebimento no lado do cliente dessa mesma ferramenta. 

Não sabendo interpretar a mensagem, esta será encaminhada para o plugin de 

referência ao gerenciador de requisitos. 

 A continuidade do refresh se dá pelo envio da mensagem 

AC_REFRESH_INDICATION a todos participantes da videoconferência, através do 

método sendMessageForParticipants(mensagem). Esse método localiza a conexão 

direta até os plugins de videoconferência de cada um dos participantes, 

encaminhando assim a mensagem, seguindo o padrão de re-encaminhamento.  

 A última característica importante de se comentar nessa integração é 

exatamente na interface com o usuário. No modo colaborativo, não é criada uma 

nova janela de interação com os requisitos. A própria janela de videoconferência é 

utilizada para adicionar os componentes visuais integrados. 

 Quando se dá o inicio, em cada cliente, o plugin de gerenciamento de 

requisitos fornece os componentes visuais de controle e exibição dos dados sobre 

projetos, baselines e requisitos. De posse desses componentes, é encaminhado ao 

plugin de videoconferência para adaptar-lo em novas dimensões de tela. Como 

podemos perceber na parte destacada da imagem 41, essa área foi 

redimensionada para suportar os novos componentes, percebendo-se uma melhor 

visualização de integração. 
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Figura 41 - Área de integração de componentes entre os dois plugins 

 

 Apesar dos componentes terem sido trazidos de uma interface padrão, 

para essa nova acoplagem, todo esquema de tratamento dos eventos e mensagem 

ainda continuaram a ser interpretados pelo antigo controlador, encaminhando 

assim da mesma forma todas as solicitações e atualizações de conteúdo a serem 

mostrados. 
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10. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 Podemos comentar sobre nosso trabalho analisando três aspectos: sobre 

comunicação e videoconferência, controle de requisitos e por último, todo ambiente 

e controle integrado de formação de reuniões e encontros de equipes de projeto. 

 Primeiramente, concluímos que a videoconferência tem o potencial de 

oferecer uma grande melhora na comunicação e percepção de interação entre os 

participantes da mesma. Por trás desse benefício está efetivamente o suporte 

tecnológico que torna isso possível. Percebemos que a qualidade da informação 

visual passada para outros participantes impacta principalmente em 

processamento na máquina e largura de banda disponível para essa execução. 

Aumentar a qualidade, como por exemplo na captura de tela para transmissão ao 

participantes, tornou-se preocupante, já que trabalhar com muitos quadros na 

ordem de área total de tela consome muito recurso de processamento a fim de 

manipular essas imagens, codificação, empacotamento e transmissão das 

mesmas. Por isso deve-se levar em conta o melhor custo beneficio de qualidade e 

tráfego em rede, atendendo as necessidades de comunicação. 

 A segunda parte do trabalho contemplou uma forma mais dinâmica de se 

trabalhar com requisitos de sistemas, proporcionando de modo prático e fácil 

acesso a essas especificações por todos os integrantes do sistema. O 

gerenciamento através de baselines mostrou-se uma forma eficiente de se 

controlar os impactos de novas alterações nos requisitos no sistema. Como o foco 

principal de nossa proposta foi basicamente de levantamento e registro de 

requisitos, sugerimos como uma possibilidade de trabalho futuro realizar um 

controle de dependência entre os requisitos e controle de rastreabilidade nas fases 

seguintes. Nossa intenção foi realmente propor uma forma eletrônica e mais 

dinâmica de registrar e pesquisar tais especificações tão importantes para um 

desenvolvimento de sucesso. 

 A junção desses dois benefícios estabelece a criação de um novo ambiente 

de relação do desenvolvimento com o cliente. Problemas com deslocamento, 

dificuldade de encontrar e marcar uma reunião com os interessados, facilidade e 

comodidade de comunicação e criação e registro interativo são novidades para 

essa fase de coleta de informações, que há muito tempo vem sendo realizada da 

mesma forma e sempre com os mesmos problemas; dificuldade de interação e 
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incentivo à comunicação. 

 Atualmente percebemos que é mais fácil uma conversa formal ou informal 

ocorrer com muito mais tranqüilidade através de meios eletrônicos do que frente-a-

frente em encontros pessoais. Essa abertura à informação é muito importante para 

coleta de informações e requisitos do sistema, assim como o próprio 

relacionamento da equipe. 

 Tal integração também proporcionou um outro ponto de informação que 

antes dificilmente ficava fácil de se verificar. A gravação das decisões é algo muito 

importante para tirar dúvidas sobre exatamente o que se estava falando na criação 

dos textos descritivos dos requisitos. Ou seja, uma versão falada e visual sobre o 

requisito em questão. Pode além de servir como esse fim de suporte, ser utilizado 

inclusive como uma prova à solicitação de requisito. É o registro original que 

caracteriza formalmente a solicitação do requisito. Não há como negar 

determinações conversadas e assim registradas com áudio e vídeo. 

 Outros trabalhos futuros podem ser realizados como complemento deste, 

tais como, adicionar outras ferramentas já existentes de trabalho colaborativo ao 

sistema, como por exemplo, um controlador de requisições de dúvidas de 

funcionamento similar a e-mails e fórum, onde as dúvidas que porventura possam 

surgir durante uma atividade fiquem disponíveis para que pessoas capacitadas na 

área possam apontar uma solução, podendo também automaticamente ir 

compondo um repositório de informações interno ao sistema, disponível para 

consulta em toda a organização.  

 A implementação de um plugin visualizador dos vídeos gravados na edição 

dos requisitos é uma forma de facilitar a visibilidade integrada com os requisitos em 

modo texto, criando um banco multimídia de entrevistas realizadas pela empresa.  
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Anexo I – Modelo Conceitual da Sala de Reuniões 
 

 
Figura 42 - Modelo conceitual da sala de reuniões 
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Anexo II – Modelo Conceitual do Gerenciamento de 
Requisitos 
 

 
Figura 43- Modelo conceitual do gerenciamento de requisitos 
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Anexo III – Artigo 
 

 
Resumo – O trabalho colaborativo tem se mostrado 

cada vez mais presente e necessário dentro das 
organizações, uma vez que hoje em dia a realização de 
um projeto, seja ele de grande ou pequeno porte, 
depende da interação constante dos participantes do 
mesmo. Entenda-se por interação a comunicação entre 
os participantes, a disseminação do conhecimento 
sobre o negócio, o planejamento e gerência de 
requisitos para o desenvolvimento de um projeto.   

Este artigo apresenta uma ferramenta desenvolvida 
como trabalho de conclusão de curso cuja finalidade é 
auxiliar o trabalho e o desenvolvimento de projetos em 
uma organização, oferecendo recursos de trabalho 
colaborativo que visam facilitar a comunicação e a 
gerência de requisitos. 
 

Abstract – The collaborative work has showed itself 
even more necessary and present inside organizations, 
once nowadays a project realization depends of 
constant interaction between its participants. 
Interaction means communication among participants, 
business knowledge dissemination, requirement 
management and planning focused on project 
development. 

This paper shows a tool developed as a college 
conclusion work designed to assist the project 
development and work realized inside organizations 
offering tools for collaborative working, aiming to 
facilitate communications and requirement 
management. 
 

Keywords: Collaborative Work, Videoconference, 
Requirement Management  CSCW. 

 
 

Introdução 
 

A tualmente notamos um crescimento na 

complexidade dos problemas a serem resolvidos 
dentro de uma organização. Esta complexidade 
está exigindo cada vez mais uma comunicação ágil 
e fácil dentro da organização. Muitas soluções para 
problemas atuais não são realizadas por uma só 
pessoa, mas sim por um grupo de pessoas com 
competências e habilidades individuais, que juntas 
formam o conjunto de conhecimentos necessários 
para resolver tal problema. A relação existente 
entre o tamanho do problema e o tamanho da 
equipe para resolvê-lo é diretamente proporcional, 
ou seja, à medida que o problema cresce em 
complexidade, a equipe também tende a crescer 
em quantidade. Este crescimento da equipe 
ocasionado pelo crescimento da complexidade do 
problema nos leva a um ponto chave: a 
comunicação. 
 A troca eficiente de informações entre 
uma equipe pode ser o fator determinante para o 
sucesso ou insucesso do trabalho que está sendo 
realizado pela mesma, e à medida que esta equipe 
cresce, a troca de informações fica cada vez mais 
comprometida. 
 O fato de uma organização manter uma 
aplicação de comunicação própria traz consigo 
benefícios, tais como a melhoria no suporte ao 
cliente, maior gama de recursos para trabalho 
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colaborativo e principalmente maior segurança nas 
informações da empresa, sendo que tudo fica sob 
controle da organização. 

 Nosso objetivo neste trabalho foi fornecer 
uma ferramenta que possa ser utilizada 
colaborativamente para o desenvolvimento de 
projetos, sejam eles de software ou não como 
forma de suporte ao trabalho a ser realizado. 

 Dois módulos foram desenvolvidos e 
integrados à plataforma de groupware Lucane15 um 
para vídeo conferência e outro para gerenciamento 
de requisitos, sendo que ambos podem ser 
utilizados separadamente ou de forma integrada. 

Trabalho Colaborativo e 
CSCW 

 
O termo CSCW (Computer Supported 

Cooperative Work) surgiu em meados da década 
de 80 em um workshop que reuniu 20 (vinte) 
pessoas de diferentes campos de estudo - mas com 
o mesmo interesse em entender como as pessoas 
trabalham – para explorar o papel da tecnologia no 
ambiente de trabalho. O termo encontrado para 
descrever este papel foi “CSCW” [1]. Uma 
primeira abordagem de suporte para grupos foi 
chamada de “Office Automation”. O principal 
problema desta abordagem não era de cunho 
técnico, pois desafios técnicos certamente 
existiam, mas consistia sim em entender quais 
eram os requisitos para um determinado sistema. 
(Grudin, 1994). Não bastava apenas entender das 
questões tecnológicas que cercavam o problema, 
era necessário também entender o modo como as 
pessoas e os grupos executavam o seu trabalho nas 
organizações e a maneira como a tecnologia os 
afetava. O esforço inicial dos tecnólogos do 
CSCW foi então aprender como trabalham em 
grupo economistas, antropologistas, educadores e 
outros especialistas, trocando experiências e 
informando a essas pessoas das possibilidades 
tecnológicas a fim de encontrar a melhor maneira 
de unir a tecnologia ao trabalho em grupo, dando 
assim o suporte tecnológico necessário para 
satisfazer suas necessidades. Groupware e CSCW 
são termos que podem ser considerados sinônimos 
que atualmente estão bastante em voga nas rodas 
de discussão tecnológica. Hoje em dia existem 
diversas ferramentas projetadas para suportar o 
trabalho em grupo (ferramentas groupware).  

 Hoje em dia encontramos o trabalho 
colaborativo aplicado a forma de trabalho 
diferentes, tais como o “Escritório em casa” 
(Home office), que tem o objetivo de levar o 

                                                 
15 http://www.lucane.org/EN 

trabalho ao trabalhador e não o trabalhador ir até o 
trabalho, podendo assim trabalhar em um 
escritório na sua residência, e o ensino a distância 
que tem como objetivo tornar viável a 
disseminação do conhecimento para pessoas 
geograficamente separadas utilizando ferramentas 
com cunho colaborativo. 

Análise de Requisitos 
 

A análise de requisitos é o primeiro passo 
técnico do processo de engenharia de software. É 
nesse ponto que uma declaração geral do escopo 
do software é aprimorada numa especificação 
concreta que se torna a base para todas as 
atividades de engenharia de software que se 
seguirão [2]. 

Segundo Bartié [3], a maioria dos defeitos 
oriundos dos projetos de softwares são resultados 
de análises imperfeitas de requisitos e 
especificações. É necessário, portanto, uma 
investigação mais detalhada em áreas 
relacionamento e desenvolvimento de requisitos. 
Como podemos perceber na figura 6, o percentual 
de 56% de todos as etapas de desenvolvimento de 
software correspondem à de requisitos. Um estudo 
realizado pelo Instituto Savant [4], também 
detectou que 56% dos erros encontrados em nos 
sistemas eram devido a uma comunicação pobre 
entre o usuário e o engenheiro de software durante 
a definição de requisitos, como podemos notar na 
figura 1. 

 

 
Figura 44 - Gráfico demonstrando a importância da análise de 

requisitos 

 
Segundo Bersoff (1980 apud PRESSMAN, 

1980), “Não importa onde se esteja no ciclo de 
vida do sistema, o sistema se modificará, e o 
desejo de mudá-lo persistirá ao longo de todo o 
ciclo”. 
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A Plataforma de 
Groupware Lucane 

 
O Lucane, como mencionado anteriormente, é 

uma plataforma de groupware composta por uma 
ferramenta utilizada para comunicação entre 
pessoas no estilo “Messenger” com um diferencial 
– uma gama de ferramentas colaborativas que o 
caracteriza como ferramenta de colaboração - onde 
os usuários podem, por exemplo, trocar arquivos, 
conversar utilizando recursos de áudio conferência 
e ou chat, criar e utilizar um fórum de discussões 
entre outras ferramentas. Uma das principais 
características do Lucane é a sua flexibilidade 
quanto à adição de novas funcionalidades na forma 
de plugins, o que o torna uma aplicação muito 
versátil. Nas figuras 2 e 3 podemos ver a interface 
do Lucane. 

 

      
Figura 2.                                 Figura 3. 
 
O Lucane baseia-se em uma arquitetura 

cliente/servidor. O servidor tem como função 
dentre outras, gerenciar usuários e permissões, 
agregar novos serviços (geralmente através de um 
plugin) e fornecer as informações que foram 
solicitadas pelo cliente. O papel desempenhado 
pelo cliente é requisitar ao servidor os serviços 
disponíveis para que os mesmos possam ser 
utilizados e trocar informações a fim de que suas 
operações possam ser concluídas. 

O Lucane oferece um Framework (conjunto de 
classes nas quais outras podem ser conectadas) ao 
qual os plugins criados devem ser ligados. Ao 
construir um novo plugin, a classe que representa o 
representa deve ser instância da classe abstrata 
“Plugin” fornecida pelo Lucane e deve 
implementar os métodos contidos na interface 
“ObjectListener”, também fornecida pelo Lucane. 
A implementação desta interface é necessária se 
existe comunicação de rede entre o plugin e um 
serviço, caso contrário não há necessidade de 
implementar seus métodos. Ao estender o novo 
plugin com a classe abstrata “Plugin”, tornamos 
nossa aplicação conectada ao Framework do 
Lucane. 

A comunicação entre o plugin e o service é feita 

com troca de mensagens enviadas através de 
sockets. O Lucane possui um protocolo de 
comunicação próprio utilizado para a comunicação 
entre cliente e servidor. Um tratador de mensagens 
chamado de “MessageHandler” é o responsável 
por receber a mensagem no lado do servidor, tratá-
la e encaminhá-la para um serviço específico caso 
seja necessário. 

 

Proposta do Trabalho 
 
Motivados principalmente pelos benefícios das 

videoconferências, nossa proposta de trabalho visa 
a criação de um ambiente distribuído, dotado de 
ferramentas colaborativas, como whiteboard, chat, 
transferência de arquivos, videoconferência, entre 
outros, que dê suporte para o gerenciamento de 
requisitos. 

A capacidade de comunicação, visualização dos 
participantes, suas expressões e outras ferramentas 
de manipulação colaborativa viabilizam um 
ambiente propício para encontros remotos, tendo 
como vantagem a redução do custo com 
deslocamento até locais físicos onde antes eram 
realizados, bem como o aproveitamento do tempo 
gasto com o deslocamento que agora pode ser 
convertido em maior detalhamento das soluções. 

Por se tratar de um ambiente multimídia com 
informações digitais, podemos facilmente 
referenciar e armazenar os resultados obtidos 
destes encontros para consultas futuras, caso haja 
necessidade. A realização da gravação no servidor 
da criação e edição dos requisitos, além de ser uma 
forma de registrar esses encontros, também 
fornece a possibilidade extra de verificação dos 
requisitos quando estes estiverem sendo 
trabalhados e possíveis dúvidas ocorrerem. Se 
mesmo assim, uma verificação audiovisual do 
encontro não for suficiente para resolver as 
dúvidas, uma nova videoconferência poderá ser 
criada rapidamente com o cliente a fim de discutir 
o caso em questão. 

 

Bases Tecnológicas 
 

JMF (Java Media Framework) 16 
O Java Media Framework (JMF) é um 

Framework que proporciona a adição de 
funcionalidades de multimídia em aplicações 

                                                 
16 http://java.sun.com/products/java-media/jmf 
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Java17 tanto para desktops quanto em applets, 
construído sob uma arquitetura que é facilmente 
estendida, podendo ser adicionado diferentes tipos 
de mídias de entrada, de processamento ou de 
apresentação (players). 

A arquitetura do JMF é composta basicamente 
por 5 componentes: 

1. Datasources - representa os dados de mídia 
propriamente ditos, podendo ser, por exemplo, 
stream de áudio, stream de vídeo ou a combinação 
dos dois.  

2. Capture devices – representa a fonte de 
dados, como por exemplo, microfone ou uma 
webcam, sendo responsável por capturar dados 
multimídia. Sua saída é o DataSource que pode ser 
direcionado para um player, ou um processo de 
conversão para outro formato, entre outros. 

3. Player – Componente de apresentação, que lê 
os dados de uma fonte de dados (DataSource) e 
apresenta-os. 

4. Processors – Componente responsável por 
realizar algum processamento sobre dados já 
capturados e fornecer uma nova saída em um 
DataSource já com os dados transformados.  

5. Manager - é uma espécie de facilitador de 
criação de objetos como Players, Processors, 
DataSources, etc. Tem a responsabilidade também 
de manter registro das implementações e extensões 
feitas para o JMF, os dispositivos de captura 
existentes no sistema e plug-ins de processamento. 
 A figura 4 faz uma analogia entre os 
componentes do JMF e componentes do mundo 
real.  
 

 
Figura 4. 
 
O JMF implementa o protocolo RTP visto mais 

adiante, o qual foi utilizado para a transmissão de 
áudio e vídeo. 

 

                                                 
17 http://java.sun.com/ 

RTP (Real time Transmission 
Protocol) 18 

O RTP é um protocolo de transporte para 
aplicações de tempo real definido pela RFC 3550 . 
Este protocolo é amplamente utilizado em 
aplicações que transmitem dados em tempo real, 
tais como aplicações de videoconferência, áudio-
conferência, vídeo sob demanda, etc. 

RTP não contém praticamente nenhuma 
suposição específica sobre as capacidades das 
camadas inferiores. Ele não contém nenhum 
endereço da camada de rede de forma que não é 
afetado por mudanças de endereçamento. Além 
disso, qualquer capacidade adicional da camada 
inferior como segurança ou garantias de qualidade 
de serviço pode ser usada obviamente por 
aplicações que empregam RTP. Suporta 
transferência de dados para destinos múltiplos 
usando distribuição multicast19 se provido pelas 
camadas inferiores [5]. 

O RTP permite o estabelecimento de sessões de 
transmissão, sendo que estas seções podem ser 
unicast20 ou sessões multicast.  O JMF 
implementa este protocolo fornecendo recursos de 
conexão unicast e multicast utilizando 
RTPManagers e até mesmo o gerenciamento de 
diversas seções RTP utilizando os 
RTPSessionManagers. 

Desenvolvimento do 
trabalho 

Sala de Reuniões 
A sala de reuniões é um espaço virtual onde os 

desenvolvedores e clientes poderão se reunir para 
trocar idéias a respeito de soluções de software e 
de gerência de requisitos através de 
videoconferência. O objetivo destas reuniões é 
chegar a um determinado entendimento quanto às 
necessidades de desenvolvimento de novas 
soluções, suporte ao funcionamento de soluções 
implantadas bem como focar principalmente a 
gerência de requisitos envolvidos nestas reuniões. 

Criamos um plugin com funcionalidade de 
videoconferência e acoplamos o mesmo ao 
Lucane. Neste ambiente de videoconferência 
podemos observar em um quadro destacado com 
vídeo e voz a figura do orador, personagem que no 
momento tem o controle do fluxo de vídeo e áudio. 
Em quadros menores os demais participantes 
podem ser visualizados, porém sem o recurso de 
áudio somente como recurso de vídeo.  

                                                 
18 http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt 
19 http://pt.wikipedia.org/wiki/Multicast 
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Deste modo, buscamos além da mensagem 
passada através de voz, a possibilidade da 
observação de expressões corporais dos 
participantes, item importante destacado nos 
capítulos iniciais nas relações de trabalho 
colaborativo. 

Buscando um melhor entendimento e uma 
maior organização nas perguntas e respostas, sala 
de reuniões utiliza o conceito de orador-ouvinte. 
Desse modo, somente um dos participantes por vez 
terá o direito de fala, os demais caso sintam 
necessidade de falar, deverão solicitar o papel de 
orador. O orador, portanto, é sempre o participante 
que está em foco na janela principal e assim, fica 
sob atenção de todos participantes. 

Para a transmissão de áudio e vídeo decidimos 
dividir os streams em fluxos de transmissão 
diferentes, ou seja, o stream de vídeo do orador é 
transmitido em uma sessão RTP, o stream de vídeo 
dos participantes é transmitido em outra sessão e o 
áudio é transmitido em outra. Denominamos estas 
sessões respectivamente de “Session high”, 
“Session low” e “Session audio”. O 
endereçamento IP para o estabelecimento destas 
sessões é atribuído dinamicamente pelo 
controlador de sessão “SessionController” visto 
mais adiante, que utiliza a faixa de endereços ip 
para multicast. As portas de transmissão utilizadas 
são 12002 para a sessão alta (Session high), 12004 
para a sessão baixa (Session low) e 12006 para a 
sessão de áudio (Session audio).  

O stream de vídeo transmitido na sessão alta 
tem 15 fps (Frames por segundo) e os quadros tem 
o tamanho de 320 x 240 com compactação JPEG. 
Inicialmente estávamos transmitindo quadros 
maiores, porém o tamanho do quadro estava 
provocando atrasos e travamentos na transmissão. 
Após analisarmos este problema, decidimos definir 
o tamanho como 320X240 que é o recomendado 
para o tipo de compressão JPEG na JMF e 
redimensionamos na hora da exibição para 
400x300 a fim de ser exibido em um tamanho 
maior na interface. Esta ação tornou a transmissão 
mais estável.  

A parte de gravação do conteúdo transmitido 
pelo orador é realizada pelo servidor. A classe 
“VideoConferenceRecorder” é a interface de 
comunicação para a gravação, é ela que recebe os 
comandos enviados pelo cliente para iniciar e parar 
a gravação no servidor, internamente possui uma 
classe chamada “InternalRecorder”, classe esta que 
realiza a mixagem do conteúdo de áudio e vídeo 
em um só stream e o grava em um arquivo para 
posterior visualização.  

Associada a gravação está a classe “Session” 

                                                                      
20 http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicast 

que representa as sessões onde estão sendo 
transmitidos os dados que serão gravados, seções 
estas capturadas pela classe “Receiver” que é a 
classe responsável por identificar a transmissão 
dos dados. 

O controle de transmissão foi todo 
implementado utilizando o recurso de mensagens 
enviadas através de Sockets. Estabelecemos um 
protocolo de comunicação, com mensagens de 
controle, mensagens estas que são serializadas e 
enviadas através dos canais de comunicação 
(Sockets), na figura 5 e 6 observamos duas 
arquiteturas de mensagens trocadas entre cliente-
servidor e servidor-cliente respectivamente.  

 
Figura 5.                                    Figura 6. 
 Na figuras seguintes podemos ver o 
funcionamento da videoconferência.  
 

 
Figura 7 – Plugins instalados no Lucane. 

 
 

 
Figura 8 – Tela de informações iniciais da 

videoconferência. 
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Figura 9 – Vídeo conferência iniciada tendo o 

orador no quadro maior ao centro. 
 

A partir da tela de videoconferência é possível 
iniciar o modo colaborativo de gerenciamento de 
requisitos, pressionando o botão “Requirements”, 
que irá apresentar a interface de interação com o 
gerenciador de requisitos. Esta solicitação só pode 
ser feita pelo criador da videoconferência. Este 
assunto será abordado nos próximos capítulos. 

 

Gerenciador de Requisitos 
Como visto anteriormente, na fase de Análise 

de Sistemas são levantadas as informações 
necessárias para definição da proposta e escopo da 
solução, sendo útil nas fases seguinte do 
desenvolvimento e busca atender às necessidades 
do cliente que está encomendando a aplicação. 

 Os requisitos é a principal forma de 
identificar essas necessidades e principalmente das 
características que deverão ser atendidas pela 
aplicação. Tudo o que o cliente deseja é um 
requisito no sistema a ser desenvolvido. Por essa 
razão, essa fase envolve muito o contato com o 
cliente, necessitando constante interação entre ele 
e o analista que está realizando o serviço. Custo de 
deslocamento e até mesmo o tempo desperdiçado 
nele podem ser perfeitamente compensados se uma 
ferramenta colaborativa for utilizada para 
interações. 

 A idéia principal do gerenciador de 
requisitos é proporcionar um servidor central no 
departamento de desenvolvimento que possibilite a 
interação instantânea com o cliente do projeto que 
se está desenvolvendo. Dúvidas como, o que deve 
ser desenvolvido e procedimentos de como os 
problemas são solucionados, na maioria das vezes 
só o próprio cliente tem essas respostas, afinal de 
contas, ele conhece seu negócio. 

 A proposta do nosso trabalho visou a 
criação de um gerenciador de requisitos, capaz de 
controlar um grupo de requisitos de sistema e suas 
alterações sofridas durante o projeto. A 
possibilidade de gerenciar baselines, grupos de 

requisitos aceitos para uma determinada versão, 
também é uma funcionalidade disponibilizada em 
nosso gerenciador, possibilitando um melhor guia 
de referência de projeto e quais requisitos atuais 
estão contemplados. 

 São duas as formas de utilização desse 
gerenciador: uma de forma mono-usuário e a outra 
em videoconferência. No modo mono-usuário, o 
sistema possibilita somente a navegação e 
visualização dos requisitos já aprovados nos 
projetos em questão. Ou seja, nenhuma alteração 
nesses conteúdos poderá ser realizada, nem mesmo 
pelo próprio cliente. Essa forma procura tornar 
apenas mais acessível o acesso aos requisitos de 
sistema à todos integrantes, fazendo assim a 
disponibilidade das informações levantadas. Uma 
visualização dos requisitos sob consulta tende ser 
mais rápida e prática que a busca de documentos 
contendo esse gerenciamento geralmente utilizado 
em projetos. 

 Já na utilização integrada com 
videoconferência, o sistema constituirá um 
ambiente mais interativo, permitindo alteração, 
remoção e a criação de novos requisitos. 

Quanto ao ponto sobre persistência, uma 
estrutura de dados foi criada para facilitar a 
integração de diferentes tipos de sistemas de 
gerenciamento de banco de dados (SGDB).  Na 
figura 10 demonstramos o modelo de dados 
utilizado na aplicação. 

 
Figura 10 – modelo de dados utilizado na 

aplicação. 
 
Utilizamos o conceito DAO (Data Access 

Object), que realiza abstração de persistência 
orientada a objetos, criando interfaces de serviços 
específicos de armazenamento de entidades de 
informação. Dessa maneira, retira-se toda 
preocupação de qual sistema de armazenamento 
será utilizado, seja do tipo relacional ou orientado 
a objetos, XML, entre outros. 

 Dessa forma, de acordo com as 
necessidades, serviços foram sendo criados para o 
nível de armazenamento. Foi criado a classe 
abstrata “GenericDAO” a qual possui a definição 
da conexão com o banco representada pela classe 
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“ConnectorInterface” e define também o método 
“getNextId” que deve ser implementado nos 
DAOs a fim de gerar o próximo código para 
gravação no banco. Classes abstratas foram criadas 
para os objetos que necessitam ser persistidos, 
estas classes definem os métodos que devem ser 
implementados nas implementações dos DAOs. As 
implementações dos DAOs então por definição 
possuem já a camada de acesso ao banco definida 
e possuem os métodos que devem ser 
implementado a fim que que as funcionalidades de 
banco de dados tenham efeito.  

 O objeto “DAOFactory” é  responsável 
por devolver a referência de cada instância DAO 
criada para esse fim, utilizando o conceito de 
objeto único definido no padrão de projeto 
singleton, que define a existência único de um 
objeto enquanto o sistema persistir, devolvendo 
sempre a mesma instância deste quando solicitado. 
Para obter esta referência é necessário chamar o 
método “getInstance”. Utilizando uma interface 
“ConnectorInterface” realizou-se a abstração do 
conector final  com o SGDB. 

Na figura 11 podemos ver o modo mono-
usuário do gerenciador de requisitos. 

 
Figura 11 – modo mono-usuário do gerenciador 

de requisitos. 
 
No modo mono-usuário, o utilizador poderá 

consultar um requisito realizando uma navegação, 
selecionando primeiramente o projeto que ele 
deseja. O evento de mudança do conteúdo de 
Projects automaticamente requisitará ao servidor a 
carga das baselines. Por sua vez, ao selecionar a 
baseline , todos os requisitos de referência 
existentes serão carregados. No entanto, como está 
previsto um requisito possuir mais de uma versão 
controlada em baselines, a exibição dos requisitos 
é feita de somente a última alteração realizada para 
cada um dos requisitos. Desse modo, o usuário 
está visualizando a última versão válida do 
requisito na baseline. 

 Para acompanhar essas alterações sofridas 
no próprio requisito, basta apenas selecionar o 
requisito desejado e pressionar o botão de 
visualizar todas versões(View all versions). Assim, 

uma janela auxiliar abrirá com avanço e retrocesso 
de requisitos, exibindo os conteúdos de cada um 
deles da baseline corrente, como podemos ver na 
figura 12. 

 

 
Figura 12 – Navegador de alterações nos 

requisitos. 
 
 Na figura 13 vemos o modo colaborativo 

do gerenciador de requisitos iniciado a partir de 
uma videoconferência. 

 

 
Figura 13 – Modo colaborativo da aplicação. 
 
Iniciando pelo modo de criação de um requisito, 

este será iniciado no clicar do botão novo (New). 
Na interface, os campos code, Seq e Creation 
ficaram em branco, assim como a caixa de texto 
Description que ficará disponível para edição.  
Nesse local, o responsável pela conferência e 
controlador da editoração de requisitos poderá 
iniciar a entrada do conteúdo assistido de 
conversação e visualização dos outros 
participantes. Com o clique no botão Refresh, o 
conteúdo será, nesse primeiro instante, solicitada a 
criação do requisito no sistema, ainda somente em 
memória e logo após uma indicação para todos os 
participantes para atualização do conteúdo do 
requisito confirmado para exibição. Essa 
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atualização acontece através do transporte de uma 
instância de requisito anexada na mensagem 
AC_REFRESH_INDICATION, onde as 
informações mantidas nessa entidade serão 
exibidas na tela. 

 Somente após a primeira atualização, a 
funcionalidade para salvar o requisito estará 
ativada, já que todos os participantes já ficaram 
cientes do cadastramento do mesmo.  Em outras 
operações de atualização, a instância com os novos 
dados da interface apenas será enviada ao servidor. 
O servidor se encarrega de enviar para cada um 
dos participantes. 

 Já no procedimento de edição, o requisito 
que se está pretendendo editar será enviado ao 
servidor solicitando permissão. No gerenciador de 
requisitos ele será validado e realizado uma 
espécie de clone do conteúdo, com algumas 
características diferentes, como número seqüencial 
e estado de validação. 

 Na criação, o servidor enviará uma 
indicação de conteúdo para todos participantes 
contendo essa nova instância de requisito, 
seguindo o mesmo modelo de edição e atualização 
do conteúdo através do botão atualizar (Refresh). 
Esse clone criado a partir de um requisito também 
só é mantido em memória, sem qualquer relação 
com a persistência de dados.  

 O procedimento para salvar tanto o novo 
requisito como o editado ocorre da seguinte 
maneira: 

• A instância do requisito a ser salvada é 
enviada ao servidor através da mensagem 
AC_SAVE. 

• O servidor recebe essa instância, 
encaminhando a mensagem 
AC_ACCEPT_REQUEST contendo também a 
instância atualizada com o conteúdo que se está 
tentando salvar. 

• Cada participante, exceto quem está 
realizando a edição, recebe essa instância de 
requisito, e lhe é mostrada uma janela de 
confirmação para autorizar a continuidade do 
salvamento. 

• Caso todas respostas de requisição forem 
respondidas com aceitação de gravação, a 
continuidade do procedimento de salvar será 
liberado, efetivando o registro do requisito 
informado. 

• Se não, já na primeira mensagem que um 
participante enviar não concordando com o 
requisito proposto, a operação de salvamento será 
abortada, continuando o processo de definição do 
requisito. 

  
 No procedimento de salvamento existe 

uma série de verificações no controle de requisitos. 
Por exemplo, no caso de uma edição de requisito 

que no momento de efetivação adicionaria o 
requisito na baseline corrente de trabalho. Se esta 
baseline se encontra no estado encerrada, 
automaticamente o sistema criará uma nova linha 
base de versão seqüente, adicionando todos os 
últimos requisitos válidos como primeiros itens 
dessa nova baseline. Somente depois dessa etapa, o 
novo requisito será adicionado.  

 Nesse exemplo, um requisito possuirá a 
versão original desde o acerto anterior de versão 
como também uma instância de alteração de 
conteúdo. Se finalizada logo após, esta última terá 
validade na especificação do sistema, quando 
referenciada essa linha básica de versão. 

 O mesmo procedimento ocorre com a 
operação de exclusão que se confirmado por todos 
participantes, a instância de requisito informada ao 
servidor será retirada da especificação. Caso a 
baseline esteja encerrada, uma nova será criada 
com a última versão válida de requisito incluída e, 
posteriormente, remove-se todo o grupo de 
requisitos que é identificado pelo requisito 
desejado. Se o estado da baseline for do tipo 
aberta, todas as versões desse requisito nessa 
composição de versão serão perdidas. 

 Dessa maneira, para corrigir uma 
alteração no requisito que não haverá necessidade, 
deve-se editar novamente o requisito com o 
conteúdo desejado. Excluir um requisito significa a 
intenção de retirada dele da especificação de 
desenvolvimento não valendo também sua versões 
de alteração. 

 Assim, com esse controle de gerência que 
é nossa proposta, podemos facilmente criar 
projetos e de forma navegável, verificar os 
requisitos e pontos de validação para base de 
desenvolvimento. E todas essas funcionalidades 
ligadas diretamente com o cliente, através de 
videoconferência e de forma interativa, 
colaborarem nessa fase de levantamento de 
informações e requisitos do sistema. 

 

Integração com a Sala de 
Reuniões 

Nas imagens acima notamos a integração que 
houve entre as duas ferramentas, que juntas 
formam uma só e dão suporte ao trabalho 
colaborativo. 

A integração se dá exatamente no ponto onde 
já existam participantes interagindo, ou seja, na 
sala de reuniões. A qualquer momento, pode-se 
iniciar a parte de navegação do gerenciador, 
tanto para visualização como também para a 
edição dos mesmos. 

 Nesse instante há uma integração no lado 
do cliente e no lado do servidor. O sistema de 



 100 

videoconferência buscará conectividade com o 
outro plugin e serviço consecutivamente para 
realizar a comunicação. 

 No lado do servidor, por exemplo, 
mensagens não reconhecidas como válidas, 
serão então encaminhadas para referência do 
serviço de gerenciamento. Da mesma forma 
procederá no lado do cliente. 

A arquitetura da aplicação no momento em 
que as duas ferramentas estão integradas é a 
vista na figura 14 abaixo: 

 

 
Figura 14 – Arquitetura da aplicação durante 

a integração. 
  
 Quanto à edição e criação de requisitos, 

um outro tipo de interação acontece em paralelo 
durante esses procedimentos. É identificado o 
evento no gerenciamento de requisitos no lado 
do servidor e automaticamente sinaliza no 
controlador de videoconferência o início do 
processo de gravação da atual sessão.  

 Como visto anteriormente na sessão sobre 
sala de reuniões, essa gravação realiza o 
armazenamento, em arquivo multimídia, da 
transmissão de vídeo e áudio do orador da 
videoconferência. 

 O processo de finalização da gravação se 
dá em dois momentos: 

a) Com a aceitação de todos os participantes é 
efetivada a gravação do requisito na base de 
dados, com referência ao vídeo recém criado, 
garantindo um link para uma futura consulta.  

b) com o procedimento de cancelamento da 
edição, realizando o descarte do vídeo. A 
preocupação desse trabalho quanto a 
funcionalidade de gravação foi exclusivamente 
de criação de um repositório contendo todas as 
gravações referentes à criação e edição dos 
requisitos ligados, estando ligados entre si. 

Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

Podemos comentar sobre nosso trabalho 
analisando três aspectos: sobre comunicação e 
videoconferência, controle de requisitos e por 
último, todo ambiente e controle integrado de 
formação de reuniões e encontros de equipes de 
projeto. 

 Primeiramente, concluímos que a 

videoconferência tem o potencial de oferecer uma 
grande melhora na comunicação e percepção de 
interação entre os participantes da mesma. Por trás 
desse benefício está efetivamente o suporte 
tecnológico que torna isso possível. Percebemos 
que a qualidade da informação visual passada para 
outros participantes impacta principalmente em 
processamento na máquina e largura de banda 
disponível para essa execução. Aumentar a 
qualidade, como por exemplo na captura de tela 
para transmissão ao participantes, tornou-se 
preocupante, já que trabalhar com muitos quadros 
na ordem de área total de tela consome muito 
recurso de processamento a fim de manipular essas 
imagens, codificação, empacotamento e 
transmissão das mesmas. Por isso deve-se levar em 
conta o melhor custo beneficio de qualidade e 
tráfego em rede, atendendo as necessidades de 
comunicação. 

 A segunda parte do trabalho contemplou 
uma forma mais dinâmica de se trabalhar com 
requisitos de sistemas, proporcionando de modo 
prático e fácil acesso a essas especificações por 
todos os integrantes do sistema. O gerenciamento 
através de baselines mostrou-se uma forma 
eficiente de se controlar os impactos de novas 
alterações nos requisitos no sistema. Como o foco 
principal de nossa proposta foi basicamente de 
levantamento e registro de requisitos, sugerimos 
como uma possibilidade de trabalho futuro realizar 
um controle de dependência entre os requisitos e 
controle de rastreabilidade nas fases seguintes. 
Nossa intenção foi realmente propor uma forma 
eletrônica e mais dinâmica de registrar e pesquisar 
tais especificações tão importantes para um 
desenvolvimento de sucesso. 

 A junção desses dois benefícios 
estabelece a criação de um novo ambiente de 
relação do desenvolvimento com o cliente. 
Problemas com deslocamento, dificuldade de 
encontrar e marcar uma reunião com os 
interessados, facilidade e comodidade de 
comunicação e criação e registro interativo são 
novidades para essa fase de coleta de informações, 
que há muito tempo vem sendo realizada da 
mesma forma e sempre com os mesmos 
problemas; dificuldade de interação e incentivo à 
comunicação. 

 Atualmente percebemos que é mais fácil 
uma conversa formal ou informal ocorrer com 
muito mais tranqüilidade através de meios 
eletrônicos do que frente-a-frente em encontros 
pessoais. Essa abertura à informação é muito 
importante para coleta de informações e requisitos 
do sistema, assim como o próprio relacionamento 
da equipe. 

 Tal integração também proporcionou um 
outro ponto de informação que antes dificilmente 
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ficava fácil de se verificar. A gravação das 
decisões é algo muito importante para tirar dúvidas 
sobre exatamente o que se estava falando na 
criação dos textos descritivos dos requisitos. Ou 
seja, uma versão falada e visual sobre o requisito 
em questão. Pode além de servir como esse fim de 
suporte, ser utilizado inclusive como uma prova à 
solicitação de requisito. É o registro original que 
caracteriza formalmente a solicitação do requisito. 
Não há como negar determinações conversadas e 
assim registradas com áudio e vídeo. 

 Outros trabalhos futuros podem ser 
realizados como complemento deste, tais como, 
adicionar outras ferramentas já existentes de 
trabalho colaborativo ao sistema, como por 
exemplo, um controlador de requisições de 
dúvidas de funcionamento similar a e-mails e 
fórum, onde as dúvidas que porventura possam 
surgir durante uma atividade fiquem disponíveis 
para que pessoas capacitadas na área possam 
apontar uma solução, podendo também 
automaticamente ir compondo um repositório de 
informações interno ao sistema, disponível para 
consulta em toda a organização.  

 A implementação de um plugin 
visualizador dos vídeos gravados na edição dos 
requisitos é uma forma de facilitar a visibilidade 
integrada com os requisitos em modo texto, 
criando um banco multimídia de entrevistas 
realizadas pela empresa. 
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Anexo IV – Código Fonte 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf; 
 
import java.awt.Component; 
import java.io.IOException; 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
import org.lucane.client.Client; 
import org.lucane.client.Communicator; 
import org.lucane.client.Plugin; 
import org.lucane.client.PluginManager; 
import org.lucane.client.widgets.DialogBox; 
import org.lucane.common.ConnectInfo; 
import org.lucane.common.net.ObjectConnection; 
import org.lucane.common.net.ObjectListener; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.VideoConference; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui.VideoConferenceSubject; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ACMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Invitation; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.RequirementsPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.common.AbstractMessage; 
 
/** 
 * @author  Julio 
 */ 
public class AmbiConfPlugin extends  Plugin implements ObjectListener  { 
 
    //Usuários que estão logados no lucane. 
 /** 
  * @uml.property  name="users" 
  * @uml.associationEnd  multiplicity="(0 -1)" 
  */ 
 private ConnectInfo[] users; 
    //Referencia para o service (nosso server) 
    private ConnectInfo server = null; 
     
    private VideoConference vc; 
    private VideoConferenceInfo info; 
    private Invitation invitation; 
     
    private ObjectConnection serverConnection; 
     
    private AmbiConfPlugin p = null; 
       
    private JOptionPane inviteDialog = null; 
     
    private RequirementsPlugin mRequirementsManager; 
     
    /** Classe que representa o plugin do lucane */ 
    public AmbiConfPlugin() { 
     this.mRequirementsManager = null; 
    } 
     
    public AmbiConfPlugin(ConnectInfo[] pUsers) { 
        this.users = pUsers; 
        this.mRequirementsManager = null; 
         
    }     
 
    public Plugin newInstance(ConnectInfo[] connectInfo) { 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Chamou o método newInstance"); 
     if (p == null){ 
      p = new AmbiConfPlugin(connectInfo);  
     }else{ 
      p.setUsers(connectInfo); 
     } 
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     return this.p; 
    } 
 
    /** 
  * @param users  the users to set 
  * @uml.property  name="users" 
  */ 
    public void setUsers(ConnectInfo[] pSelectedUsers) {   
  this.users = pSelectedUsers; 
 } 
 
 public void objectRead(Object o) { 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Servidor enviando mensagem...");      
        this.processMessage((ACMessage)o); 
    } 
     
    public void processMessage(ACMessage msg){ 
     int command = msg.getCommand(); 
     String cmdDesc = msg.getCommandDescription(); 
     Object data = msg.getData(); 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Mensagem recebida do servidor e processada: " + cmdDesc);      
     
    } 
     
    public void start(){ 
     //Neste ponto, significa que o usuário clicou no botão da  
     //video conferencia, logo ele tem intenção de criar uma videoconferencia, 
     //entao inicia o processo de criação da VC. 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Iniciando uma nova vídeo conferencia"); 
  this.server = Communicator.getInstance().getConnectInfo(getName()); 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Localizou servidor"); 
         
     //Verifica se selecionou um convidado. 
  if(this.users.length < 1) 
  { 
   DialogBox.info("Selecione pelo menos um participante."); 
   exit(); 
   return; 
  }else if (this.users.length == 1){ 
   //Verifica se a pessoa que está selecionada nao é o proprio usuário. 
   ConnectInfo selectedUser = this.users[0];  
   if (selectedUser.getName().equals(Client.getInstance().getMyInfos().getName())){  
   
    DialogBox.info("You must invite at least one participant"); 
    exit(); 
    return; 
   } 
  } 
   
     VideoConferenceSubject vcSubject = new VideoConferenceSubject(this, Client.getInstance().getMyInfos()); 
  vcSubject.show(); 
 
 
    }     
     
    //Metodo para abortar a execucao... 
    public void abort(String pReason){ 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Abort -> " + pReason); 
    } 
     
    public void processResponseMessage( AbstractMessage pMessage){ 
     int command = pMessage.getCommand(); 
   
  switch(command){ 
   case ACMessage.AC_START_ACK:{ 
    //Se a mensagem for AC_START significa que foi autorizado o inicio de uma nova 
    //video conferencia, o objeto que vem é um videoConferenceInfo com todas as informacoes 
    //para inicia a video conferencia. 
    // Recebendo um VideoConferenceinfo completo 
    // significando que o servidor aceitou o inicio da conferencia  
    this.info = (VideoConferenceInfo)pMessage.getData(); 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Recebeu um retorno de VideoConferenceInfo para 
sessão " + info.getSessionAddress() ); 
    //Recebido a autorizacao para iniciar a video conferencia, então envia os convidados para  
    //que o servidor encaminhe os convites... 
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    try { 
     this.vc = new VideoConference(info, info.getResponsable(), this); 
     // Convida os participantes... 
     ACMessage msgInvite = new 
ACMessage(ACMessage.AC_INVITEPARTICIPANTS, this.users); 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Enviando mensagem de convide dos 
usuarios" ); 
     this.sendMessage(msgInvite); 
      
    } catch (AmbiConfException e) { 
     e.printStackTrace(); 
      
    }        
        
   } 
   break; 
 
   case  ACMessage.AC_INVITEPARTICIPANTS_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: O servidor convidou os usuarios selecionados, 
iniciando a video conferência" ); 
     
    // Define o participante local 
    this.vc.setParticipantLocal(this.info.getResponsable()); 
     
     
    //Após convidar os participantes, passa o controle para a video conferencia. 
    this.vc.start(this); 
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_INVITE_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Reconfirmação de INVITE_ACK recebido no 
servidor." ); 
     
    // nada para ser feito 
     
    break; 
   } 
   case ACMessage.AC_GETTOKEM_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Recebeu resposta positiva do servidor para o 
pedido de tokem"); 
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_ABORT:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Abort enviado pelo servidor..." ); 
    //DialogBox.info("Os usuário selecionados não puderam ser convidados, a vídeo conferencia 
não poderá ser iniciada."); 
    exit(); 
    // oc.close(); 
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_JOIN_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Recebeu reconfirmação do servidor da operação 
JOIN_ACK " ); 
     
    // nada para ser implementado. 
     
    break; 
   } 
   case ACMessage.AC_DOJOIN_ACK:{ 
    String rsp = (String)pMessage.getData(); 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Apos ter solicitao join ao servidor, recebi um ack: 
" + rsp );     
     
    // inicia a tela de video conferencia 
    this.vc.start(this); 
     
 
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_LEAVE_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Recebeu confirmação do servidor -> 
AC_LEAVE_ACK"); 
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_DOLIVE_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUBIN: Recebeu confirmação do servidor da sua 
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solicitação DOLIVE."); 
    //Temporario, retirar 
    //ACMessage m = new ACMessage(ACMessage.AC_STARTRECORD, new 
String("C:/teste.avi")); 
    //this.sendMessage(m); 
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_LIVE_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUBIN: Recebi reconfirmação do servidor da operação 
LIVE");           
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_TOKEMFREE_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUBIN: Recebi reconfirmação do servidor da operação 
TOKEMFREE");           
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_STARTRECORD_ACK:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUBIN: Recebi reconfirmação do servidor da operação 
STARTRECORD");           
   } 
   break; 
   case ACMessage.AC_OK: 
    System.out.print("Confirmação do servidor de recebimento do comando enviado..."); 
    break; 
     
   default: { 
    // Mensagem não processada 
    // Se existir referencia para um gerenciador de requisitos, encaminhar 
    // para seu processador de mensagens 
    if ( this.mRequirementsManager != null ){ 
     this.mRequirementsManager.processResponseMessage(pMessage); 
      
    } 
     
   }  
 
  } 
      
      
    } 
     
    //Método que envia mensagens para o servidor. 
    public synchronized void sendMessage(AbstractMessage message){  
     if (this.server == null){ 
      this.server = Communicator.getInstance().getConnectInfo(getName()); 
     } 
  //Enviando a mensagem para o servidor, e logo em seguida, aguardando a resposta. 
     ObjectConnection oc = Communicator.getInstance().sendMessageTo( 
    server, server.getName(), message); 
  try{ 
 
         //Le a mensgem de resposta... 
   AbstractMessage msg = (AbstractMessage)oc.read();    
   this.processResponseMessage( msg ); 
    
   //oc.close();    
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
     
 public void load(ObjectConnection oc, ConnectInfo who, String data) 
 { 
  System.out.println("METODO LOAD"); 
  this.serverConnection = oc; 
  this.serverConnection.addObjectListener(this); 
 } 
 
  
 public void processMessageIn(AbstractMessage pMessage){ 
  
  switch ( pMessage.getCommand() ){ 
   // O servidor está convidando para participar de uma video conferencia... 
   case ACMessage.AC_INVITE: 
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    invitation = (Invitation)pMessage.getData(); 
     
    info = invitation.getVideoConference(); 
     
    // envia mensagem para o servidor de que recebeu o INVITE 
    ACMessage invite_ack = new ACMessage( ACMessage.AC_INVITE_ACK , "OK"); 
    sendMessage(invite_ack); 
     
    videoconferenceInviteReceived(); 
        
     
   
    break; 
   case ACMessage.AC_JOIN:{ 
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN:: AC_JOIN IN"); 
    //recebe um ou mais particpipantes que aceitaram o convite e estao fazendo join  
    Participant[] participants = (Participant[])pMessage.getData(); 
     
    // Quantidade de participantes 
    int qtdUsers = participants.length; 
    //Para cada novo participante vai adicionálo  
    for (int i = 0; i < qtdUsers; i++){ 
     Participant p = participants[i]; 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN:: AC_JOIN recebido do participante " + 
p.getNickName() ); 
     this.vc.addParticipant(p); 
    } 
    //Envia um ok do join para o servidor indicando o recebimento da mensagem... 
    ACMessage join_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_JOIN_ACK, "OK"); 
    this.sendMessage( join_ack ); 
     
    System.out.println("AMBICONFPLUGIN:: AC_JOIN OUT");   
  
    break; 
   } 
   case ACMessage.AC_LIVE:{    
    System.out.print("AMBICONFPLUGIN::AC_LIVE IN" ); 
    System.out.print("Recebi do servidor o aviso de que um participante está live" ); 
     
    //Participante ou participantes que estão live... 
    Participant participant = (Participant)pMessage.getData(); 
        
    if ( vc != null ){ 
     
           this.vc.liveParticipant( participant ); 
      
     //Aviso o servidor de que recebi a mensagem de live... 
     ACMessage live_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_LIVE_ACK, "OK"); 
     this.sendMessage( live_ack ); 
     
    }else{ 
 //    Aviso o servidor de que recebi a mensagem de live... 
     ACMessage live_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_LIVE_ACK, "NO"); 
     this.sendMessage( live_ack ); 
    } 
     
     
    System.out.print("AMBICONFPLUGIN::AC_LIVE OUT" );   
  
    break;     
   } 
  
   case ACMessage.AC_LEAVE:{ 
    System.out.print("Participante deixou a video conferencia... " ); 
    Participant pLeaving = (Participant)pMessage.getData(); 
    this.vc.removeParticipant(pLeaving); 
     
    // Aviso o servidor de que recebi a mensagem de live... 
    ACMessage leave_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_LEAVE_ACK, "OK"); 
    this.sendMessage( leave_ack ); 
     
    break; 
   } 
    
   case ACMessage.AC_TOKEMALERT:{ 
    // Recebeu o alerta de que um participante deseja ser ORADOR da conferencia. 
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    Participant participant = (Participant)pMessage.getData(); 
     
    this.vc.tokemAlert(participant); 
     
    // Aviso o servidor de que recebi a mensagem de live... 
    ACMessage leave_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_TOKEMALERT_ACK, "OK"); 
    this.sendMessage( leave_ack ); 
     
    break; 
   } 
     
   case ACMessage.AC_TOKEMSIG:{ 
    // Recebeu o alerta de que existe um novo participante ORADOR na conferencia. 
    Participant participant = (Participant)pMessage.getData(); 
     
 //   // Aviso o servidor de que recebi a mensagem de live... 
    ACMessage tokemsig_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_TOKEMSIG_ACK, "OK"); 
    this.sendMessage( tokemsig_ack ); 
     
     
    this.vc.tokemSignal(participant); 
     
    break;   
   } 
    
   case ACMessage.AC_FINALIZE:{ 
    // Recebeu o aviso referente o termino da Video Conferencia. 
    String mensagem = (String)pMessage.getData(); 
     
 //   // Aviso o servidor de que recebi a mensagem de live... 
    ACMessage tokemsig_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_FINALIZE_ACK, "OK"); 
    this.sendMessage( tokemsig_ack ); 
     
     
    if ( this.vc != null ){ 
     this.vc.finalizeConference(mensagem); 
     this.vc = null; 
      
    }else{ 
     // Ainda está com a janelinha de aceitação. 
     // como fazer para cancelar ??? 
     if (this.inviteDialog != null){ 
      this.inviteDialog.setVisible(false); 
      this.inviteDialog = null;    
   
     } 
    } 
     
    break;  
     
   } 
     
   default: { 
    // Mensagem não processada 
    // Se existir referencia para um gerenciador de requisitos, encaminhar 
    // para seu processador de mensagens 
    if (this.mRequirementsManager == null){ 
     this.mRequirementsManager = 
(RequirementsPlugin)PluginManager.getInstance().getPlugin("br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements"); 
     this.mRequirementsManager.setAmbiConf(this); 
    } 
    this.mRequirementsManager.processMessageIn( pMessage ); 
   } 
  } 
   
 } 
   
 
 /** 
  * Método que recebe 
  */ 
 public synchronized void follow(){ 
  AbstractMessage msg; 
  try { 
   msg = (AbstractMessage)this.serverConnection.read();    
   this.processMessageIn( msg ); 
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  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
    
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
   e.printStackTrace(); 
 
  }  
 
 } 
 
 private void videoconferenceInviteReceived() { 
  inviteDialog = new JOptionPane(); 
  inviteDialog.setSize(100,50); 
  String texto = info.getTitle() +" \n "+ info.getReason() + "'.\n Accept?";  
 int resposta = inviteDialog.showConfirmDialog(null, texto, "Vídeo conference invite by " + 
info.getResponsable().getNickName(),  JOptionPane.YES_NO_OPTION); 
  if (resposta == JOptionPane.YES_OPTION){ 
   // aceitou convite 
   System.out.print("Aceitou o convite " + info.getTitle() ); 
    
   // cria uma nova videoconferencia 
   try { 
    vc = new VideoConference(info,invitation.getGuest(), AmbiConfPlugin.this ); 
   } catch (AmbiConfException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
   //Avisa ao servidor que aceitou o convite 
   ACMessage dojoin = new ACMessage( ACMessage.AC_DOJOIN , invitation.getGuest()); 
   sendMessage(dojoin);  
   this.inviteDialog = null; 
  }else{ 
   // responde ao servidor que não aceitou convite 
   System.out.print("Não Aceitou o convite " + info.getTitle() ); 
   ACMessage refuse = new ACMessage( ACMessage.AC_INVITE_NO, "OK"); 
   sendMessage(refuse); 
   this.inviteDialog = null; 
  } 
 } 
 
 public void sendLiveMessage(Participant pParticipantLocal) { 
  System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Enviando mensagem de DOLIVE com CNAME " + 
pParticipantLocal.getCName() ); 
   
  ACMessage live = new ACMessage(ACMessage.AC_DOLIVE , pParticipantLocal); 
  this.sendMessage(live); 
   
 } 
  
 public void sendLeave(Participant p){ 
     //Envia a mensagem ao servidor... 
  ACMessage leave = new ACMessage(ACMessage.AC_LEAVE, p.getNickName()); 
  this.sendMessage(leave); 
   
 } 
    
  
 public void getTokem(Participant pParticipant){ 
  //Envia a mensagem de requisição de tokem ao servidor... 
  ACMessage gettokem = new ACMessage(ACMessage.AC_GETTOKEM, pParticipant.getNickName()); 
  System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Enviando mensagm de solicitação de tokem ao servidor."); 
  this.sendMessage(gettokem);   
 } 
 
 public void doTokemFree(Participant pParticipantLocal) { 
  // Envia liberação para troca de orador. 
  ACMessage tokemfree = new ACMessage(ACMessage.AC_TOKEMFREE, pParticipantLocal.getNickName()); 
  System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Enviando mensagem de liberação de tokem ao servidor."); 
  this.sendMessage( tokemfree ); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método indicando inicio do gerenciador de requisitos. 
  * @param pVisualComponents 
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  */ 
 public void startRequirementManager(Component[] pVisualComponents) { 
  this.vc.startRequirementManager( pVisualComponents ); 
 } 
  
 public String getResource(String nmResource){ 
  return p.tr(nmResource); 
 } 
 /** 
  * Metodo solicitando o início do gerenciador de requisitos integrado ao 
  * AmbiConf. 
  * 
  */ 
 public void initializeRequirementManager() { 
  if ( this.mRequirementsManager == null){ 
   this.mRequirementsManager = 
(RequirementsPlugin)PluginManager.getInstance().getPlugin("br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements"); 
   this.mRequirementsManager.initializeRequest(this); 
  }else{ 
   this.mRequirementsManager.initializeRequest(this); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Metodo chada pelo plugin de gerenciamento de requisitos, 
  * avisando do fim do seu funcionamento. 
  * 
  */ 
 public void finalizeRequirementManager() { 
  this.vc.finalizeRequirementManager(); 
  this.mRequirementsManager = null; 
   
 } 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.mRequirementsManager.hideCollaborativeControlButtons(b); 
   
 } 
 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ACMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Invitation; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server.SessionController; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server.VideoConferenceConcept; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server.VideoConferenceRecorder; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.RequirementsPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.RequirementsServer; 
import br.ufsc.inf.sin022.common.AbstractMessage; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import org.lucane.common.ConnectInfo; 
import org.lucane.common.Logging; 
import org.lucane.common.Message; 
import org.lucane.common.concepts.UserConcept; 
import org.lucane.common.net.ObjectConnection; 
import org.lucane.server.Server; 
import org.lucane.server.Service; 
import org.lucane.server.ServiceManager; 
import org.lucane.server.database.DatabaseAbstractionLayer; 
 
/** 
 * @author  ambiconf 
 */ 
public class AmbiConfService extends Service {  
 protected Server parent; 
 protected SessionController sessionController; 
  
 protected Object mutexJoined = new Object(); 
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 protected VideoConferenceConcept videoConference; 
  
 protected VideoConferenceRecorder vcr; 
  
 protected DatabaseAbstractionLayer layer; 
  
 protected RequirementsServer mRequirementServer; 
  
  
 public boolean sendMessage(ConnectInfo pInfo, AbstractMessage pMessage){ 
  boolean result = false; 
  ObjectConnection oc; 
  try { 
   oc = parent.sendMessageTo(pInfo, this.getName(), "GET_CONNECTION"); 
    
   
  String connectionRSP = (String)oc.read(); 
  if ( connectionRSP.equals("OK")){ 
   oc.write( pMessage ); 
   result = true; 
  } 
   
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
   
  return result; 
   
   
 } 
 /** 
  * AC_START 
  * Evento de inicio de uma videoconferencia, 
  * devendo ser iniciado uma nova "sala" para  
  * sua realização. 
  * Recebe uma instancia de VideoConferenceInfo 
  * @throws Exception  
  */ 
 protected void AC_START(ObjectConnection oc, Message message) throws Exception{ 
  System.out.println("AMBICONFSERVER: Solicitação de uma nova videoconferencia."); 
 
  String userName = message.getSender().getName(); 
  UserConcept user = parent.getStore().getUserStore().getUser(userName); 
   
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData();  
   
  VideoConferenceInfo info = (VideoConferenceInfo)msg.getData(); 
  Participant owner = new Participant( user ); 
   
  // liga o info recebido com uma sessão valida no servidor 
  sessionController.bindVideoConferenceInfo( info ); 
  info.setDate( new Date() ); 
  info.setResponsable( owner ); 
   
  System.out.println("AMBICONFSERVER: Videoconferencia reservada para sessão " + info.getSessionAddress()); 
   
   
  videoConference = new VideoConferenceConcept( owner, info ); 
  //Inclui o orador nos participantes que já estao prontos... 
  //this.videoConference.addParticipantJoined(owner); 
   
  this.videoConference.setMCommunicator( this ); 
   
   
  // recebe um VideoConferenceInfo final locado pelo servidor 
  info = videoConference.getVideoConferenceInfo(); 
   
  // envia para solicitante o novo info 
  ACMessage msgResult = new ACMessage(ACMessage.AC_START_ACK, info); 
   
  oc.write( msgResult ); 
   
   
 } 
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 //Mensagem que o cliente envia pedindo o convite dos participantes... 
 protected void AC_INVITEPARTICIPANTS(ObjectConnection oc, Message message) throws Exception { 
  System.out.println("AMBICONFSERVER: Solicitação de convites para participantes"); 
       
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData();  
   
  ConnectInfo[] infos = (ConnectInfo[])msg.getData(); 
  Participant[] participants = new Participant[infos.length + 1]; 
  participants[0] = videoConference.getOrator(); 
  participants[0].setConnectInfo( message.getSender() ); 
   
  // LOOP para cada um dos participantes, exeto o orador. 
  for ( int i=0; i < infos.length; i++){ 
   UserConcept user = parent.getStore().getUserStore().getUser( infos[i].getName() ); 
   participants[i+1] = new Participant( user ); 
   participants[i+1].setConnectInfo( infos[i] ); 
 
    
  } 
   
  videoConference.addParticipant( videoConference.getOrator() ); 
  // Enviando os convites, pulando o ORADOR 
  for ( int i=0; i < infos.length; i++){ 
   Participant guest = participants[i+1]; 
    
   System.out.println("AMBICONFSERVER: Convite enviado para o participante " + guest.getNickName() 
); 
    
   Invitation invitation = new Invitation(); 
   invitation.setGuest( guest ); 
   invitation.setVideoConference(videoConference.getVideoConferenceInfo()); 
    
   inviteParticipant(infos[i], invitation ); 
    
   videoConference.addParticipant( guest ); 
    
  } 
   
     
  // mensagem de resposta para o criador da conferencia 
  ACMessage msgResult = new ACMessage(ACMessage.AC_INVITEPARTICIPANTS_ACK, "OK"); 
   
  oc.write( msgResult ); 
   
   
  // Criador da conferencia já está automaticamente realizado seu JOIN no sistema 
  synchronized( mutexJoined ){ 
   this.videoConference.addParticipantJoined( this.videoConference.getOrator() ); 
    
   Participant[] joineds = new Participant[1]; 
   joineds[0] = this.videoConference.getOrator(); 
   ACMessage join = new ACMessage(ACMessage.AC_JOIN, joineds ); 
   if ( sendMessage(videoConference.getOrator().getConnectInfo(), join)) 
    System.out.println("AMBICONFSERVER: Enviado JOIN ao orador " + 
videoConference.getOrator().getNickName() ); 
     
    
  } 
   
   
   
 } 
  
 protected void AC_INVITE_NO(ObjectConnection oc, Message message){ 
  String userName = message.getSender().getName(); 
  System.out.println("AMBICONFSERVER: Recusa de convite, usuário: " + userName); 
   
  this.videoConference.removeParticipant( userName ); 
   
  //UserConcept user = parent.getStore().getUserStore().getUser(userName); 
   
  //Remove o usuario da videoconferencia 
   
  // mensagem de resposta para o criador da conferencia 
  ACMessage abort = new ACMessage(ACMessage.AC_ABORT, "NO"); 
  try { 
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   oc.write(abort); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
   
 protected void AC_DOJOIN(ObjectConnection pOc, Message message) throws IOException { 
  System.out.println("AMBICONFSERVER:: AC_DOJOIN IN"); 
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData(); 
  Participant participant = (Participant)msg.getData(); 
  System.out.println("AMBICONFSERVER:: AC_DOJOIN IN --> " + participant.getNickName() ); 
   
  // avisa que recebeu a mensagem 
  ACMessage dojoin_ack = new ACMessage(ACMessage.AC_DOJOIN_ACK,"OK"); 
  pOc.write(dojoin_ack); 
   
   
   
  synchronized( mutexJoined ){  
   Collection<Participant> cParticipants = this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
   Participant[] joineds = new Participant[ cParticipants.size()]; 
   joineds = cParticipants.toArray(joineds); 
    
   //////////////////////////// 
   // Avisa todos os outros anteriores que existe mais um participante entrando na conferencia 
   Participant[] newParticipant = new Participant[1]; 
   newParticipant[0] = participant; 
    
   for ( int i=0; i < joineds.length; i++){  
    //Avisa o cliente da entrada de um novo participante.. 
    ACMessage newjoin = new ACMessage(ACMessage.AC_JOIN, newParticipant); 
    
    if ( sendMessage(joineds[i].getConnectInfo(), newjoin) )    
     System.out.println("AMBICONFSERVER: Avisando " + joineds[i].getNickName() 
+ " da entrada do novo participante: " + participant.getNickName()); 
     
   } 
    
   /////////////////////////// 
   // Avisa o participante que esta entrando de todos os outros já JOINEDS, inclusive ele 
    
   videoConference.addParticipantJoined( participant ); 
    
   cParticipants = this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
   joineds = new Participant[ cParticipants.size()]; 
   joineds = cParticipants.toArray(joineds); 
    
    
   ACMessage join = new ACMessage(ACMessage.AC_JOIN, joineds ); 
   if ( sendMessage(participant.getConnectInfo(), join) ) 
    System.out.println("AMBICONFSERVER: Avisando " + participant.getNickName() + " de 
todos os que já estão joineds"); 
  } 
  System.out.println("AMBICONFSERVER:: AC_DOJOIN OUT"); 
 } 
  
 
 private void AC_JOIN_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  //Recebeu a confirmação de que o cliente recebeu a mensagem de join enviada 
  //responde que recebeu o ok para finalizar a comunicacao... 
  System.out.println("AMBICONFSERVER:: AC_JOIN_ACK IN --> " + message.getSender().getName() ); 
  ACMessage ok = new ACMessage(ACMessage.AC_JOIN_ACK, "OK"); 
  try { 
   oc.write(ok); 
   System.out.println("AMBICONFSERVER:: AC_JOIN_ACK OUT"); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 Participant ptemp; 
 ObjectConnection poctemp; 
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 protected void AC_DOLIVE(ObjectConnection pOc, Message message){ 
 
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData(); 
  Participant participant = (Participant)msg.getData(); 
  poctemp = pOc; 
  ptemp = participant; 
  System.out.println("AMBICONFSERVER::AC_DOLIVE IN --> " + participant.getNickName()); 
 
  ACMessage resp = new ACMessage(ACMessage.AC_DOLIVE_ACK, "OK"); 
  try { 
   //Envia a responsta dizendo que recebeu a mensagem de live... 
   pOc.write(resp);    
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  synchronized( mutexJoined ){ 
   Collection<Participant> cParticipants = this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
    
   Participant[] joineds = new Participant[ cParticipants.size()];   
   cParticipants.toArray(joineds); 
    
   //Cria uma mensagem dizendo que o participante está pronto e transmitindo... 
   ACMessage participantLive = new ACMessage( ACMessage.AC_LIVE, participant); 
    
   //Atualiza o CNAME do participante que está live... 
   for ( int i=0; i < joineds.length; i++){ 
    if ( joineds[i].getNickName().equals( participant.getNickName()) ) 
     joineds[i].setCName( participant.getCName());    
   }   
    
   //Para todos os participantes já joineds avisa que o participante está live... 
   for ( int i=0; i < joineds.length; i++){ 
    if ( sendMessage(joineds[i].getConnectInfo(), participantLive) ) 
     System.out.println("AMBICONFSERVER: Avisando " + joineds[i].getNickName() 
+ " de um novo LIVE : " + participant.getNickName()); 
     
   } 
    
   // Para todos os outros participantes, que já fizeram LIVE anteriormente 
   // envia um LIVE para o novo participantLive 
   /*for ( int i=0; i < joineds.length; i++){ 
    if ( ( joineds[i].isLive() ) && ( !joineds[i].getCName().equals( participant.getCName() )) ){ 
     ACMessage oldParticipantLive = new ACMessage( ACMessage.AC_LIVE, 
joineds[i] ); 
     if ( sendMessage(participant.getConnectInfo(), oldParticipantLive) ) 
      System.out.println("AMBICONFSERVER: Avisando " + 
participant.getNickName() + " de um novo LIVE : " + joineds[i].getNickName()); 
      
       
    } 
   }*/ 
     
    
  } 
   
  System.out.println("AMBICONFSERVER::AC_LIVE OUT ");   
 } 
  
 protected void AC_INVITE_ACK(ObjectConnection pOc, Message message) throws IOException{ 
  // aguarda confirmação de recebimento do INVITE 
   
  // enviando reconfirmação 
  ACMessage ack = new ACMessage(ACMessage.AC_INVITE_ACK, "OK"); 
  pOc.write(ack); 
   
 } 
  
 protected void AC_LIVE_ACK(ObjectConnection oc, Message message){ 
     //Responde dizendo que recebeu a mensagem ... para finalizer a comunicação... 
  ACMessage ok = new ACMessage(ACMessage.AC_LIVE_ACK, "OK"); 
  try { 
   oc.write(ok); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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 } 
  
  
 
 private void AC_GETTOKEM(ObjectConnection oc, Message message) throws IOException { 
  System.out.println("AMBICONFSERVER::AC_GETTOKEM IN "); 
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData(); 
  // participante que deseja ser orador da conferencia 
  String participant = (String)msg.getData(); 
   
  ACMessage rsp = new ACMessage(ACMessage.AC_GETTOKEM_ACK, "OK"); 
  oc.write(rsp); 
   
  this.videoConference.addListenerTokenQueue(participant);   
  System.out.println("AMBICONFSERVER::AC_GETTOKEM OUT "); 
   
 } 
  
 
 private void AC_TOKEMALERT_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  // Responde dizendo que recebeu a mensagem ... para finalizer a comunicação... 
  ACMessage ok = new ACMessage(ACMessage.AC_TOKEMALERT_ACK, "OK"); 
  try { 
   oc.write(ok); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
 private void AC_TOKEMFREE(ObjectConnection oc, Message message) throws IOException { 
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData(); 
  // participante que deseja ser orador da conferencia 
  String participant = (String)msg.getData(); 
  System.out.println("AMBICONFSERVICE: Recebendo TOKEMFREE de " + participant ); 
   
  // ponto de checagem 
  if ( this.videoConference.tokemFree(participant) ){ 
   // realmente é o orador fazendo a liberação do direito 
   ACMessage rsp = new ACMessage( ACMessage.AC_TOKEMFREE_ACK, "OK" ); 
   oc.write(rsp); 
    
  }else{ 
   // outro participante tentando realizar TOKEMFREE 
   ACMessage rsp = new ACMessage( ACMessage.AC_TOKEMFREE_ACK, "ERROR" ); 
   oc.write(rsp); 
    
  } 
 
   
 } 
  
 
 private void AC_TOKEMSIG_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  // Responde dizendo que recebeu a mensagem ... para finalizer a comunicação... 
  ACMessage ok = new ACMessage(ACMessage.AC_TOKEMSIG_ACK, "OK"); 
  try { 
   oc.write(ok); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
 protected void AC_LEAVE(ObjectConnection pOc, Message message){ 
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData(); 
  String participantName = (String)msg.getData(); 
  try { 
   ACMessage resp = new ACMessage(ACMessage.AC_LEAVE_ACK, "OK");  
  
   pOc.write(resp); 
    
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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  this.videoConference.finalizeVideoConference( participantName ); 
  this.sessionController.finalizeVideoConferenceInfo( this.videoConference.getVideoConferenceInfo() ); 
   
  // encerrado todos  controles da videoConferencia, destroi a referencia. 
  this.videoConference = null; 
 
 } 
 
 private void AC_FINALIZE_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  // Responde dizendo que recebeu a mensagem ... para finalizer a comunicação... 
  ACMessage ok = new ACMessage(ACMessage.AC_FINALIZE_ACK, "OK"); 
  try { 
   oc.write(ok); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
 private void AC_STARTRECORD(ObjectConnection oc, Message message) { 
  ACMessage msg = (ACMessage)message.getData(); 
  String nmFile = (String)msg.getData(); 
  this.videoConference.startVideoConferenceRecorder(nmFile);  
  ACMessage rsp = new ACMessage( ACMessage.AC_STARTRECORD_ACK, "OK" ); 
  try { 
   oc.write(rsp); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 private void AC_STOPRECORD(ObjectConnection oc, Message message) { 
  this.videoConference.stopVideoConferenceRecorder(); 
  ACMessage rsp = new ACMessage( ACMessage.AC_STOPRECORD_ACK, "OK" ); 
  try { 
   oc.write(rsp); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  }   
 } 
 
  
 
 public void process(ObjectConnection oc, Message message) {  
  try {    
   AbstractMessage msg = (AbstractMessage)message.getData();  
    
   switch ( msg.getCommand() ){ 
 
   case ACMessage.AC_START: 
    AC_START(oc, message); 
     
    break; 
     
   case ACMessage.AC_INVITEPARTICIPANTS: 
    AC_INVITEPARTICIPANTS(oc, message); 
     
    break; 
     
   /** 
    * AC_INVITE_NO 
    * Evento que simboliza que um convite foi recusado  
    */ 
   case ACMessage.AC_INVITE_NO: 
    AC_INVITE_NO(oc, message); 
    break;  
     
   /** 
    * AC_INVITE_ACK 
    * Evento que simboliza que um convite foi aceito 
    */ 
   case ACMessage.AC_INVITE_ACK: 
    AC_INVITE_ACK(oc, message); 
    break;     
    
   /** 



 116 

    * AC_GETTOKEM 
    * Evento que simboliza a indicação de que o  
    * solicitante deseja tornar-se orador da conferencia. 
    * Esse ouvinte ficará na fila até receber autorização. 
    */ 
   case ACMessage.AC_GETTOKEM: 
    AC_GETTOKEM(oc, message); 
     
    break; 
     
   /** 
    * AC_DOJOIN 
    *  
    * Evendo de entrada de um participante na conferencia após o mesmo ter aceitado o convite 
    */ 
   case ACMessage.AC_DOJOIN: 
    AC_DOJOIN(oc,message); 
     
    break; 
     
   /** 
    * AC_JOIN_ACK , mensagem vinda do cliente indicando que recebeu uma mensagem de join 
    *  
    */ 
   case ACMessage.AC_JOIN_ACK: 
    //Responde com um ok para finalizar a comunicação 
    AC_JOIN_ACK( oc, message ); 
     
    break; 
     
   /** 
    * AC_LIVE, recebe do cliente indicando que o cliente está ponto e transmitindo 
    *  
    */ 
   case ACMessage.AC_DOLIVE: 
    AC_DOLIVE( oc, message ); 
     
    break; 
   /** 
    * AC_LIVE_ACK, resposta do cliente dizendo que recebeu a mensagem de live 
    *  
    */ 
   case ACMessage.AC_LIVE_ACK: 
    AC_LIVE_ACK( oc, message ); 
     
    break; 
    
   /** 
    *  AC_TOKEMALERT_ACK 
    */ 
   case ACMessage.AC_TOKEMALERT_ACK: 
    AC_TOKEMALERT_ACK( oc, message ); 
     
    break; 
     
   /** 
    *  AC_TOKEMFREE 
    *  Libera a utilização do direito de orador. 
    */ 
   case ACMessage.AC_TOKEMFREE: 
    AC_TOKEMFREE( oc, message ); 
     
    break; 
    
   /** 
    *  AC_TOKEMSIG 
    *  Sinalização de um no orador. 
    */ 
   case ACMessage.AC_TOKEMSIG_ACK: 
    AC_TOKEMSIG_ACK( oc, message ); 
     
    break; 
    
   /** 
    * AC_LEAVE 
    * Evento que representa a saida do determinado participante 
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    * da atual conferencia. Caso este seja um dos ultimos 2 integrantes, 
    * toda a videoconferencia será finalizada. 
    */ 
   case ACMessage.AC_LEAVE: 
    AC_LEAVE(oc, message); 
    break; 
     
   /** 
    * AC_FINALIZE_ACK 
    * Evento que representa a resposta ao termino da videoConferencia 
    */ 
   case ACMessage.AC_FINALIZE_ACK: 
    AC_FINALIZE_ACK(oc, message); 
    break; 
     
      
   /** 
    * AC_STARTRECORD_ACK 
    * Evento que inicia a gravacao, passando o nome do arquivo a ser 
    * gravado  
    */ 
   case ACMessage.AC_STARTRECORD: 
    AC_STARTRECORD(oc, message); 
    break; 
     
   /** 
    * AC_STOPRECORD 
    * Evento para a gravaçao que está sendo feita  
    */ 
   case ACMessage.AC_STOPRECORD: 
    AC_STOPRECORD(oc, message); 
    break;     
     
   /** 
    * Evento não tratado... 
    */ 
   default:{ 
    if ( this.mRequirementServer == null ){ 
     this.mRequirementServer = 
(RequirementsServer)ServiceManager.getInstance().getService("br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements"); 
     this.mRequirementServer.setMAmbiConfService(this); 
    } 
    
    this.mRequirementServer.process(oc, message); 
     
   } 
    
   } 
    
    
   // oc.write("OK"); // TEMPORARIAMENTE... 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
  
 
 protected void inviteParticipant(ConnectInfo pInfo, Invitation pInvitation) throws Exception{ 
  System.out.println("AMBICONFSERVER: Enviará o convite para " + pInfo.getName()); 
  ACMessage message = new ACMessage(ACMessage.AC_INVITE, pInvitation ); 
  if ( sendMessage(pInfo, message) ) 
   System.out.println("AMBICONFSERVER: Realizando envio do convite para " + pInfo.getName()); 
   
 
   
 } 
  
 protected void sendTokemAlert(Participant pParticipant) throws Exception{ 
  System.out.println("AMBICONFSERVER: Enviará um alerta de TOKEM do participante " + 
pParticipant.getNickName() + " para todos ativos na conferencia "); 
  ACMessage alert = new ACMessage(ACMessage.AC_TOKEMALERT, pParticipant ); 
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  Collection<Participant> cParticipants = this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
   
  Participant[] joineds = new Participant[ cParticipants.size()];   
  cParticipants.toArray(joineds); 
   
     
  //Para todos os participantes já realizaram LIVE, avisa que o participante solicitou GETTOKEM... 
  for ( int i=0; i < joineds.length; i++){ 
   if ( joineds[i].isLive() ){ 
    // participante já possui CNAME 
    if ( sendMessage(joineds[i].getConnectInfo(), alert ) ) 
     System.out.println("AMBICONFSERVER: Avisando " + joineds[i].getNickName() 
+ " de um novo GETTOKEN : " + joineds[i].getNickName()); 
 
   } 
    
  } 
  
   
 } 
  
 
 public void init(Server parent) 
 { 
  this.parent = parent;   
  sessionController = new SessionController(); 
   
  //System.out.println("IPSession --> " + sessionController.createNewVideoConferenceInfo().getSessionAddress() ); 
   
  this.layer = parent.getDBLayer(); 
   
  Logging.getLogger().info("AMBICONFSERVER: Iniciado serviço do AmbiConf"); 
 } 
  
 public void install() 
 { 
  try { 
   String dbDescription = getDirectory() + "db-ambiconf.xml"; 
   layer.getTableCreator().createFromXml(dbDescription); 
  } catch (Exception e) { 
   Logging.getLogger().severe("Unable to install ForumService !"); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  Logging.getLogger().info("Entrou no metodo install do service"); 
 } 
  
  
 public void sendNewOrator(Participant pNewOrator) { 
   
  synchronized( mutexJoined ){ 
   Collection<Participant> cParticipants = this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
    
   Participant[] joineds = new Participant[ cParticipants.size()];   
   cParticipants.toArray(joineds); 
    
   //Cria uma mensagem informando de um novo orador ... 
   ACMessage msgNewOrator = new ACMessage( ACMessage.AC_TOKEMSIG, pNewOrator ); 
   
   // Para todos os participantes que já fizeram LIVE anteriormente 
   for ( int i=0; i < joineds.length; i++){ 
    if ( joineds[i].isLive() ){ 
     sendMessage(joineds[i].getConnectInfo(), msgNewOrator ); 
       
    } 
   } 
   
  } 
 } 
  
  
 public void sendTokenAlert(Participant pParticipant) { 
  synchronized( mutexJoined ){ 
   Collection<Participant> cParticipants = this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
    
   Participant[] joineds = new Participant[ cParticipants.size()];   
   cParticipants.toArray(joineds); 
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   //Cria uma mensagem informando desejo de um novo orador ... 
   ACMessage msgNewOrator = new ACMessage( ACMessage.AC_TOKEMALERT, pParticipant); 
   
   // Para todos os participantes que já fizeram LIVE anteriormente 
   for ( int i=0; i < joineds.length; i++){ 
    if ( joineds[i].isLive() ){ 
     sendMessage(joineds[i].getConnectInfo(), msgNewOrator ); 
       
    } 
   } 
   
  } 
   
 } 
  
 public void sendFinalize(Participant pParticipant) { 
  ACMessage finalize = new ACMessage( ACMessage.AC_FINALIZE, "Sessão de VideoConferencia finalizada!"); 
  // envia mensagem de finalização... 
  sendMessage( pParticipant.getConnectInfo(), finalize ); 
   
 } 
  
 public Collection<Participant> getParticipantsJoineds(){ 
  return this.videoConference.getMParticipantsJoined(); 
   
 } 
  
 /** 
  * Retira a ligação entre os serviços, caracterizando  
  * o termino da edição. 
  * 
  */ 
 public void finalizeRequirementManager() { 
  this.mRequirementServer = null; 
   
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
import javax.media.MediaLocator; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
/** 
 *  
 * @author ambiconf 
 * Classe que representa a captura de audio 
 * 
 */ 
public class AudioCapture extends CaptureSource { 
  
    public AudioCapture() throws AmbiConfException { 
        try{ 
         //Define o locator, como sendo o audio do computador. 
         this.mLocator = new MediaLocator("dsound://0"); 
         System.out.println("AUDIOCAPTURE: Audiocapture criado com sucesso.");          
        }catch(Exception e){ 
         throw new AmbiConfException("AUDIOCAPTURE: Não foi possível criar um medialocator para audio neste computador"); 
        } 
    } 
     
} 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
 
import java.io.IOException; 
import java.net.MalformedURLException; 
 
import javax.media.Manager; 
import javax.media.MediaLocator; 
import javax.media.NoPlayerException; 
import javax.media.Player; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
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public class AudioReceiver { 
 
 private Player audioPlayer; 
 private MediaLocator mLocator; 
 private boolean started = false; 
  
 public AudioReceiver(){ 
   
 }   
 
 /*  
 public void start(String pSessionAddress){ 
  System.out.println("AUDIRORECEIVER: Iniciando a recepção de audio..."); 
  String url= "rtp://"+pSessionAddress+":12000/audio/16"; 
    
        this.mLocator = new MediaLocator(url); 
         
        if (this.mLocator == null) { 
            System.err.println("Can't build MRL for RTP"); 
        } 
         
        //Cria um player para tocar o audio. 
        try { 
            this.audioPlayer = Manager.createPlayer(this.mLocator); 
        } catch (NoPlayerException e) { 
            System.err.println("Error:" + e); 
        } catch (MalformedURLException e) { 
            System.err.println("Error:" + e); 
        } catch (IOException e) { 
            System.err.println("Error:" + e); 
        } 
         
        if (this.audioPlayer != null) { 
         System.out.println("Player created."); 
            this.audioPlayer.realize(); 
 
            while (this.audioPlayer.getState() != Player.Realized){ 
             try { 
     Thread.sleep(10); 
    } catch (InterruptedException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
            } 
            System.out.println("AUDIORECEIVER: Player criado com sucesso."); 
            this.audioPlayer.start(); 
            this.started = true; 
            System.out.println("AUDIRORECEIVER: Recebendo audio..."); 
        } else { 
         System.err.println("AUDIRORECEIVER: O player não pode ser cridado."); 
        } 
   
 } 
 */ 
  
 public void start(DataSource pDataSource){       
         
        //Cria um player para tocar o audio. 
        try { 
            this.audioPlayer = Manager.createPlayer( pDataSource ); 
        } catch (NoPlayerException e) { 
            System.err.println("Error:" + e); 
        } catch (MalformedURLException e) { 
            System.err.println("Error:" + e); 
        } catch (IOException e) { 
            System.err.println("Error:" + e); 
        } 
         
        if (this.audioPlayer != null) { 
         System.out.println("Player created."); 
            this.audioPlayer.realize(); 
 
            while (this.audioPlayer.getState() != Player.Realized){ 
             try { 
     Thread.sleep(10); 
    } catch (InterruptedException e) { 
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     e.printStackTrace(); 
    } 
            } 
            System.out.println("AUDIORECEIVER: Player criado com sucesso."); 
            this.audioPlayer.start(); 
            this.started = true; 
            System.out.println("AUDIRORECEIVER: Recebendo audio..."); 
        } else { 
         System.err.println("AUDIRORECEIVER: O player não pode ser cridado."); 
        } 
   
 } 
  
 public void stop(){ 
  this.audioPlayer.stop(); 
  this.audioPlayer.close(); 
  this.audioPlayer.deallocate(); 
  this.audioPlayer = null; 
 } 
  
 public boolean isStarted(){ 
  return this.started; 
 } 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
 
import javax.media.CaptureDeviceInfo; 
import javax.media.CaptureDeviceManager; 
import javax.media.DataSink; 
import javax.media.Manager; 
import javax.media.MediaLocator; 
import javax.media.NoProcessorException; 
import javax.media.NotRealizedError; 
import javax.media.Processor; 
import javax.media.control.FormatControl; 
import javax.media.control.TrackControl; 
import javax.media.format.AudioFormat; 
import javax.media.protocol.ContentDescriptor; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.media.rtp.RTPManager; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public class AudioTransmitter { 
  
 private AudioFormat format; 
 private MediaLocator mLocator; 
 private DataSource dataSource; 
 private Processor processor; 
 private RTPManager rtpMgr; 
  
 public AudioTransmitter(){ 
        //First find a capture device that will capture linear audio 
     // data at 8bit 8Khz  
     this.format= new AudioFormat(AudioFormat.LINEAR,  
                                         8000,  
                                         8,  
                                         1);  
     try { 
   this.configure(); 
  } catch (AmbiConfException e) { 
   System.out.println(e.getMessage()); 
   e.printStackTrace();    
  } 
 } 
  
 private void configure() throws AmbiConfException { 
        Vector devices= CaptureDeviceManager.getDeviceList( format); 
        CaptureDeviceInfo di= null; 
        if (devices.size() > 0) { 
             di = (CaptureDeviceInfo) devices.elementAt( 0); 
        } 
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        else { 
            // exit if we could not find the relevant capturedevice.  
            throw new AmbiConfException("Não existe dispositivo capaz de transmitir audio"); 
        } 
         
        // Create a processor for this capturedevice & exit if we  
        // cannot create it          
        this.mLocator = di.getLocator();  
        try {  
         processor = Manager.createProcessor(this.mLocator); 
        } catch (IOException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (NoProcessorException e) {  
            e.printStackTrace(); 
        } 
         
        // configure the processor   
        processor.configure();  
         
        while (processor.getState() != Processor.Configured){ 
         try { 
          Thread.sleep(100); 
         } catch (InterruptedException e) { 
          // TODO Auto-generated catch block 
          e.printStackTrace(); 
         } 
        } 
         
        processor.setContentDescriptor(  
            new ContentDescriptor( ContentDescriptor.RAW)); 
          
        TrackControl track[] = processor.getTrackControls();  
         
        boolean encodingOk = false; 
         
        // Go through the tracks and try to program one of them to 
        // output gsm data.  
         
         for (int i = 0; i < track.length; i++) {  
             if (!encodingOk && track[i] instanceof FormatControl) {   
                 if (((FormatControl)track[i]). 
                     setFormat( new AudioFormat(AudioFormat.GSM_RTP,  
                                                8000,  
                                                8,  
                                                1)) == null) { 
 
                    track[i].setEnabled(false);  
                 } 
                 else { 
                     encodingOk = true;  
                 } 
             } else {  
                 // we could not set this track to gsm, so disable it  
                 track[i].setEnabled(false);  
             }  
         } 
          
         // At this point, we have determined where we can send out  
         // gsm data or not.  
         // realize the processor  
         if (encodingOk) {  
             processor.realize();  
             while (processor.getState() != Processor.Realized){ 
              try { 
               Thread.sleep(100); 
              } catch (InterruptedException e) { 
               e.printStackTrace(); 
              } 
             } 
             // get the output datasource of the processor and exit  
             // if we fail              
             try {  
                 this.dataSource = processor.getDataOutput();  
             } catch (NotRealizedError e) {  
              e.printStackTrace(); 
             } 
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         } 
 } 
  
 public void start(String ipSession){ 
  
        // hand this datasource to manager for creating an RTP  
        // datasink our RTP datasink will multicast the audio  
        try { 
         String url= "rtp://"+ipSession+":12000/audio/16"; 
         MediaLocator ml = new MediaLocator(url); 
            DataSink d = Manager.createDataSink(this.dataSource, ml); 
            d.open(); 
            d.start(); 
            processor.start(); 
        } catch (Exception e) { 
         e.printStackTrace(); 
        }         
         
    }     
    
 public void stop(){ 
  this.processor.stop(); 
  this.processor.close(); 
  this.processor.deallocate();   
  this.processor = null; 
 } 
 
     
  
 
 
  
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
import javax.media.Manager; 
import javax.media.MediaLocator; 
import javax.media.Processor; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
/** 
 *  
 * @author ambiconf 
 * Classe que abstrai o tipo de captura, e é responsável por  
 * fornecer um datasource sobre o locator que é especificado  
 * nas classes que derivam desta. 
 * 
 */ 
public abstract class CaptureSource { 
    protected MediaLocator mLocator; 
    protected Processor mProcessor; 
    protected DataSource mNewDataSource; 
     
 //Método que retorna o media locator, que dependendo do tipo de captura pode 
    //ser de video, de tela ou de audio. 
    public MediaLocator getLocator() { 
        return this.mLocator;         
    } 
  
 protected DataSource generateNewDataSource() throws AmbiConfException{ 
  //Se o locator não tiver sido especificado não é possível obter um datasource 
  if (this.mLocator == null) 
             throw new AmbiConfException("CAPTURESOURCE: Fonte não iniciada!");     
   
  try {   
   mNewDataSource = Manager.createDataSource(this.mLocator); 
   mNewDataSource.connect(); 
   mNewDataSource.start(); 
   System.out.println("CAPTURESOURCE: Fonte iniciada"); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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  return mNewDataSource; 
   
 } 
      
    public DataSource getDataSource() throws AmbiConfException{           
        return this.generateNewDataSource(); 
    } 
       
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.FilterReceiver; 
 
public interface IVideoConference { 
 
 public void attachParticipant(String cname, FilterReceiver pReceiverItem); 
 public void attachAudio(String cname, FilterReceiver pReceiverItem); 
 public void stopAudio(String cname); 
 public void stopReceiving(String cname); 
  
    
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Toolkit; 
import java.io.IOException; 
 
import javax.media.protocol.DataSource; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
import com.sun.media.protocol.screen.DataSourceScreen; 
import com.sun.media.protocol.screen.LiveStream; 
 
/** 
 *  
 * @author ambiconf 
 * Classe que representa a captura de tela, screenshot,  
 * esta classe reimplementa o método generateNewDataSource para  
 * pois o datasource desta é especializado em capturar quadros 
 * da tela. 
 * 
 */ 
public class ScreenCapture extends CaptureSource { 
  
 protected double width; 
 protected double height;  
  
    public ScreenCapture() throws AmbiConfException { 
     //Obtem a dimensão da tela 
     Dimension dm = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 
     width = dm.getWidth(); 
     height = dm.getHeight();      
     System.out.println("SCREENCAPTURE: Screencapture criado para capturar quadros de " +  
            String.valueOf(width) + " x " + String.valueOf(height)); 
    } 
     
    protected DataSource generateNewDataSource() throws AmbiConfException { 
  if ( mNewDataSource != null){ 
      try { 
    mNewDataSource.stop();  
   } catch (IOException e) { 
    throw new AmbiConfException("SCREENCAPTURE: Erro ao parar o datasource"); 
   } 
   mNewDataSource.disconnect();    
  } 
   
  //DataSource especializado 
  DataSourceScreen ds = new DataSourceScreen(); 
  LiveStream ls = (LiveStream)ds.getStreams()[0]; 
  ls.setDimension( (int)width, (int)height); 
  ls.setFrameRate( 1 ); // 10 quadros por segundo 
   
  try {  
   ds.connect();  
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     } catch (IOException e) { 
      e.printStackTrace();  
     } 
   
  mNewDataSource = ds; 
   
  return mNewDataSource; 
 } 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
 
import java.util.List; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Session; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SessionTransmitter; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public class Transmitter { 
     
     
 public final static int TT_WEBCAM = 0; 
 public final static int TT_SCREEN  = 1; 
  
 private SessionTransmitter mSessionLow;     
    private SessionTransmitter mSessionHigh; 
    private SessionTransmitter mSessionAudio; 
    //Transmissão corrente 
    private SessionTransmitter mCurrentTransmission; 
    private SessionTransmitter mAudioTransmission; 
    private CaptureSource mWebCapture;     
    private CaptureSource mScreenCapture; 
    private CaptureSource mAudioCapture; 
    //Conteúdo principal da transmissão. 
    private CaptureSource[] mContentSource;   
     
    public Transmitter(Session pHigh, Session pLow, Session pAudio) throws AmbiConfException{ 
        //Criando as sessões. 
     this.mSessionLow = new SessionTransmitter( pLow ); 
        this.mSessionHigh = new SessionTransmitter( pHigh ); 
        this.mSessionAudio = new SessionTransmitter( pAudio );         
        System.out.println("TRANSMITTER: Sessões alta e baixa e de som inicializadas."); 
        System.out.println("TRANSMITTER: Inicializando fontes de captura."); 
        this.mWebCapture = new WebcamCapture(); 
        System.out.println("     >WebCam");         
        this.mScreenCapture = new ScreenCapture(); 
        System.out.println("     >Screen");         
        this.mAudioCapture = new AudioCapture(); 
        System.out.println("     >Audio");         
        System.out.println("TRANSMITTER: Fontes de captura inicializadas."); 
         
        //Array de duas posições,  a primeira tem sempre o conteudo de video, e a  
        //segunda o conteudo de audio que pode ou nao ser transmitido. 
        this.mContentSource = new CaptureSource[2]; 
         
        //Inicializa inicialmente para transmitir como webcam e audio. 
        this.setMContentSourceVideo(this.mWebCapture); 
        this.setMContentSourceAudio(this.mAudioCapture); 
    } 
     
    /** 
     * Retorna o endereço da seção corrente. 
     * @return SessionAddress 
     */ 
    public String getSessionAddress(){ 
     return this.mCurrentTransmission.getSessionAddress(); 
    } 
     
    /** 
     * Método que inicia o processo de transmissão de quadros 
     * em baixa qualidade, no canal para participantes. 
 
     */ 
    public String iniciateParticipantTransmission() throws AmbiConfException{ 
     mCurrentTransmission = mSessionLow; 
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     mCurrentTransmission.prepare( mContentSource[0] ); 
        return mCurrentTransmission.initTransmission();              
    } 
        
    /** 
     * Método que inicia o processo de transmissão de quadros 
     * em alta qualidade, no canal para oradores. 
     */ 
    public String iniciateOratorTransmission() throws AmbiConfException{ 
     this.mCurrentTransmission = this.mSessionHigh;  
     this.mAudioTransmission = this.mSessionAudio; 
 
     Thread taudio = new Thread(){ 
      public void run(){ 
             try { 
     mAudioTransmission.prepare(mContentSource[1]); 
     mAudioTransmission.initTransmission();    
  
    } catch (AmbiConfException e) { 
     e.printStackTrace(); 
    } 
      }       
     }; 
     taudio.start(); 
      
     mCurrentTransmission.prepare( mContentSource[0] ); 
     return mCurrentTransmission.initTransmission();              
    }   
     
    public void finalizeTransmission(){ 
     mCurrentTransmission.finalizeTransmission(); 
     if ( mAudioTransmission != null) 
      mAudioTransmission.finalizeTransmission(); 
     //--Deixa as tranmissões nulas, para que ao iniciar somente a transmissão  
     //pertinente seja iniciada e não fique nenbuma perdida. 
     this.mAudioTransmission = null; 
     this.mCurrentTransmission = null; 
    } 
 
    /** 
     * Método que modifica o tipo de transmissão, atualmente a transmissão 
     * pode ser de webcam mWebCapture, ou de Tela mScreenCapture. 
     */  
    public void changeTransmissionType(int transmissionType) { 
  switch(transmissionType){ 
   case Transmitter.TT_WEBCAM:{ 
    if (!(this.mContentSource[0] instanceof WebcamCapture)) { 
     System.out.println("TRANSMITTER: Trocando o tipo de transmissão: Screen -> 
Webcam"); 
     this.finalizeTransmission(); 
     this.setMContentSourceVideo(this.mWebCapture); 
     try { 
      this.iniciateOratorTransmission(); 
     } catch (AmbiConfException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     System.out.println("TRANSMITTER: Fim da troca de transmissão"); 
     
    } 
   } 
   break; 
   case Transmitter.TT_SCREEN:{ 
    System.out.println("TRANSMITTER: Trocando o tipo de transmissão: Webcam -> Screen"); 
    if (!(this.mContentSource[0] instanceof ScreenCapture)){ 
     this.finalizeTransmission(); 
     this.setMContentSourceVideo(this.mScreenCapture); 
     try { 
      this.iniciateOratorTransmission(); 
     } catch (AmbiConfException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     System.out.println("TRANSMITTER: Fim da troca de transmissão"); 
    } 
   } 
   break; 
  } 
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 } 
 
    /** 
     * Método que retorna o tipo de transmissão que está sendo feita 
     */  
    public CaptureSource[] getMContentSource() { 
  return this.mContentSource; 
 } 
 
    /** 
     * Método que atribui o tipo de transmissão de video. 
     */   
 public void setMContentSourceVideo(CaptureSource contentSourceVideo) { 
  this.mContentSource[0] = contentSourceVideo; 
 } 
  
    /** 
     * Método que atribui o tipo de transmissão de video. 
     */   
 public void setMContentSourceAudio(CaptureSource contentSourceAudio){ 
  this.mContentSource[1] = contentSourceAudio; 
 } 
              
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
 
import java.awt.Component; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.AmbiConfPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui.ParticipantPanel; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui.UIController; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.FilterReceiver; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Receiver; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ReceiverItem; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Session; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SessionInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SimplePlayer; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
 
/** 
 * Classe que representa a abstração do controle de uma videoconferencia. Ela visa controlar  
 * todos aspectos necessarios de controle do lado do cliente. 
 */ 
public class VideoConference implements IVideoConference{ 
  
 private AmbiConfPlugin mCommunication; 
 
    private Session mSessionLow; 
 
    private Session mSessionHigh; 
     
    private Session mSessionAudio; 
 
    private Receiver mReceiver; 
 
    private Participant mParticipantLocal; 
 
    private List<Participant> mParticipants; 
 
    private Participant mOrator; 
 
    private UIController mUIController; 
 
    private Transmitter mTransmitter; 
 
    private VideoConferenceInfo mInfo; 
     
    private AmbiConfPlugin plugin; 
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    private AudioReceiver mAudioReceiver; 
     
    /** Creates a new instance of VideoConference  
     * @param plugin2 */ 
    public VideoConference(VideoConferenceInfo pInfo, Participant pParticipantLocal, AmbiConfPlugin pCommunication) throws 
AmbiConfException { 
        this.mParticipants = new ArrayList<Participant>(); 
        this.mCommunication = pCommunication; 
       
     this.mParticipantLocal = pParticipantLocal; 
        this.mInfo = pInfo; 
         
        this.mSessionHigh = new Session(mInfo.getSessionAddress(),mInfo.getHighPort()); 
        this.mSessionHigh.setSessionInfo( new SessionInfo( SessionInfo.SESSION_HIGH )); 
         
        this.mSessionLow = new Session(mInfo.getSessionAddress(),mInfo.getLowPort()); 
        this.mSessionLow.setSessionInfo( new SessionInfo( SessionInfo.SESSION_LOW ));     
         
        this.mSessionAudio = new Session(mInfo.getSessionAddress(),mInfo.getAudioPort()); 
        this.mSessionAudio.setSessionInfo( new SessionInfo( SessionInfo.SESSION_AUDIO )); 
         
        // preparação para envio 
        this.mTransmitter = new Transmitter(mSessionHigh, mSessionLow, mSessionAudio); 
         
        // preparando para rebecimento 
        this.mReceiver = new Receiver( this ); 
         
        this.mReceiver.setSessionLow( this.mSessionLow ); 
        this.mReceiver.setSessionHigh( this.mSessionHigh ); 
        this.mReceiver.setSessionAudio( this.mSessionAudio ); 
         
         
        this.mOrator = null; 
         
        this.mUIController = new UIController(this); 
        this.mUIController.setParticipantLocal(pParticipantLocal); 
         
        this.mAudioReceiver = new AudioReceiver(); 
         
        Thread t = new Thread(){ 
         public void run(){ 
          try { 
           initConference(); 
            
          } catch (AmbiConfException e) { 
           e.printStackTrace(); 
          } 
         } 
        }; 
        t.start();    
 
    } 
     
    //Inicia a interface, se houver no mínimo 2 participantes. 
    public void start(AmbiConfPlugin pOwner){ 
     this.plugin = pOwner; 
     //if (this.mParticipants.size() < 1){ 
  // System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Os participantes não foram adiconados na video conferencia" 
); 
     //}else{ 
      //Inicia a interface 
      this.mUIController.init(); 
     //} 
    } 
     
 
 
    public Participant getParticipantLocal() { 
        return mParticipantLocal; 
    } 
 
    public void setParticipantLocal(Participant val) { 
        this.mParticipantLocal = val; 
    } 
 
    public void setParticipants(List<Participant> val) { 
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        this.mParticipants = val; 
    } 
 
    public Participant getOrator() { 
        return mOrator; 
    } 
 
    public void setOrator(Participant pNewOrator) { 
     pNewOrator.setRole( Participant.ROLE_ORATOR); 
        this.mOrator = pNewOrator; 
    } 
 
    public UIController getUIController() { 
        return mUIController; 
    } 
 
    public Transmitter getTransmitter() { 
        return mTransmitter; 
    } 
 
    public void addParticipant(Participant pParticipant) { 
     Participant participant = pParticipant; 
     //Adicioona um participante 
     if ( pParticipant.getNickName().equals( mParticipantLocal.getNickName() ) ){ 
      participant = mParticipantLocal;       
      participant.setJoined(); 
       
     } 
      
     // Verifica se é o orador... se for informa quem é o orador a video conferencia. 
  if ( participant.isOrator() ) { 
   this.setOrator(participant); 
    
  } 
   
     this.mParticipants.add(participant); 
             
    this.mUIController.addParticipant( participant ); 
     
    if (this.mReceiver.attachParticipant( participant )) 
     this.mUIController.updateParticipant( participant ); 
    } 
     
    //quando receber um join de um participante, atualiza seu estado no painel... 
    public void addParticipantJoined(Participant p){ 
     System.out.println("VIDEOCONFERENCE: Pedindo atualizacao do participante: " + p.getNickName()); 
     this.mUIController.updateParticipant(p); 
    } 
     
 
    public void removeParticipant(Participant pParticipant) { 
     this.mParticipants.remove(pParticipant); 
     this.mUIController.removeParticipant(pParticipant); 
    } 
     
    protected void setCName(String pCName){ 
      
     if ( this.mParticipantLocal.setCName( pCName ) ){      
      // enviar AC_LIVE com essa identificação 
      // já que não existia anteriormente. 
      synchronized( this.mParticipantLocal ){ 
        
       if ( !this.mParticipantLocal.isJoined() ){ 
        try { 
      this.mParticipantLocal.wait(); 
     } catch (InterruptedException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
         
       } 
        
       this.mCommunication.sendLiveMessage(this.mParticipantLocal); 
 
      } 
     } 
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    } 
 
    /** 
     *  Método que realiza o inicio efetivo das transmissões do conteulo local 
     * capturado bem como a exibição das recepções. 
     */ 
    public synchronized void initConference() throws AmbiConfException{ 
      
     this.mReceiver.initialize(); 
      
     // ATENÇAO .. PREPARANDO MÍDIAS CORRESPONDENTES  
        //this.mTransmitter.prepareMedias(); 
          
                 
        if (this.mParticipantLocal.getRole() == Participant.ROLE_ORATOR){ 
         this.setCName( this.mTransmitter.iniciateOratorTransmission() );  
        }else{ 
            this.setCName( this.mTransmitter.iniciateParticipantTransmission() ); 
        } 
  /*  */ 
        
 
 
    } 
     
    /** 
     *  Método que prepara a webcam do participante local 
     *  
     */ 
    public void prepareConference() throws AmbiConfException{ 
         //this.mTransmitter.prepareMedias();               
         //this.mReceiver.initialize(); 
          
         // preparação da transmissão e recebimento iniciados 
    } 
 
 
    /** 
     * Realiza a parada de transmissão e exibição dos conteudos. Momento que que  
     * o participante local está deixando de participar na videoconferencia. 
     */ 
    public void stopConference() { 
    } 
 
    /** 
     * Método que solicitado a partir da interface com o usuário, o sistema cliente  
     * realizará um pedido de token para tarnsmissão de fala e scream de video principal. 
     */ 
    public void getTokem(Participant pParticipant) { 
     this.plugin.getTokem(pParticipant); 
    } 
 
    /** 
     * Indicação que recebeu o direito de transmitir seu stream de som e video principal. 
     * É passado ao Transmitter a transmissão dos quadros em alta qualidade. 
     */ 
    public void receiveToken() { 
    } 
 
    /** 
     * Método que realiza a troca do conteudo principal em alta qualidade. 
     * Somente ativo quando o participante local for o ORADOR. 
     * É solicitado ao transmitter para realizar a troca de fonte, se for possivel. 
     */ 
    public void changeCaptureSource(String pTypeCaptureSource) { 
    } 
 
    public VideoConferenceInfo getInfo() { 
        return mInfo; 
    } 
 
    public void setInfo(VideoConferenceInfo val) { 
        this.mInfo = val; 
    } 
 



 131 

    public synchronized void finalizeConference(String pMensagem) { 
        System.out.println("Finalizando videoconferencia ..."); 
        this.mTransmitter.finalizeTransmission(); 
         
        this.mUIController.finalize(pMensagem); 
        this.mUIController = null; 
         
         
    } 
 
 public Session getMSessionHigh() { 
  return mSessionHigh; 
 } 
 
 public void setMSessionHigh(Session sessionHigh) { 
  mSessionHigh = sessionHigh; 
 } 
 
 public Session getMSessionLow() { 
  return mSessionLow; 
 } 
 
 public void setMSessionLow(Session sessionLow) { 
  mSessionLow = sessionLow; 
 } 
 
 public List<Participant> getMParticipants() { 
  return mParticipants; 
 } 
 
 public void setMParticipants(List<Participant> participants) { 
  mParticipants = participants; 
 } 
 
 public synchronized void attachParticipant(String cname, FilterReceiver pReceiverItem) { 
        System.out.println("VIDEOCONFERENCE: IN - atachparticipant"); 
  Participant participant = null; 
   
  Iterator<Participant> iParticipant = mParticipants.iterator(); 
  while ( (iParticipant.hasNext()) && ( participant == null) ){ 
   Participant p = iParticipant.next(); 
   if ( p.getCName() != null ) 
    if ( p.getCName().equals(cname)){ 
     // participante encontrado 
     participant = p; 
     if ( participant.setReceiverItem( pReceiverItem ) ){ 
            System.out.println("VIDEOCONFERENCE::ATACHPARTICIPANT CALL - 
updateParticpant"); 
      this.mUIController.updateParticipant( participant );  
     
      
     } 
      
      
    } 
    
  } 
    
        System.out.println("VIDEOCONFERENCE: OUT - atachparticipant");   
 } 
 
 public void setCommunication(AmbiConfPlugin pCommunication) { 
  this.mCommunication = pCommunication; 
   
 } 
  
  
 
 public void liveParticipant(Participant newParticipant) { 
  Participant participant = null; 
  String cname = newParticipant.getCName(); 
   
  Iterator<Participant> iParticipant = mParticipants.iterator(); 
  while ( (iParticipant.hasNext()) && ( participant == null) ){ 
   Participant p = iParticipant.next(); 
   if ( p.getNickName().equals( newParticipant.getNickName() ) ){ 
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    participant = p; 
    participant.setCName( cname ); 
     
    if (this.mReceiver.attachParticipant( participant )) { 
     System.out.println("AMBICONFPLUBIN: LIVE participant " + 
newParticipant.getNickName()); 
     this.mUIController.updateParticipant( participant );  
    } 
   } 
  } 
   
 } 
  
 public void joinParticipant(Participant p){ 
  this.mUIController.joinParticipant(p); 
 } 
 
 public Participant getMParticipantLocal() { 
  return mParticipantLocal; 
 } 
 
 public void setMParticipantLocal(Participant participantLocal) { 
  mParticipantLocal = participantLocal; 
 } 
  
 //Metodo que assinala a saida de um participante... 
 public void leave(Participant pLocal){ 
  this.plugin.sendLeave(pLocal); 
   
 } 
 
 public void tokemAlert(Participant pParticipant) { 
  System.out.println("Recebeu indicação de alerta de tokem do participante " + pParticipant.getNickName()); 
   
  this.mUIController.tokemAlert(pParticipant); 
   
 } 
 
  
 /** 
  * Método que libera o atual papel de ORADOR da conferencia 
  * para o próximo participante da fila. 
  * 
  */ 
 public void tokemFree() { 
  // verifica se participante local realmente é um ORADOR, 
  // podendo realmente liberar seu papel e se tornar um OUVINTE apenas. 
  if ( this.mParticipantLocal.isOrator() ){ 
   // envia solicitação ao servidor. 
   this.mCommunication.doTokemFree( this.mParticipantLocal ); 
    
  }else{ 
   // PROBLEMA 
   System.out.println("ERRO: Ouvinte não poderia solicitar TOKEM-FREE"); 
  } 
   
 } 
 
 public void tokemSignal(Participant pNewOrator) { 
  // verifica em quais alterações deverão ser ajustadas 
  System.out.println("VIDEOCONFERENCE: TokemSignal recebido para novo orador " + 
pNewOrator.getNickName()); 
   
   
  Participant oldOrator = this.mOrator; 
  oldOrator.setRole( Participant.ROLE_LISTENER ); 
   
  // buscando a instancia local do novo orador 
  Participant newOratorLocal = null; 
  Iterator<Participant> iParticipant = mParticipants.iterator(); 
  while ( (iParticipant.hasNext()) && ( newOratorLocal == null) ){ 
   Participant p = iParticipant.next(); 
   if ( p.getNickName().equals( pNewOrator.getNickName() ) ){ 
    newOratorLocal = p; 
   } 
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  } 
   
  // tornando a instancia local ORATOR 
  this.setOrator(newOratorLocal); 
   
  changeOrator( newOratorLocal , oldOrator ); 
   
   
  try { 
   if ( mParticipantLocal.getNickName().equals( pNewOrator.getNickName() )){ 
    // o novo ORADOR é o participante local da aplicação cliente. 
    this.mTransmitter.finalizeTransmission();     
    this.mTransmitter.iniciateOratorTransmission();    
     
   }else if ( mParticipantLocal.getNickName().equals( oldOrator.getNickName() )) { 
    // o participante local era o antigo ORADOR da conferencia 
    this.mTransmitter.finalizeTransmission();     
    this.mTransmitter.iniciateParticipantTransmission();     
   }else{ 
    // o participante local continua sendo ouvinte, somente 
    // realizando a inversao de ouvinte/orador em questão 
   } 
    
  }catch ( AmbiConfException e){ 
   System.out.println("VIDEOCONFERENCE: ERROR : " + e.getMessage()); 
    
  } 
   
   
 } 
 
 private void changeOrator(Participant pNewOrator, Participant pOldOrator) {   
  //Comeco a receber o audio que virá... 
     //this.mAudioReceiver.start(this.mTransmitter.getSessionAddress()); 
  // substitui o ORADOR antigo no quadro do participante que está virandoo novo orador 
  mUIController.changeParticipant(pNewOrator, pOldOrator);    
 } 
 
 public void stopReceiving(String pCName) { 
  System.out.print("VIDEOCONFERENCE: O participante "+ pCName + " teve sua transmissão parada."); 
  // nada mais para ser feito 
  // OK 
 } 
 
 public void attachAudio(String pCName, FilterReceiver pReceiverItem) { 
  System.out.print("VIDEOCONFERENCE: O participante "+ pCName + " está transmitindo AUDIO");  
       this.mAudioReceiver.start( pReceiverItem.getDataSource() );  
        
        
        
    
 } 
 
 public void stopAudio(String pCName) { 
  System.out.print("VIDEOCONFERENCE: O participante "+ pCName + " parou de transmitir seu AUDIO"); 
   
  // TODO IMPLEMENTAR O AUTOFALANTE 
   
 } 
 
 public void changeTransmissionType(int transmissionType) { 
  this.mTransmitter.changeTransmissionType(transmissionType);   
 } 
  
 /** 
  * Método que solicita o início do processo de gerenciamento de requisitos 
  *  
  */ 
 public void initializeRequirementManager(){ 
  this.mCommunication.initializeRequirementManager(); 
   
 } 
  
 /** 
  * Método indicando o inicio do painel de gerencia de requisitos. 
  * @param pVisualComponents 
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  */ 
 public void startRequirementManager(Component[] pVisualComponents) { 
  this.mUIController.startRequirementManager( pVisualComponents); 
 } 
 
 public String getResource(String pResource) { 
  return this.mCommunication.getResource(pResource); 
 } 
 
 /** 
  * Método avisando termino da parte de gerenciamento de requisitos 
  * integrada com videoconferência. 
  * 
  */ 
 public void finalizeRequirementManager() { 
  this.mUIController.stopRequirementManager(); 
   
 } 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.plugin.hideCollaborativeControlButtons(b); 
   
 }  
  
 
 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client; 
 
import javax.media.MediaLocator; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public class WebcamCapture extends CaptureSource { 
     
    public WebcamCapture() throws AmbiConfException{ 
        try{ 
            //Informa a fonte de captura, neste caso a webcam. 
         this.mLocator = new MediaLocator("vfw://0");          
            System.out.println("WEBCAMCAPTURE: Webcamcapture criado com sucesso.");             
            //this.mLocator = new MediaLocator("file:///c://tmp/1.mpeg");          
        }catch(Exception e){ 
            throw new AmbiConfException("WEBCAMCAPTURE: Erro ao tentar criar um medialocator para a webcam.");             
        } 
    } 
     
 
}package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
 
import java.awt.Component; 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Rectangle; 
import java.awt.Toolkit; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JLabel; 
import javax.swing.JPanel; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.Transmitter; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.ui.RequirementBrowser; 
 
/** 
 * @author Julio 
 */ 
public class ConferenceWindow extends JFrame implements ActionListener { 
     
     
 // 
 private JLabel lbOrador; 
 // 
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 private JButton btnExit; 
 private JPanel barraBotoes; 
  
 private JButton btnTokenFree; 
 private JButton btnGetTokem; 
  
 private JButton btnChangeWebcam; 
 private JButton btnChangeScreenCapture; 
  
 private JButton btnInitRequirements; 
  
 private PrincipalPanel mPrincipalPanel; 
     
    private UIController mUIController; 
     
    private ParticipantPanel mParticipantPanel; 
    private Participant participantLocal; 
     
    private Object mutexTekenAlertCount = new Object(); 
    private int isTokenAlert; 
    private boolean isGettingToken; 
     
    public static final String RES_IMG_WEBCAM_OFFLINE = "\\applications\\ambiconf\\resources\\images\\webcam-offline.jpg"; 
    public static final String RES_IMG_WEBCAM_ONLINE = "\\applications\\ambiconf\\resources\\images\\webcam-online.jpg"; 
    public static final String RES_IMG_GETTOKEM = "\\applications\\ambiconf\\resources\\images\\getTokem.jpg"; 
     
    //Dimensao normal sem modo colaborativo 
    private Dimension normalDimension; 
    //Dimensão com modo colaborativo 
    private Dimension collaborativeDimension; 
     
     
    /** Creates new form ConferenceWindow */ 
    public ConferenceWindow(UIController pParent) { 
     this.mUIController = pParent; 
        initComponents(); 
    } 
      
    /** This method is called from within the constructor to 
     * initialize the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
     * always regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">                           
    private void initComponents() { 
     this.normalDimension = new Dimension(800,600);  
      
     this.setSize(this.normalDimension); 
     this.setBounds(0,0,this.normalDimension.width,this.normalDimension.height); 
      
     this.barraBotoes = new JPanel(); 
     this.barraBotoes.setSize(470, 50); 
     this.barraBotoes.setBounds(10, 440, 600, 50); 
     this.barraBotoes.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0))); 
           
     this.btnChangeWebcam = new JButton("Webcam"); 
     this.btnChangeWebcam.setToolTipText("Changes transmission to webcam"); 
     this.btnChangeWebcam.setSize(40,20); 
     this.btnChangeWebcam.setBounds(10,570,40,20); 
     this.btnChangeWebcam.addActionListener(this); 
     this.btnChangeScreenCapture = new JButton("Sceeen"); 
     this.btnChangeScreenCapture.setToolTipText("Changes transmission to screen"); 
     this.btnChangeScreenCapture.setSize(40,20); 
     this.btnChangeScreenCapture.setBounds(60, 570, 40,20); 
     this.btnChangeScreenCapture.addActionListener(this); 
     this.barraBotoes.add(this.btnChangeWebcam); 
     this.barraBotoes.add(this.btnChangeScreenCapture);      
      
     //Adiciona o label de orador. 
     this.lbOrador = new JLabel("Orator"); 
     this.lbOrador.setText(this.mUIController.getNickOrator() + ":: Connecting..."); 
        this.lbOrador.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(System.getProperty("user.dir")+RES_IMG_WEBCAM_OFFLINE)); 
     this.lbOrador.setSize(new Dimension(260,30)); 
     this.lbOrador.setBounds(10, 0, 260, 30); 
     getContentPane().add(this.lbOrador); 
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     this.btnExit = new JButton("Finalize"); 
     this.btnExit.setToolTipText("Finalize vídeo conference"); 
     this.btnExit.addActionListener(this); 
     this.btnExit.setSize(70,35); 
     this.btnExit.setBounds(10, 10, 70, 35);              
     this.barraBotoes.add(this.btnExit); 
      
     this.btnTokenFree = new JButton("Talk free"); 
     this.btnTokenFree.setToolTipText("Give rigth to talk"); 
     this.btnTokenFree.addActionListener(this); 
     this.btnTokenFree.setSize(70,35); 
     this.btnTokenFree.setBounds(10, 100, 70, 35); 
     this.btnTokenFree.setEnabled(false);      
     this.barraBotoes.add(this.btnTokenFree); 
 
      
        this.btnGetTokem = new JButton("Wanna talk"); 
        this.btnGetTokem.setToolTipText("Ask to talk"); 
        this.btnGetTokem.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 
        //this.btnGetTokem.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(System.getProperty("user.dir")+RES_IMG_GETTOKEM)); 
        this.btnGetTokem.addActionListener(this); 
        this.btnGetTokem.setBounds(10, 230, 70, 35); 
        this.barraBotoes.add(this.btnGetTokem); 
         
        this.btnInitRequirements = new JButton("Requirements"); 
        this.btnInitRequirements.setToolTipText("Init Requirement Manager"); 
        this.btnInitRequirements.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 
        this.btnInitRequirements.addActionListener(this); 
        this.btnInitRequirements.setBounds(10, 300, 70, 35); 
        this.barraBotoes.add(this.btnInitRequirements); 
         
        this.getContentPane().add(this.barraBotoes);         
           
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 
        getContentPane().setLayout(null); 
         
        this.initPrincipalPanel(); 
 
        //Mostra a interface... 
     this.start();         
    }    
     
    
    /** 
     * mostra a janela principal. 
     */ 
    public void start() { 
     this.isTokenAlert = 0; // nenhum 
     this.isGettingToken = false; 
      
     this.setVisible(true); 
    } 
     
    // Variables declaration - do not modify                      
    // End of variables declaration                    
     
    public PrincipalPanel getPrincipalPanel() { 
        return null; 
    } 
     
    public void setPrincipalPanel(PrincipalPanel val) { 
        this.mPrincipalPanel = val; 
    } 
     
    public UIController getUIController() { 
        return mUIController; 
    } 
     
    public void setUIController(UIController val) { 
        this.mUIController = val; 
    } 
     
    public ParticipantPanel getParticipantPanel() { 
        return mParticipantPanel; 
    } 
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    public void setParticipantPanel(ParticipantPanel val) { 
        this.mParticipantPanel = val; 
    } 
     
    //cria o principal panel e adiciona no frame. 
    protected void initPrincipalPanel() { 
        if (this.mPrincipalPanel == null){ 
            this.mPrincipalPanel = new PrincipalPanel(); 
            System.out.println("PrincipalPanel - Criado"); 
            this.getContentPane().add(this.mPrincipalPanel); 
        }else{ 
            System.out.println("PrincipalPanel - Já está criado"); 
        } 
    }   
     
    //adiciona um novo participante, na janela da vc... 
    public void addParticipant(Participant p){ 
     if (this.mParticipantPanel == null){ 
      this.initParticipantPanel(); 
     } 
      
     if (p.getRole() == Participant.ROLE_LISTENER){ 
      this.mParticipantPanel.addParticipant(p);      
     }else{ 
      this.mPrincipalPanel.setOrator(p); 
      this.updateInfoOrator(p); 
     } 
      
    } 
     
    public void removeParticipant(Participant pParticipant){ 
     this.mParticipantPanel.removeParticipant(pParticipant); 
    } 
     
    //Atualiza as informaçoes do labal de orador... 
    private void updateInfoOrator(Participant p){ 
     this.lbOrador.setText(p.getNickName() + ":: On-line"); 
        this.lbOrador.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(System.getProperty("user.dir")+RES_IMG_WEBCAM_ONLINE));  
         
        if ( this.participantLocal.getNickName().equals(p.getNickName()) ){ 
         // Desativada a possibilidade de pegar token, já que já é o Orador 
         this.isGettingToken = false; 
        } 
         
    } 
     
    private void initParticipantPanel(){ 
     this.mParticipantPanel = new ParticipantPanel(this); 
     this.getContentPane().add(this.mParticipantPanel); 
    } 
     
     
    public void updateOrator(Participant pOrator){ 
     //Realiza a atualização do orador... 
     this.mPrincipalPanel.updateOrator(pOrator); 
    } 
     
    public void updateParticipant(Participant pParticipant){ 
     try { 
   this.mParticipantPanel.updateParticipant(pParticipant); 
  } catch (AmbiConfException e) { 
   System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Erro ao fazer update no participante: " + e.getMessage()); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
    } 
 
 public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  if (e.getSource() == this.btnExit){ 
   System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Participante deixando a conferencia..."); 
   //Avisa o ui controler de que vai sair... 
   this.mUIController.leave(); 
 
    
  }else if (e.getSource() == this.btnTokenFree){ 
   System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Participante liberando token..."); 
   //Avisa o ui controler de que vai liberat token... 
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   this.mUIController.tokemFree(); 
 
  }else if (e.getSource() ==  this.btnGetTokem){ 
   //Solicita para falar, pedindo um tokem ao servidor 
   this.getTokem(this.getParticipantLocal()); 
    
   this.isGettingToken = true; 
    
   this.updateButtonsState(); 
    
  }else if (e.getSource() == this.btnChangeWebcam){ 
   this.mUIController.changeTransmissionType(Transmitter.TT_WEBCAM); 
  }else if (e.getSource() == this.btnChangeScreenCapture){ 
   this.mUIController.changeTransmissionType(Transmitter.TT_SCREEN); 
  }else if (e.getSource() == this.btnInitRequirements){ 
   this.mUIController.initializeRequirementManager(); 
  } 
 } 
  
 public void getTokem(Participant pParticipant){ 
  //Pedido de tokem... 
  this.mUIController.getTokem(pParticipant); 
 } 
  
 public void tokemAlert(Participant pParticipant){ 
  this.mParticipantPanel.tokemAlert(pParticipant); 
   
  synchronized( this.mutexTekenAlertCount ){ 
   ++this.isTokenAlert; 
    
  } 
   
  this.updateButtonsState(); 
   
 } 
 
 public Participant getParticipantLocal() { 
  return participantLocal; 
 } 
 
 public void setParticipantLocal(Participant participantLocal) { 
  this.participantLocal = participantLocal;   
     this.updateButtonsState(); 
 
      
 } 
  
 private void updateButtonsState(){ 
  synchronized( this.mutexTekenAlertCount ){ 
   // se for ORADOR e existir algum tokenAlert, ativa TokenFree 
   this.btnTokenFree.setEnabled( this.participantLocal.isOrator() && ( this.isTokenAlert > 0 ) ); 
   this.btnChangeScreenCapture.setEnabled(this.participantLocal.isOrator()); 
   this.btnChangeWebcam.setEnabled(this.participantLocal.isOrator()); 
    
  } 
   
  this.btnGetTokem.setEnabled(this.participantLocal.isListener() && !this.isGettingToken ); 
     this.btnExit.setVisible( this.mUIController.getVideoConference().getInfo().getResponsable().getNickName().equals( 
         this.mUIController.getVideoConference().getParticipantLocal().getNickName()) ); 
     this.btnInitRequirements.setVisible(  
this.mUIController.getVideoConference().getInfo().getResponsable().getNickName().equals( 
       this.mUIController.getVideoConference().getParticipantLocal().getNickName()) ); 
 } 
  
 public void changeParticipant(Participant newOrator, Participant oldOrator){ 
  this.mPrincipalPanel.changeOrador(newOrator); 
  this.updateInfoOrator(newOrator); 
   
  synchronized( this.mutexTekenAlertCount ){ 
   --this.isTokenAlert; 
    
  }   
  this.updateButtonsState(); 
  //-- 
  this.mParticipantPanel.changeParticipant(newOrator, oldOrator); 
 } 
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 public void finalizeVideoConference() { 
  //O painel dos participantes irá remover as janelinhas dos participantes e parar 
  //a apresentacao... 
  this.mParticipantPanel.finalizeWindows(); 
  this.remove(this.mParticipantPanel); 
  this.mParticipantPanel = null; 
  this.mPrincipalPanel.finalizeWindow(); 
  this.remove(this.mPrincipalPanel); 
  this.mPrincipalPanel = null; 
 } 
 
 public void setModeColaborative(Component[] visualComponents) {   
  System.out.println("VIDEOCONFERENCEWINDOW - Iniciando modo colaborativo"); 
  System.out.println("VIDEOCONFERENCEWINDOW - Trocando a dimensão da tela"); 
  this.collaborativeDimension = new Dimension(800, visualComponents[0].getHeight()); 
  this.setSize(this.collaborativeDimension); 
  this.setBounds(0,0, this.collaborativeDimension.width, 
this.collaborativeDimension.height+this.normalDimension.height); 
  System.out.println("VIDEOCONFERENCEWINDOW - dimensão da tela trocada"); 
  visualComponents[0].setBounds(10, 500, visualComponents[0].getWidth(), visualComponents[0].getHeight() ); 
  visualComponents[1].setBounds(visualComponents[0].getSize().width+20, 500, 
visualComponents[1].getWidth()+130, visualComponents[1].getHeight() ); 
  System.out.println("VIDEOCONFERENCEWINDOW - adicionando paineis"); 
  this.getContentPane().add(visualComponents[0]); 
  this.getContentPane().add(visualComponents[1]); 
  //this.getContentPane().add(visualComponents[1]);   
  System.out.println("VIDEOCONFERENCEWINDOW - Modo colaborativo finalizado"); 
  if (!this.mUIController.getVideoConference().getInfo().getResponsable().getNickName().equals( 
      this.mUIController.getVideoConference().getParticipantLocal().getNickName())) { 
    this.mUIController.hideCollaborativeControlButtons(false); 
  } 
 } 
  
 } 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
/** 
* 
* @author  Julio 
*/ 
public class ParticipantPanel extends javax.swing.JPanel { 
 
   private ParticipantWindow[] mParticipantWindow; 
   private ConferenceWindow owner; 
   //Este componente gerencia no maximo 3 participantes... 
   public static final int maxParticipants = 3; 
   //Lista de slots, que contem as janelas de participantes... 
   private List<ParticipantWindow> particpantSlots; 
   //Lista que guarda as posicoes dos slots... 
   private List<SlotPosition> slotPosition; 
    
   /** Creates new form ParticipantPanel */ 
   public ParticipantPanel(ConferenceWindow pOwner) { 
    this.owner = pOwner; 
    this.particpantSlots = new ArrayList(); 
    this.slotPosition = new ArrayList(); 
    //3 slots possiveis. 
    this.slotPosition.add(new SlotPosition(1,30,10,5)); 
    this.slotPosition.add(new SlotPosition(2,200,5,10)); 
    this.slotPosition.add(new SlotPosition(3,360,5,10)); 
    //Inicializa... 
       initComponents(); 
   } 
    
   /** This method is called from within the constructor to 
    * initialize the form. 
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    * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
    * always regenerated by the Form Editor. 
    */ 
   // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">                           
   private void initComponents() { 
      this.setLayout(null); 
      this.setSize(new Dimension(170,480)); 
      this.setBounds(619,10,170,480); 
      //this.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 
      this.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0))); 
      //Se adiciona na tela principal... 
      this.owner.getContentPane().add(this); 
   }// </editor-fold>                         
    
    
   // Variables declaration - do not modify                      
   // End of variables declaration                    
 
   public ParticipantWindow[] getParticipantWindow() { 
       return mParticipantWindow; 
   } 
 
   public void setParticipantWindow(ParticipantWindow[] val) { 
       this.mParticipantWindow = val; 
   } 
    
   //este método adicioana uma nova janelinha de participante. 
   public String addParticipant(Participant p){ 
    String msg = new String("OK"); 
    int nextSlot = this.particpantSlots.size(); 
    //Verifica se já esta cheio... 
    if (this.particpantSlots.size() == ParticipantPanel.maxParticipants){ 
     msg = "O limite máximo de participantes já foi alcançado."; 
    }else{ 
    //Adiciona um participante. 
    ParticipantWindow pw = new ParticipantWindow(this, p, this.slotPosition.get(nextSlot)); 
    //Reserva um slot para o participante... 
    this.particpantSlots.add(pw); 
    this.addParticipantWindow(pw); 
    } 
    return msg; 
   } 
    
   /** 
    * Método que remove um participante do painel de participantes... 
    * @param pParticipant 
    */ 
   public void removeParticipant(Participant pParticipant){ 
    ParticipantWindow pw = this.getParticipant(pParticipant); 
    //Avisa a janela de participante que ele está saindo... 
    pw.removeParticipant(); 
    //Revove a janela do participante do painel... 
    //1 - Retira a janela do painel 
    //2 - Liberao slot que estava utilizando 
    //3 - Redimensiona os slots remanescentes 
    this.remove(pw); 
    this.particpantSlots.remove(pw); 
    this.refreshPanel(); 
     
   } 
    
   private boolean isFilled(SlotPosition pPosition){ 
    boolean res = false; 
    Iterator pwIter = this.particpantSlots.iterator(); 
    //Verifica se há alguem neste slot... se não houver o próximo passa para esta posição... 
    while(pwIter.hasNext()){ 
     ParticipantWindow pw = (ParticipantWindow)pwIter.next(); 
     int sNumber = pw.getSlot().getNumber(); 
     if (sNumber == pPosition.getNumber()){ 
      res = true; 
     } 
    } 
    return res; 
   } 
    
   //Metodo que preenche um slot vazio com uma nova janela, utilizado no rearranjo das janelas... 
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   private void fillSlot(SlotPosition pPosition){ 
    if (pPosition.getNumber() < 3){ 
     for (int i = pPosition.getNumber()-1; i < 2; i++){ 
      ParticipantWindow pw = this.particpantSlots.get(i); 
      pw.setSlot(this.slotPosition.get(i)); 
     } 
    } 
   } 
    
   //Método que rearranja os slots no painel... 
   private void refreshPanel(){ 
    for(int i = 0; i < 3; i++){ 
     SlotPosition pos = this.slotPosition.get(i); 
     if (!isFilled(pos)){ 
      fillSlot(pos); 
     } 
    } 
   } 
    
   //Adiciona a janela na interface... 
   private void addParticipantWindow(ParticipantWindow pWindow){   
    //Adicioa a janela já configurada. 
    this.add(pWindow.getLabel()); 
    this.add(pWindow); 
    //-- 
   } 
    
   //Atualiza o participante, no caso do conteudo da transmissão ter mudado. 
   public void updateParticipant(Participant pParticipant) throws AmbiConfException{ 
    //Localiza o slot do participante. 
    ParticipantWindow pw = this.getParticipant(pParticipant); 
    if (pw == null){ 
     throw new AmbiConfException("Participante não encontrado no participant panel..."); 
    }else{ 
     //Atualiza o novo receiver item. 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Receiver item do participante " + pParticipant.getNickName() + " 
atualizado."); 
     //Atualiza o receiver item do participante... 
     pw.getOwner().setReceiverItem(pParticipant.getReceiverItem()); 
     //Pede para a janela de participante se atualizar.. ela ira verificar 
     //se esta pronta para a recepcao de conteudo... 
     pw.refresh(); 
    } 
   } 
    
   private ParticipantWindow getParticipant(Participant pParticipant){ 
    Iterator iter = this.particpantSlots.iterator(); 
    ParticipantWindow result = null; 
    while (iter.hasNext()){ 
     ParticipantWindow pw = (ParticipantWindow)iter.next(); 
     Participant p = pw.getOwner(); 
     if (p.getNickName().equals(pParticipant.getNickName())){ 
      result = pw; 
      break; 
     } 
    } 
    return result; 
   } 
    
   public void getTokem(Participant pParticipant){ 
    //Solicita o tokem ao servidor... 
    this.owner.getTokem(pParticipant); 
   } 
    
    
   public void tokemAlert(Participant pParticipant){ 
    System.out.println("PARTICIPANTPANEL: IN : Tokem alert recebido para o participant " + pParticipant.getNickName()); 
    ParticipantWindow pw = this.getParticipant(pParticipant); 
    pw.tokemAlert(); 
    System.out.println("PARTICIPANTPANEL: OUT : Tokem alert finalizado"); 
   } 
 
public void changeParticipant(Participant newOrator, Participant oldOrator) {  
 ParticipantWindow pw = this.getParticipant(newOrator); 
 pw.setOwner(oldOrator); 
 //try { 
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  //pw.refresh(); 
  pw.removeAll(); 
 //} catch (AmbiConfException e) { 
  //e.printStackTrace(); 
 //} 
} 
 
public void finalizeWindows() { 
 System.out.println("PARTICIPANTPANEL: Finalizando video conferencia...");   
    Iterator iter = this.particpantSlots.iterator(); 
 ParticipantWindow result = null; 
  while (iter.hasNext()){ 
    ParticipantWindow pw = (ParticipantWindow)iter.next(); 
    pw.removeParticipant(); 
    this.remove(pw); 
  } 
 this.particpantSlots = null; 
 System.out.println("PARTICIPANTPANEL: Finalizando video conferencia... OK"); 
} 
    
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
 
import java.awt.Component; 
 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JLabel; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ReceiverItem; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SimplePlayer; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
/** 
* 
* @author  Julio 
*/ 
public class ParticipantWindow extends javax.swing.JPanel { 
    
 
   private static final String LB_CONNECTING = "Conecting..."; 
   private static final String LB_CONNECTED = "On-line"; 
   private static final String LB_DISCONNECTING = "Disconnecting..."; 
   private static final String  LB_TOKEMALERT = "Waiting to talk..."; 
   //Estados de conexão do particpantes... 
   private static final int STATE_CONNECTING = 0; 
   private static final int STATE_CONNECTED = 1; 
   private static final int STATE_WAITINGFORTOKEM = 2;    
  
   private ParticipantPanel parent; 
   private Participant owner; 
   private SlotPosition slot; 
   private int width; 
   private int heigth; 
   private JLabel label; 
   private JButton btnTokem; 
   private SimplePlayer playerInterno; 
   //indica o estado de conexao do participante... 
   private int state; 
 /** Creates new form ParticipantWindow */ 
   public ParticipantWindow(ParticipantPanel pParent, Participant pOwner, SlotPosition pSlot) { 
    this.parent = pParent; 
    this.owner = pOwner; 
    this.slot = pSlot; 
    this.width = 150; 
    this.heigth = 130; 
       this.state = ParticipantWindow.STATE_CONNECTING;     
       initComponents(); 
   } 
    
   /** This method is called from within the constructor to 
    * initialize the form. 
    * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
    * always regenerated by the Form Editor. 
    */ 
   // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">                           
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   private void initComponents() {       
       this.setLayout(null); 
       this.setSize(this.width,this.heigth); 
       //Seta a posicao da janela. 
       this.setBounds(slot.getSide(), slot.getTop(), this.width, this.heigth ); 
        
       this.label = new JLabel(); 
       this.label.setBounds(this.slot.getSide(), this.slot.getTop()-30, 200,30); 
       //atualiza as informacoes do particpante.. 
       this.updateInfoParticipant(); 
       //-- 
       // altera a cor para normal 
    this.setBackground(new java.awt.Color(0, 255, 0)); 
     
       this.playerInterno = null; 
   }                    
    
   public JLabel getLabel(){ 
    return this.label; 
   } 
    
   public JButton getBtnTokem(){ 
    return this.btnTokem; 
   } 
    
   public void setLabel(String pLabel){ 
    this.label.setText(pLabel); 
   } 
 
public Participant getOwner() { 
 return owner; 
} 
 
public void setOwner(Participant owner) { 
 this.owner = owner; 
} 
 
/** 
 *  Realiza um refresh na janela, verificando se o participante que está associado 
 * já esta pronto, e se pode iniciar a recepção... 
 * @throws AmbiConfException  
 **/ 
public void refresh() throws AmbiConfException{ 
 // altera a cor para normal 
 this.setBackground(new java.awt.Color(0, 255, 0)); 
  
 ReceiverItem ri = this.owner.getReceiverItem(); 
 //Verifica se existe um receiver item... 
 if (ri != null){ 
  try {             
            //recebe o player 
            this.playerInterno = ri.getSimplePlayer(); 
             
            //Adicioana a visualizaçao no painel principal 
            Component playerWindow = this.playerInterno.getPlayer(); 
            playerWindow.setBounds(5, 5, this.width-10, this.heigth-10); 
            this.removeAll(); 
            this.add( playerWindow ); 
            this.updateUI(); 
             
            //inicia a visualizacao 
            this.playerInterno.start(); 
            this.state = ParticipantWindow.STATE_CONNECTED;    
             
        } catch (Exception ex) { 
         System.out.println("AMBICONFPLUGIN (ParticipantWindow): Erro ao criar o player interno"); 
            throw new AmbiConfException("Erro ao atribuir o datasource no player principal");             
        }        
 }else{ 
  System.out.println("AMBICONFPLUGIN (ParticipantWindow): O receiver item do participante está nulo."); 
 }  
    //Atualiza o label do usuario 
 this.updateInfoParticipant(); 
} 
 
//Atualiza as informações do participante em relação à sua conexao... 
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private void updateInfoParticipant(){ 
 int state = this.getState(); 
 switch(state){ 
  case ParticipantWindow.STATE_CONNECTED: 
  { 
       this.label.setText(this.owner.getNickName() + ":: " + LB_CONNECTED);  
       this.label.setIcon(new 
javax.swing.ImageIcon(System.getProperty("user.dir")+ConferenceWindow.RES_IMG_WEBCAM_ONLINE)); 
  } 
  break; 
  case ParticipantWindow.STATE_CONNECTING:{ 
   this.label.setText(this.owner.getNickName() + ":: " + LB_CONNECTING);  
      this.label.setIcon(new 
javax.swing.ImageIcon(System.getProperty("user.dir")+ConferenceWindow.RES_IMG_WEBCAM_OFFLINE));   
  } 
  break; 
  default: 
   break; 
 } 
} 
 
private int getState(){ 
 return this.state; 
} 
 
//Método que realiza a remoção do participante da janela... 
public void removeParticipant(){ 
 this.playerInterno = null; 
 this.owner = null; 
 this.label.setText(LB_DISCONNECTING); 
  
} 
 
public SlotPosition getSlot() { 
 return slot; 
} 
 
public void setSlot(SlotPosition slot) { 
 this.slot = slot; 
    //Seta a posicao da janela. 
    this.setBounds(slot.getSide(), slot.getTop(), this.width, this.heigth ); 
} 
 
 
public void tokemAlert(){ 
 this.label.setText(this.owner.getNickName() + ":: " + LB_TOKEMALERT); 
 this.setBackground(new java.awt.Color(255, 0, 0)); 
} 
 
    
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Dimension; 
 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.swing.JPanel; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ReceiverItem; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SimplePlayer; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
/** 
 *  
 *  
 * @author Julio 
 */ 
public class PrincipalPanel extends JPanel { 
     
    //Player interno que tocara o conteudo do datasource  
    private SimplePlayer playerInterno; 
    private Participant orator; 
    private Dimension viewDimension; 
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    /** Creates new form PrincipalPanel */ 
    public PrincipalPanel() { 
     this.viewDimension = new Dimension(600,400); 
        initComponents(); 
    } 
     
    /** 
     * Método de incialização dos componentes 
     */                           
    private void initComponents() { 
        this.setSize(this.viewDimension); 
        this.setBounds(10,30 ,this.viewDimension.width,this.viewDimension.height); 
        this.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));         
        BorderLayout layout = new BorderLayout(); 
        this.setLayout(layout); 
    }                 
 
    public void setPlayer(ReceiverItem pReceiverItem) throws AmbiConfException { 
        try {  
         this.stop(); 
         this.playerInterno = pReceiverItem.getSimplePlayer(); 
         this.removeAll(); 
         this.playerInterno.getPlayer().setSize(this.viewDimension);          
            this.add( this.playerInterno.getPlayer() ); 
        } catch (Exception ex) { 
            throw new AmbiConfException("Erro ao atribuir o datasource no player principal");             
        } 
    } 
            
    
    /**Para a transmissão**/ 
    private void stop(){ 
     if (this.playerInterno != null){ 
      this.playerInterno.stop();  
      this.playerInterno = null; 
     } 
        System.out.println("Parando apresentacao no painel principal..."); 
    } 
     
    public void updateOrator(Participant pOrator){ 
     this.orator = pOrator; 
     try{ 
      if (this.orator.getReceiverItem() != null){ 
          //Troca o datasource... 
       this.setPlayer(this.orator.getReceiverItem()); 
      }       
     }catch(Exception e){ 
      System.out.println("Erro ao atribuir o datasource do orador ao principal panel: " + e.getMessage()); 
      e.printStackTrace(); 
     } 
 
    } 
     
     
    public void setOrator(Participant pOrator){ 
     this.orator = pOrator; 
    } 
 
    //Neste ponto ainda não há tramsnissão, apenas atualiza a referencia e  
    //para a apresetnação no painel. 
 public void changeOrador(Participant newOrator) { 
  this.orator = newOrator; 
  this.removeAll();   
 } 
 
 public void finalizeWindow() { 
  System.out.println("PRINCIPALPANEL: Finalizando video conferencia..."); 
  this.stop(); 
  this.playerInterno = null; 
  this.orator = null; 
  System.out.println("PRINCIPALPANEL: Finalizando video conferencia... OK");  
 } 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
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public class SlotPosition implements Comparable { 
 
 private int number; 
 private int top; 
 private int side; 
 private int label; 
  
  
 public SlotPosition(int pNumber, int pTop, int pSide, int pLabel){ 
  this.number = pNumber; 
  this.top = pTop; 
  this.side = pSide; 
  this.label = pLabel; 
 } 
  
 public int getLabel() { 
  return label; 
 } 
 
 
 public void setLabel(int label) { 
  this.label = label; 
 } 
 
 
 public int getSide() { 
  return side; 
 } 
 
 
 public void setSide(int side) { 
  this.side = side; 
 } 
 
 
 public int getTop() { 
  return top; 
 } 
 
 
 public void setTop(int top) { 
  this.top = top; 
 } 
 
 public int getNumber() { 
  return number; 
 } 
 
 public void setNumber(int number) { 
  this.number = number; 
 } 
 
 public int compareTo(Object pSlotPosition) { 
  if (this.number == ((SlotPosition)pSlotPosition).getNumber()){ 
   return 0; 
  }else 
   return 1;  
 } 
 
 
 
  
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
 
import java.awt.Component; 
import java.awt.Dimension; 
import java.util.List; 
 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.swing.Icon; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.VideoConference; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Session; 
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import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SessionInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public class UIController { 
 
    private VideoConference mVideoConference; 
 
    private ConferenceWindow mConferenceWindow; 
   
    private Participant participantLocal; 
     
    public UIController(VideoConference pVideoConference) { 
        this.mVideoConference = pVideoConference; 
        this.init(); 
    } 
     
    //Inicio da interface principal... 
    public void init(){ 
        if (this.mConferenceWindow == null){ 
         this.mConferenceWindow = new ConferenceWindow(this); 
            System.out.println("ConferenceWindow - Criada"); 
        } 
    } 
     
 
     
    public void setParticipantLocal(Participant p){ 
     this.participantLocal = p; 
     this.mConferenceWindow.setTitle("Vídeo-Conference - " + p.getNickName()); 
        this.mConferenceWindow.setParticipantLocal(this.participantLocal);      
    } 
     
    //Retorna a dimensão do quadro da secao alta 
    public Dimension getPrincipalPanelDimension(){ 
     SessionInfo info; 
     Dimension dim = null; 
  try { 
   info = new SessionInfo(SessionInfo.SESSION_HIGH); 
   dim = new Dimension(info.getHeight(), info.getWidth()); 
   return dim; 
  } catch (AmbiConfException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return dim;      
    } 
 
    public VideoConference getVideoConference() { 
        return mVideoConference; 
    } 
 
    public void setVideoConference(VideoConference pConferenceWindow) { 
        this.mVideoConference = pConferenceWindow; 
    } 
 
    public ConferenceWindow getConferenceWindow() { 
        return mConferenceWindow; 
    } 
 
    public void setConferenceWindow(ConferenceWindow val) { 
        this.mConferenceWindow = val; 
    }  
         
    //Retorna o nome do orador atual 
    public String getNickOrator(){ 
     if (this.mVideoConference.getOrator() != null){ 
      return this.mVideoConference.getOrator().getNickName();  
     }else 
      return new String("Indefinido");      
    } 
        
    public List<Participant> getParticipants(){ 
     List<Participant> lParticipants = this.mVideoConference.getMParticipants(); 
     return lParticipants; 
    } 
     
    public void addParticipant(Participant p){ 
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     this.mConferenceWindow.addParticipant(p); 
    } 
 
 public void updateParticipant(Participant pParticipant) { 
  // Atualizar os reveiver item para esse participante 
  // seu tipo, como por exemplo, orador, deve ser observado 
  //para posicionar corretamente  
   
  if ( pParticipant.getRole() == Participant.ROLE_ORATOR ){    
   //Informa a janela principal que o orador foi trocado... 
   this.mConferenceWindow.updateOrator(pParticipant); 
  }else{ 
   //informa a janela de conferencia para atualizar o participante,  
   //se ele não existir entao é um novo participante... 
   this.mConferenceWindow.updateParticipant(pParticipant); 
   //this.mConferenceWindow.updateOrator(pParticipant); 
  } 
 } 
  
 public Participant getParticipantLocal(){ 
  return this.participantLocal; 
 } 
  
 //Método que avisa a video conferencia que o participante está deixando a mesma... 
 public void leave(){ 
  this.mVideoConference.leave(this.participantLocal); 
 } 
  
 public void removeParticipant(Participant pLeaving){ 
  this.mConferenceWindow.removeParticipant(pLeaving); 
 } 
  
 public void joinParticipant(Participant p){ 
  System.out.println("ATENCAO-UICONTROLLER-JOINPARTICIPANT: ARRUMAR A ATUALIZACAO PARA 
O JOIN"); 
 } 
 
 public void tokemAlert(Participant participant) {   
   
  this.mConferenceWindow.tokemAlert(participant); 
   
   
 } 
  
 public void getTokem(Participant pParticipant){ 
  //Solicitação de tokem... 
  this.mVideoConference.getTokem(pParticipant); 
 } 
  
 /** 
  * Método que libera o atual papel de ORADOR da conferencia 
  * para o próximo participante da fila. 
  * 
  */ 
 public void tokemFree(){ 
  this.mVideoConference.tokemFree(); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que realiza a substituição do local do novo orador para  
  * ser utilizado pelo antigo orador da videoconferencia. 
  *  
  * @param newOrator 
  * @param oldOrator 
  */ 
 public void changeParticipant(Participant newOrator, Participant oldOrator) { 
  this.mConferenceWindow.changeParticipant(newOrator, oldOrator); 
   
 } 
 
 public void finalize(String mensagem) { 
  // Finalizando a video conferencia... 
  System.out.println("UICONTROLLER: Finalizando a video conferencia"); 
  this.mConferenceWindow.finalizeVideoConference(); 
  this.mConferenceWindow.dispose(); 
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  this.mConferenceWindow = null; 
  this.mVideoConference = null; 
  this.participantLocal = null; 
  System.out.println("UICONTROLLER: Video conferencia finalizada");   
 } 
 
 public void changeTransmissionType(int pTransmissionType) { 
  this.mVideoConference.changeTransmissionType(pTransmissionType);   
 } 
 
 public void startRequirementManager(Component[] visualComponents) { 
  // Como pode ser feito aqui ... 
   
  // dicas  
  // expandir a janela de conferencia para baixo, 250 pixels 
  // adicionar um panel nesse espaço dessa área total de requisito 
  // adicionar o componente[0] de navegação na lateral esquerda 
  // adicionar o componente[1] de visualização na lateral direita. 
  
  // PS: Para facilitar a vida, tudo poderia vir no panel jah arrumado, 
  // como está montado na versaum janela simples. 
  this.mConferenceWindow.setModeColaborative(visualComponents); 
  System.out.println("Pediu para adicioar os panels na interface"); 
 } 
 
  
 /** 
  * Método que inicia o gerenciador de requisitos 
  * 
  */ public void initializeRequirementManager(){ 
  this.mVideoConference.initializeRequirementManager(); 
 } 
  
 /** 
  * Método avisando termino da parte de gerenciamento de requisitos 
  * integrada com videoconferência. 
  * 
  */ 
 public void stopRequirementManager() { 
  // TODO Auto-generated method stub 
   
   
 } 
 
 public String getResource(String string) { 
  return this.mVideoConference.getResource(string); 
 } 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.mVideoConference.hideCollaborativeControlButtons(b); 
   
 } 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.ui; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.Rectangle; 
import java.awt.Toolkit; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.KeyEvent; 
import java.awt.event.KeyListener; 
 
import javax.swing.JDialog; 
 
import org.lucane.client.widgets.DialogBox; 
import org.lucane.common.ConnectInfo; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.AmbiConfPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ACMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
 
/** 
 *  
 * @author Julio 
 * Janela apresentada ao usuário para que ele informe o assunto e o motivo 
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 * da video conferência. 
 * 
 */ 
public class VideoConferenceSubject extends JDialog 
implements KeyListener, ActionListener 
{ 
 private AmbiConfPlugin plugin; 
 //Usuarios selecionados para a VC 
 private ConnectInfo[] participants; 
  
 //Info contendo o assunto e o motivo 
 private VideoConferenceInfo vcInfo; 
  
 
 private javax.swing.JButton btnComfirm; 
    private javax.swing.JButton btnCancel; 
    private javax.swing.JLabel lbSubject; 
    private javax.swing.JLabel lbReason; 
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane; 
    private javax.swing.JTextField txtSubject; 
    private javax.swing.JTextPane txtReason;  
  
 public VideoConferenceSubject(AmbiConfPlugin plugin, ConnectInfo[] friends) 
 { 
  //super(plugin, plugin.getTitle());  
  this.setTitle("Vídeo-Conference"); 
  this.plugin = plugin; 
  this.participants = friends; 
   
  init(plugin.tr("Subjetc"), true); 
 } 
  
 public VideoConferenceSubject(AmbiConfPlugin plugin, ConnectInfo coordinator) 
 {  
  this.setTitle("Vídeo-Conference"); 
  //super(plugin, "AMBICONF - Informações Iniciais");  
  this.setSize(200, 200); 
        //this.setBounds(10,10,200,200);         
  this.plugin = plugin; 
  this.vcInfo = new VideoConferenceInfo(); 
  init("[" + coordinator.getName() + "]", true); 
 } 
  
 public void init(String label, boolean starter) 
 { 
  this.setLayout(null); 
  this.lbSubject = new javax.swing.JLabel(); 
        this.txtSubject = new javax.swing.JTextField(50); 
        this.lbReason = new javax.swing.JLabel(); 
        this.jScrollPane = new javax.swing.JScrollPane(); 
        this.txtReason = new javax.swing.JTextPane(); 
        this.btnComfirm = new javax.swing.JButton(); 
        this.btnCancel = new javax.swing.JButton(); 
           
  this.lbSubject.setText("Subject: "); 
        this.add(this.lbSubject); 
        this.lbSubject.setBounds(20, 20, 70, 14); 
 
        this.add(this.txtSubject); 
        this.txtSubject.setBounds(20, 40, 320, 19); 
 
        this.lbReason.setText("Reason: "); 
        this.add(this.lbReason); 
        this.lbReason.setBounds(20, 70, 80, 14); 
 
        this.jScrollPane.setViewportView(this.txtReason); 
 
        this.add(this.jScrollPane); 
        this.jScrollPane.setBounds(20, 90, 320, 60); 
 
        this.btnComfirm.setText("Confirm"); 
        this.add(this.btnComfirm); 
        this.btnComfirm.setBounds(70, 170, 100, 35); 
        this.btnComfirm.setToolTipText("Starts the video conference"); 
 
        this.btnCancel.setText("Cancel"); 
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        this.getContentPane().add(this.btnCancel); 
        this.btnCancel.setBounds(180, 170, 100, 35); 
        this.btnCancel.setToolTipText("Cancel video conference"); 
  
  this.txtSubject.setEditable(true); 
   
  this.txtReason.setText(vcInfo.getReason()); 
  this.txtReason.setEditable(true); 
 
  this.addKeyListener(this); 
  txtSubject.addKeyListener(this); 
  txtReason.addKeyListener(this); 
  this.btnComfirm.addActionListener(this); 
  this.btnCancel.addActionListener(this); 
  this.centralizeTela();   
 } 
  
 //validação do preenchimento dos campos 
 private boolean validateFields(){ 
  //Os dois campos não podem estar vazios. 
  return (!this.txtSubject.getText().equals("") && !this.txtReason.getText().equals("")); 
 } 
  
 public void actionPerformed(ActionEvent ae) 
 { 
   vcInfo.setTitle(txtSubject.getText()); 
   vcInfo.setReason(txtReason.getText()); 
    
   if (ae.getSource().equals(this.btnComfirm)){ 
    if (this.validateFields()){     
     ACMessage start = new ACMessage(ACMessage.AC_START, this.vcInfo); 
     System.out.println("AMBICONFPLUGIN: Enviando mensagem AC_START para 
o servidor");    
     this.plugin.sendMessage(start); 
     dispose();      
    }else{ 
     DialogBox.info("Fields 'Subject' and 'Reason' must be informed."); 
    } 
   } 
    
   if (ae.getSource().equals(this.btnCancel)){ 
    this.plugin.abort("Inicio de video conferencia cancelado"); 
    dispose();     
   }  
 
 } 
  
 private void centralizeTela() {  
        // Centraliza a janela de abertura no centro do desktop.    
        Dimension screen = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();    
        Rectangle r = new Rectangle(370,300);    
        // Dimensões da janela    
        int widthSplash = r.width ;    
        int heightSplash = r.height;    
   
        // calculo para encontrar as cooredenadas X e Y para a centralização da janela.    
        int posX = (screen.width / 2) - ( widthSplash / 2 );    
        int posY = (screen.height / 2) - ( heightSplash / 2 ); 
  
        this.setBounds(posX,posY,widthSplash,heightSplash);    
     //dá o foco na interface  
        this.requestFocus();  
 }  
  
 public void keyReleased(KeyEvent ke) {} 
 public void keyTyped(KeyEvent ke) {} 
 public void keyPressed(KeyEvent ke) 
 { 
  if(ke.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) 
  { 
   ke.consume(); 
   this.btnComfirm.doClick(); 
  } 
 } 
 
 public VideoConferenceInfo getVcInfo() { 
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  return vcInfo; 
 } 
 
 public void setVcInfo(VideoConferenceInfo vcInfo) { 
  this.vcInfo = vcInfo; 
 } 
}package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.io.Serializable; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.common.AbstractMessage; 
 
public class ACMessage extends AbstractMessage implements Serializable { 
     
    //Dados que vão junto com a mensagem 
    private Object data; 
    //comando da mensagem 
    private int command; 
     
    //Tipos de mensagens  
    public static final int AC_ABORT        = -1;     
    public static final int AC_JOIN         = 1; 
    public static final int AC_LEAVE        = 2; 
    public static final int AC_INVITE       = 3; 
    public static final int AC_GETTOKEM     = 4; // quer receber tokem de orador 
    public static final int AC_START        = 6; 
    public static final int AC_JOIN_ACK     = 7; 
    public static final int AC_START_ACK    = 8; 
    public static final int AC_INVITE_ACK   = 9; 
    public static final int AC_INVITE_NO    = 10; 
    public static final int AC_LEAVE_ACK    = 11; 
    public static final int AC_LIVE         = 12; 
    public static final int AC_INVITEPARTICIPANTS = 13; 
    public static final int AC_INVITEPARTICIPANTS_ACK = 14; 
    public static final int AC_LIVE_ACK = 15; 
    public static final int AC_DOJOIN  = 16; 
    public static final int AC_DOJOIN_ACK = 17; 
    public static final int AC_DOLIVE  = 18; 
    public static final int AC_DOLIVE_ACK = 19; 
    public static final int AC_GETTOKEM_ACK = 20; 
    public static final int AC_TOKEMALERT = 21; // aviso de novo participante na fila por tokem 
    public static final int AC_TOKEMALERT_ACK = 22; 
    public static final int AC_TOKEMFREE = 23; // libera a utilização atual do tokem 
    public static final int AC_TOKEMFREE_ACK = 24; 
    public static final int AC_TOKEMSIG  = 25; // informando de um novo orador na conferencia 
    public static final int AC_TOKEMSIG_ACK = 26; 
    public static final int AC_FINALIZE  = 27; // Término da video-conferencia 
    public static final int AC_FINALIZE_ACK = 28; 
    public static final int AC_STARTRECORD  = 29; 
    public static final int AC_STARTRECORD_ACK  = 30; 
    public static final int AC_STOPRECORD   = 31; 
    public static final int AC_STOPRECORD_ACK   = 32; 
     
    public static final int AC_OK = 99; 
     
     
    public ACMessage(int pCommand, Object pData) { 
     this.command = pCommand; 
     this.data = pData; 
    } 
     
    public int getCommand(){ 
        return this.command; 
    } 
     
    //Retorna a descrição String do comando 
    public String getCommandDescription(){ 
     String cmd = new String("INDEFINIDO"); 
     switch(this.command){ 
      case ACMessage.AC_START: 
       cmd = "AC_START"; 
       break; 
      case ACMessage.AC_GETTOKEM: 
       cmd = "AC_GETTOKEM"; 
       break; 
      case ACMessage.AC_INVITE: 
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       cmd = "AC_INVITE"; 
       break; 
      case ACMessage.AC_JOIN: 
       cmd = "AC_JOIN"; 
       break; 
      case ACMessage.AC_LEAVE: 
       cmd = "AC_LEAVE"; 
       break; 
     } 
     return cmd; 
    } 
     
    public void setCommand(int pCommand){ 
        this.command = pCommand; 
    } 
     
    public Object getData(){ 
        return this.data; 
    } 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import javax.media.protocol.*; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public class FilterReceiver extends ReceiverItem { 
    protected DataSource mDataSource; 
    protected SimplePlayer mIternalPlayer; 
     
    public FilterReceiver(DataSource pDataSource) { 
        this.mDataSource = pDataSource; 
         
    } 
     
    public void updateDataSource(DataSource pDataSource){ 
        this.mDataSource = pDataSource; 
         
        // gerenciamento de saida para exibição. 
    } 
 
    public DataSource getDataSource() { 
        return this.mDataSource; 
    } 
 
 @Override 
 public SimplePlayer getSimplePlayer() throws AmbiConfException { 
        //Se estiver tocando, para o player antes. 
        if ( this.mIternalPlayer == null ){ 
         try{ 
          //Cria o player 
             this.mIternalPlayer = new SimplePlayer( this.mDataSource ); 
             //Adicioana a visualizaçao no painel principal 
             this.mIternalPlayer.start(); 
  
             //inicia a visualizacao 
         } catch (Exception ex) { 
             throw new AmbiConfException("Erro ao atribuir o datasource no player principal");             
         } 
        } 
         
          
  return this.mIternalPlayer; 
 } 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.io.Serializable; 
 
public class Invitation implements Serializable { 
 
 protected VideoConferenceInfo videoConferenceInfo; 
 protected Participant guest; 
  
 public Participant getGuest() { 
  return guest; 
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 } 
 public void setGuest(Participant guest) { 
  this.guest = guest; 
 } 
 public VideoConferenceInfo getVideoConference() { 
  return videoConferenceInfo; 
 } 
  
 public void setVideoConference(VideoConferenceInfo videoConference) { 
  this.videoConferenceInfo = videoConference; 
 } 
  
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.io.Serializable; 
 
import org.lucane.common.ConnectInfo; 
import org.lucane.common.concepts.UserConcept; 
import org.lucane.common.net.ObjectConnection; 
 
public class Participant implements Serializable{ 
     
 public static final int ROLE_ORATOR = 0; 
 public static final int ROLE_LISTENER = 1; 
  
 private ReceiverItem mReceiverItem; 
    private String mCName; 
    private String mActivityArea; 
    private int role; 
    private UserConcept userConcept; 
    private ConnectInfo connectInfo; 
    private boolean joined = false; 
     
     
    public Participant() { 
     this.role = Participant.ROLE_LISTENER; 
      
    } 
 
    public Participant(UserConcept pOwnerUser) { 
     this.role = Participant.ROLE_LISTENER; 
  this.userConcept = pOwnerUser; 
   
 } 
 
 public boolean setReceiverItem(ReceiverItem pReceiverItem) { 
  boolean result = false; 
  if ( mReceiverItem != null ){ 
   if ( !mReceiverItem.equals( pReceiverItem )){ 
    this.mReceiverItem = pReceiverItem; 
    result = true; 
   } 
  }else{ 
   this.mReceiverItem = pReceiverItem; 
   result = true; 
  } 
     
  return result; 
 } 
 
    public ReceiverItem getReceiverItem() { 
        return mReceiverItem; 
    } 
 
    public String getNickName() { 
        return this.userConcept.getName(); 
         
    } 
 
 
    public String getActivityArea() { 
        return mActivityArea; 
    } 
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    public void setActivityArea(String pActivityArea) { 
        this.mActivityArea = pActivityArea; 
    } 
     
    public String getCName(){ 
        return mCName; 
         
    } 
     
    public boolean setCName(String pCName){ 
     boolean result = (this.mCName == null); 
        this.mCName = pCName; 
         
        return result; 
         
    } 
 
 public int getRole() { 
  return role; 
 } 
 
 public void setRole(int role) { 
  this.role = role; 
  //this.mReceiverItem = null; 
 } 
 
 public UserConcept getUserConcept() { 
  return userConcept; 
 } 
 
 public void setUserConcept(UserConcept userConcept) { 
  this.userConcept = userConcept; 
 } 
 
 public ConnectInfo getConnectInfo() { 
  return connectInfo; 
 } 
 
 public void setConnectInfo(ConnectInfo connectInfo) { 
  this.connectInfo = connectInfo; 
 } 
 
 public void setJoined(){ 
  synchronized( this ){ 
   this.joined = true; 
   this.notify(); 
    
  } 
 } 
  
 public boolean isJoined() { 
  return this.joined; 
 } 
 
 public boolean isOrator() { 
  return (this.role == Participant.ROLE_ORATOR); 
   
 } 
  
 public boolean isListener(){ 
  return ( this.role == Participant.ROLE_LISTENER); 
   
 } 
  
 public boolean isLive(){ 
  return ( this.getCName()!= null ); 
   
 } 
 
 
 
 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
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import java.util.HashMap; 
 
import javax.media.protocol.DataSource; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.IVideoConference; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.VideoConference; 
 
public class Receiver { 
    protected HashMap<String, FilterReceiver> mSendersJoined; //( CNAME, DataSource ) 
     
    private SessionReceiver mSessionLow; 
    private SessionReceiver mSessionHigh; 
    private SessionReceiver mSessionAudio; 
     
    private IVideoConference conference; 
     
    public Receiver(IVideoConference pConference) { 
     conference = pConference; 
        mSendersJoined = new HashMap<String, FilterReceiver>(); 
         
    } 
     
    public SessionReceiver getSessionLow() { 
        return mSessionLow; 
    } 
     
    public void setSessionLow(Session pSessionLow) { 
        this.mSessionLow = new SessionReceiver( pSessionLow , this ); 
         
    } 
     
    public void setSessionHigh(Session pSessionHigh) { 
        this.mSessionHigh = new SessionReceiver( pSessionHigh , this ); 
         
    } 
     
    public void setSessionAudio(Session pSessionAudio) { 
        this.mSessionAudio = new SessionReceiver( pSessionAudio , this ); 
         
    } 
     
    public ReceiverItem buildPrincipalContent(Session pSessionHigh) { 
        return null; 
    } 
     
    public boolean attachParticipant(Participant pParticipant) { 
     boolean result = false; 
        ReceiverItem item = this.mSendersJoined.get( pParticipant.getCName() ); 
         
        if ( item == null ){ 
            System.out.println("ATENÇÃO: Não existe nenhum conteudo ainda recebido para esse participante ..."); 
             
        }else{ 
          
            result = pParticipant.setReceiverItem( item ); 
             
        } 
        return result; 
         
    } 
     
    public void initialize() { 
        if (this.mSessionLow != null) 
         this.mSessionLow.initialize(); 
        if (this.mSessionHigh != null) 
         this.mSessionHigh.initialize(); 
        if (this.mSessionAudio != null) 
         this.mSessionAudio.initialize(); 
         
    } 
 
    public synchronized void addNewSenderJoined(SessionReceiver pSessionReceiver, String pParticipant, DataSource pDataSource) { 
     FilterReceiver frNew = new FilterReceiver( pDataSource ); 
     if ( pSessionReceiver != mSessionAudio){ 
      // stream em sessao alta ou baixa chegando 
         FilterReceiver fr = this.mSendersJoined.put( pParticipant, frNew ); 
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         if ( fr == null ){ 
             System.out.println("Sender identificado e adicionado no Receiver..."); 
              
         }else{ 
             System.out.println("Sender alterado no Receiver..."); 
          
         } 
         // teste temporario .... 
          
         System.out.println("RECEIVER: addnewsenderjoined -> attachParticipant.."); 
         conference.attachParticipant( pParticipant , frNew ); 
     }else{ 
      // chegando novo audio 
      conference.attachAudio( pParticipant, frNew);       
     } 
         
         
    } 
 
    void removeSenderJoined(SessionReceiver pSessionReceiver, javax.media.rtp.Participant pParticipant) { 
     if ( pSessionReceiver != mSessionAudio){ 
      FilterReceiver fr = this.mSendersJoined.remove( pParticipant.getCNAME() ); 
         if ( fr == null ){ 
             System.out.println("ATENÇÃO: Não estava mais cadastrado no Receiver ...."); 
         }else{ 
             System.out.println("Atualizar ReceiverItem, sinalizando perda dessa fonte de dados ..."); 
             conference.stopReceiving( pParticipant.getCNAME()); 
              
         } 
          
     }else{ 
      // audio saindo 
      conference.stopAudio( pParticipant.getCNAME()); 
       
     } 
    } 
     
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import javax.media.protocol.*; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public abstract class ReceiverItem  { 
 
    private Participant mParticipant; 
    public ReceiverItem() { 
    } 
 
    public Participant getParticipant() { 
        return mParticipant; 
    } 
 
    public void setParticipant(Participant pParticipant) { 
        this.mParticipant = pParticipant; 
         
    } 
 
    public abstract DataSource getDataSource(); 
     
    public abstract SimplePlayer getSimplePlayer()  throws AmbiConfException ; 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
/* 
 * @(#)RTPSocketAdapter.java 1.2 01/03/13 
 * 
 * Copyright (c) 1999-2001 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 * 
 * Sun grants you ("Licensee") a non-exclusive, royalty free, license to use, 
 * modify and redistribute this software in source and binary code form, 
 * provided that i) this copyright notice and license appear on all copies of 
 * the software; and ii) Licensee does not utilize the software in a manner 
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 * which is disparaging to Sun. 
 * 
 * This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL 
 * EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY 
 * IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 
 * NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. SUN AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE 
 * LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING 
 * OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL SUN OR ITS 
 * LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, 
 * INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER 
 * CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF 
 * OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE 
 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 * 
 * This software is not designed or intended for use in on-line control of 
 * aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft communications; or in 
 * the design, construction, operation or maintenance of any nuclear 
 * facility. Licensee represents and warrants that it will not use or 
 * redistribute the Software for such purposes. 
 */ 
 
 
import java.io.IOException; 
import java.net.InetAddress; 
import java.net.DatagramSocket; 
import java.net.MulticastSocket; 
import java.net.DatagramPacket; 
import java.net.SocketException; 
 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.media.protocol.PushSourceStream; 
import javax.media.protocol.ContentDescriptor; 
import javax.media.protocol.SourceTransferHandler; 
import javax.media.rtp.RTPConnector; 
import javax.media.rtp.OutputDataStream; 
import javax.media.protocol.*; 
import javax.media.rtp.*; 
 
 
/** 
 * An implementation of RTPConnector based on UDP sockets. 
 */ 
public class RTPSocketAdapter implements RTPConnector { 
 
    DatagramSocket dataSock; 
    DatagramSocket ctrlSock; 
 
    InetAddress addr; 
    int port; 
 
    SockInputStream dataInStrm = null, ctrlInStrm = null; 
    SockOutputStream dataOutStrm = null, ctrlOutStrm = null; 
 
 
    public RTPSocketAdapter(InetAddress addr, int port) throws IOException { 
 this(addr, port, 1); 
    } 
 
    public RTPSocketAdapter(InetAddress addr, int port, int ttl) throws IOException { 
 
 try { 
 
     if (addr.isMulticastAddress()) { 
  dataSock = new MulticastSocket(port); 
  ctrlSock = new MulticastSocket(port+1); 
  ((MulticastSocket)dataSock).joinGroup(addr); 
  ((MulticastSocket)dataSock).setTimeToLive(ttl); 
  ((MulticastSocket)ctrlSock).joinGroup(addr); 
  ((MulticastSocket)ctrlSock).setTimeToLive(ttl); 
     } else { 
  dataSock = new DatagramSocket(port, InetAddress.getLocalHost()); 
  ctrlSock = new DatagramSocket(port+1, InetAddress.getLocalHost()); 
     } 
 
 
 } catch (SocketException e) { 
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     throw new IOException(e.getMessage()); 
 } 
 
 this.addr = addr; 
 this.port = port; 
    } 
 
    /** 
     * Returns an input stream to receive the RTP data.  
     */ 
    public PushSourceStream getDataInputStream() throws IOException { 
 if (dataInStrm == null) { 
     dataInStrm = new SockInputStream(dataSock, addr, port); 
     dataInStrm.start(); 
 } 
 return dataInStrm; 
    } 
 
    /** 
     * Returns an output stream to send the RTP data. 
     */ 
    public OutputDataStream getDataOutputStream() throws IOException { 
 if (dataOutStrm == null) 
     dataOutStrm = new SockOutputStream(dataSock, addr, port); 
 return dataOutStrm; 
    } 
 
    /** 
     * Returns an input stream to receive the RTCP data. 
     */ 
    public PushSourceStream getControlInputStream() throws IOException { 
 if (ctrlInStrm == null) { 
     ctrlInStrm = new SockInputStream(ctrlSock, addr, port+1); 
     ctrlInStrm.start(); 
 } 
 return ctrlInStrm; 
    } 
 
    /** 
     * Returns an output stream to send the RTCP data. 
     */ 
    public OutputDataStream getControlOutputStream() throws IOException { 
 if (ctrlOutStrm == null) 
     ctrlOutStrm = new SockOutputStream(ctrlSock, addr, port+1); 
 return ctrlOutStrm; 
    } 
 
    /** 
     * Close all the RTP, RTCP streams. 
     */ 
    public void close() { 
 if (dataInStrm != null) 
     dataInStrm.kill(); 
 if (ctrlInStrm != null) 
     ctrlInStrm.kill(); 
 dataSock.close(); 
 ctrlSock.close(); 
    } 
 
    /** 
     * Set the receive buffer size of the RTP data channel. 
     * This is only a hint to the implementation.  The actual implementation 
     * may not be able to do anything to this. 
     */ 
    public void setReceiveBufferSize( int size) throws IOException { 
 dataSock.setReceiveBufferSize(size); 
    } 
 
    /** 
     * Get the receive buffer size set on the RTP data channel. 
     * Return -1 if the receive buffer size is not applicable for  
     * the implementation. 
     */ 
    public int getReceiveBufferSize() { 
 try { 
     return dataSock.getReceiveBufferSize(); 
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 } catch (Exception e) { 
     return -1; 
 } 
    } 
 
    /** 
     * Set the send buffer size of the RTP data channel. 
     * This is only a hint to the implementation.  The actual implementation 
     * may not be able to do anything to this. 
     */ 
    public void setSendBufferSize( int size) throws IOException { 
 dataSock.setSendBufferSize(size); 
    } 
 
    /** 
     * Get the send buffer size set on the RTP data channel. 
     * Return -1 if the send buffer size is not applicable for  
     * the implementation. 
     */ 
    public int getSendBufferSize() { 
 try { 
     return dataSock.getSendBufferSize(); 
 } catch (Exception e) { 
     return -1; 
 } 
    } 
 
    public DatagramSocket getDataSock() { 
        return dataSock; 
    } 
 
    public void setDataSock(DatagramSocket val) { 
        this.dataSock = val; 
    } 
 
    public DatagramSocket getCtrlSock() { 
        return ctrlSock; 
    } 
 
    public void setCtrlSock(DatagramSocket val) { 
        this.ctrlSock = val; 
    } 
 
    public InetAddress getAddr() { 
        return addr; 
    } 
 
    public void setAddr(InetAddress val) { 
        this.addr = val; 
    } 
 
    public int getPort() { 
        return port; 
    } 
 
    public void setPort(int val) { 
        this.port = val; 
    } 
 
    /** 
     * Return the RTCP bandwidth fraction.  This value is used to 
     * initialize the RTPManager.  Check RTPManager for more detauls. 
     * Return -1 to use the default values. 
     */ 
    public double getRTCPBandwidthFraction() { 
 return -1; 
    } 
 
    /** 
     * Return the RTCP sender bandwidth fraction.  This value is used to 
     * initialize the RTPManager.  Check RTPManager for more detauls. 
     * Return -1 to use the default values. 
     */ 
    public double getRTCPSenderBandwidthFraction() { 
 return -1; 
    } 
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    /** 
     * An inner class to implement an OutputDataStream based on UDP sockets. 
     */ 
    class SockOutputStream implements OutputDataStream { 
 
 DatagramSocket sock; 
 InetAddress addr; 
 int port; 
 
 public SockOutputStream(DatagramSocket sock, InetAddress addr, int port) { 
     this.sock = sock; 
     this.addr = addr; 
     this.port = port; 
 } 
 
 public int write(byte data[], int offset, int len) { 
     try { 
  sock.send(new DatagramPacket(data, offset, len, addr, port)); 
     } catch (Exception e) { 
  return -1; 
     } 
     return len; 
 } 
 
        public DatagramSocket getSock() { 
            return sock; 
        } 
 
        public void setSock(DatagramSocket val) { 
            this.sock = val; 
        } 
 
        public InetAddress getAddr() { 
            return addr; 
        } 
    } 
 
 
    /** 
     * An inner class to implement an PushSourceStream based on UDP sockets. 
     */ 
    class SockInputStream extends Thread implements PushSourceStream { 
 
 DatagramSocket sock; 
 InetAddress addr; 
 int port; 
 boolean done = false; 
 boolean dataRead = false; 
 
 SourceTransferHandler sth = null; 
 
 public SockInputStream(DatagramSocket sock, InetAddress addr, int port) { 
     this.sock = sock; 
     this.addr = addr; 
     this.port = port; 
 } 
 
 public int read(byte buffer[], int offset, int length) { 
     DatagramPacket p = new DatagramPacket(buffer, offset, length, addr, port); 
     try { 
  sock.receive(p); 
     } catch (IOException e) { 
  return -1; 
     } 
     synchronized (this) { 
  dataRead = true; 
  notify(); 
     } 
     return p.getLength(); 
 } 
 
 public synchronized void start() { 
     super.start(); 
     if (sth != null) { 
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  dataRead = true; 
  notify(); 
     } 
 } 
 
 public synchronized void kill() { 
     done = true; 
     notify(); 
 } 
 
 public int getMinimumTransferSize() { 
     return 2 * 1024; // twice the MTU size, just to be safe. 
 } 
 
 public synchronized void setTransferHandler(SourceTransferHandler sth) { 
     this.sth = sth; 
     dataRead = true; 
     notify(); 
 } 
 
 // Not applicable. 
 public ContentDescriptor getContentDescriptor() { 
     return null; 
 } 
 
 // Not applicable. 
 public long getContentLength() { 
     return LENGTH_UNKNOWN; 
 } 
 
 // Not applicable. 
 public boolean endOfStream() { 
     return false; 
 } 
 
 // Not applicable. 
 public Object[] getControls() { 
     return new Object[0]; 
 } 
 
 // Not applicable. 
 public Object getControl(String type) { 
     return null; 
 } 
 
 /** 
  * Loop and notify the transfer handler of new data. 
  */ 
 public void run() { 
     while (!done) { 
 
  synchronized (this) { 
      while (!dataRead && !done) { 
   try { 
       wait(); 
   } catch (InterruptedException e) { } 
      } 
      dataRead = false; 
  } 
 
  if (sth != null && !done) { 
      sth.transferData(this); 
  } 
     } 
 } 
    } 
} 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import javax.media.Processor; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.media.protocol.*; 
 
public class Session { 
    private String mSessionAddress; 
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    private int mPort; 
 
    private SessionInfo mSessionInfo; 
 
    protected Processor mProcessor; 
     
 
     
     
    public Session(String pSessionAddress, int pPort) { 
        this.mSessionAddress = pSessionAddress; 
        this.mPort = pPort; 
         
        this.mProcessor = null;             
    } 
 
    public String getSessionAddress() { 
        return mSessionAddress; 
         
    } 
 
    public void setSessionAddress(String val) { 
        this.mSessionAddress = val; 
         
    } 
 
    public SessionInfo getSessionInfo() { 
        return mSessionInfo; 
         
    } 
 
    public void setSessionInfo(SessionInfo val) { 
        this.mSessionInfo = val; 
         
    } 
 
    public int getPort() { 
        return mPort; 
    } 
 
    public void setPort(int val) { 
        this.mPort = val; 
    } 
 
 
 
 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import javax.media.format.AudioFormat; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
/** 
 *  
 * @author ambiconf 
 * Classe que representa as informações de transmissão de uma sessão,  
 * como tamanho dos quadros, tipo de dados, etc... 
 * 
 */ 
public class SessionInfo { 
    public static final String SESSION_HIGH = "HIGH"; 
    public static final String SESSION_LOW = "LOW";   
    public static final String SESSION_AUDIO = "AUDIO"; 
     
    int mFrameRate;     
    private int mWidth;     
    private int mHeight;  
    private AudioFormat audioFormat; 
    //Formato da trilha de audio. 
    private AudioFormat audioTrackFormat; 
    private boolean audioTransmitter = false; 
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    public SessionInfo(String pSessionType) throws AmbiConfException { 
         
        if ( pSessionType == SessionInfo.SESSION_HIGH){ 
            this.mWidth = 320;  
            this.mHeight = 240;             
            this.mFrameRate = 15;              
        }else if ( pSessionType == SessionInfo.SESSION_LOW){ 
            this.mWidth = 140; 
            this.mHeight = 120;             
            this.mFrameRate = 3;             
        }else if (pSessionType == SessionInfo.SESSION_AUDIO){ 
            //A sessão alta transmite também audio, então inicializa as propriedades 
            //de audio também. 
            this.audioTransmitter = true; 
            this.audioFormat = new AudioFormat(AudioFormat.LINEAR, 8000, 8, 1);  
            this.audioTrackFormat = new AudioFormat(AudioFormat.GSM_RTP,  8000, 8, 1); 
 
        }else 
          throw new AmbiConfException("Tipo de sessão não existente!");         
    } 
     
    public int getWidth() { 
        return mWidth; 
    } 
 
    public int getHeight() { 
        return mHeight; 
    }     
     
    public int getFrameRate() { 
        return mFrameRate; 
    } 
 
    public void setFrameRate(int val) { 
        this.mFrameRate = val; 
    } 
 
 /** 
  * Informa se a sessão é transmissora ou não de audio. 
  * @return boolean  
  */ 
    public boolean isAudioTransmitter() { 
  return audioTransmitter; 
 } 
 
 public AudioFormat getAudioFormat() { 
  return audioFormat; 
 } 
 
 public void setAudioFormat(AudioFormat audioFormat) { 
  this.audioFormat = audioFormat; 
 } 
     
} 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.net.InetAddress; 
 
import javax.media.control.BufferControl; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.media.rtp.RTPControl; 
import javax.media.rtp.RTPManager; 
import javax.media.rtp.ReceiveStream; 
import javax.media.rtp.ReceiveStreamListener; 
import javax.media.rtp.SessionListener; 
import javax.media.rtp.event.ByeEvent; 
import javax.media.rtp.event.NewParticipantEvent; 
import javax.media.rtp.event.NewReceiveStreamEvent; 
import javax.media.rtp.event.ReceiveStreamEvent; 
import javax.media.rtp.event.SessionEvent; 
import javax.media.rtp.event.StreamMappedEvent; 
 
import jmapps.util.JMFUtils; 
 
public class SessionReceiver extends Session implements ReceiveStreamListener, SessionListener{ 
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    protected RTPManager mRTPManager = null; 
     
    protected boolean mDataReceived = false; 
    protected Object mDataSync = new Object(); 
     
    protected Receiver mReceiver; 
     
    public SessionReceiver(Session pSessionBasic, Receiver pReceiver) { 
        super(pSessionBasic.getSessionAddress(),pSessionBasic.getPort()); 
        this.mReceiver = pReceiver; 
         
    } 
     
     
    protected boolean initialize() { 
         
        try { 
             
            // Open the RTP sessions. 
            System.err.println("  - Open RTP session for: addr: " + this.getSessionAddress() + " port: " + this.getPort() + " ttl: " + 1); 
                 
                this.mRTPManager = JMFUtils.createSessionManager(this.getSessionAddress(),this.getPort(),1,this); //(RTPManager) 
RTPManager.newInstance(); 
                //this.mRTPManager.addSessionListener(this); 
                //this.mRTPManager.addReceiveStreamListener(this); 
                 
                 
                // Initialize the RTPManager with the RTPSocketAdapter 
                //this.mRTPManager.initialize(new RTPSocketAdapter( InetAddress.getByName(this.getSessionAddress()), 
                //        this.getPort(), 1 )); 
            
                 
                 
                // You can try out some other buffer size to see 
                // if you can get better smoothness. 
                BufferControl bc = (BufferControl)this.mRTPManager.getControl("javax.media.control.BufferControl"); 
                if (bc != null) 
                    bc.setBufferLength(BufferControl.MAX_VALUE); 
                     
                     
 
        } catch (Exception e){ 
            System.err.println("Cannot create the RTP Session: " + e.getMessage()); 
            return false; 
        } 
                 
        return true; 
    } 
    
     
    /** 
     * SessionListener. 
     */ 
    public synchronized void update(SessionEvent evt) { 
        if (evt instanceof NewParticipantEvent) { 
            javax.media.rtp.Participant p = ((NewParticipantEvent)evt).getParticipant(); 
            System.err.println("  - A new participant had just joined: " + p.getCNAME()); 
        } 
    } 
     
     
    /** 
     * ReceiveStreamListener 
     */ 
    public synchronized void update( ReceiveStreamEvent evt) { 
         
        javax.media.rtp.Participant participant = evt.getParticipant(); // could be null. 
         
        ReceiveStream stream = evt.getReceiveStream();  // could be null. 
     
        if (evt instanceof NewReceiveStreamEvent) { 
             
            System.out.println(" novo stream receive ...."); 
            try { 
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                stream = ((NewReceiveStreamEvent)evt).getReceiveStream(); 
                DataSource ds = stream.getDataSource(); 
                 
                 
                // Find out the formats. 
                RTPControl ctl = (RTPControl)ds.getControl("javax.media.rtp.RTPControl"); 
                if (ctl != null){ 
                    System.err.println("  - Recevied new RTP stream: " + ctl.getFormat()); 
                } else 
                    System.err.println("  - Recevied new RTP stream"); 
                 
                if (participant == null) 
                    System.err.println("   >>>>>>>>>>>   The sender of this stream had yet to be identified."); 
                else { 
                 this.mReceiver.addNewSenderJoined(this, participant.getCNAME(), ds); 
                    System.err.println("   <<<<<<<<<<<   The stream comes from: " + participant.getCNAME()); 
                } 
                 
                /* 
                // create a player by passing datasource to the Media Manager 
                Player p = javax.media.Manager.createPlayer(ds); 
                if (p == null) 
                    return; 
                 
                p.addControllerListener(this); 
                p.realize(); 
                PlayerWindow pw = new PlayerWindow(p, stream); 
                mPlayerWindows.addElement(pw); 
                 
                // Notify intialize() that a new stream had arrived. 
                synchronized (mDataSync) { 
                    mDataReceived = true; 
                    mDataSync.notifyAll(); 
                } 
                */ 
                 
            } catch (Exception e) { 
                System.err.println("NewReceiveStreamEvent exception " + e.getMessage()); 
                return; 
            } 
             
        } 
         
        else if (evt instanceof StreamMappedEvent) { 
             
            if (stream != null && stream.getDataSource() != null) { 
             try{ 
                 DataSource ds = stream.getDataSource(); 
                 // Find out the formats. 
                 RTPControl ctl = (RTPControl)ds.getControl("javax.media.rtp.RTPControl");                 
                 System.err.println("  - The previously unidentified stream "); 
                 if (ctl != null) 
                     System.err.println("      " + ctl.getFormat()); 
                 System.err.println("      had now been identified as sent by: " + participant.getCNAME()); 
                  
                 System.out.println("SESSIONRECEIVER: add new sender joined.."); 
                  
                 ds.connect(); 
  
                 this.mReceiver.addNewSenderJoined(this, participant.getCNAME(), ds); 
                  
             }catch (Exception e){ 
              System.err.println("StreamMappedEvent exception " + e.getMessage()); 
               
             } 
                 
          
            } 
        } 
         
        else if (evt instanceof ByeEvent) { 
            this.mReceiver.removeSenderJoined(this, participant );             
            System.err.println("  - Got \"bye\" from: " + participant.getCNAME()); 
 
        } 
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    } 
     
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.io.IOException; 
import java.net.InetAddress; 
 
import javax.media.Codec; 
import javax.media.Control; 
import javax.media.Controller; 
import javax.media.ControllerClosedEvent; 
import javax.media.ControllerEvent; 
import javax.media.ControllerListener; 
import javax.media.Format; 
import javax.media.Manager; 
import javax.media.Owned; 
import javax.media.Player; 
import javax.media.Processor; 
import javax.media.control.FormatControl; 
import javax.media.control.QualityControl; 
import javax.media.control.TrackControl; 
import javax.media.format.AudioFormat; 
import javax.media.format.VideoFormat; 
import javax.media.protocol.ContentDescriptor; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.media.rtp.RTPManager; 
import javax.media.rtp.SendStream; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.AudioCapture; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.CaptureSource; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
 
public class SessionTransmitter extends Session { 
    private RTPManager rtpMgrs; 
    private SendStream sendStream; 
    private DataSource dataSourceVideo; 
    private DataSource dataSourceAudio; 
        
    private Integer stateLock = new Integer(0); 
    private boolean failed = false; 
    private RTPSocketAdapter rtpsa; 
     
    public SessionTransmitter(Session pSessionBase) { 
        super(pSessionBase.getSessionAddress(), pSessionBase.getPort()); 
        this.setSessionInfo( pSessionBase.getSessionInfo() );         
    } 
     
   /* 
    public void prepare(DataSource pDataSource) throws AmbiConfException { 
        this.dataSourceVideo = pDataSource; 
         
        try { 
         //pDataSource.connect(); 
         //pDataSource.start(); 
            //DataSource dataSource = Manager.createCloneableDataSource( pDataSource ); 
            this.mProcessor = Manager.createProcessor( pDataSource ); 
             
        } catch (NoProcessorException npe) { 
            throw new AmbiConfException("Couldn't create processor"); 
        } catch (IOException ioe) { 
             throw new AmbiConfException("IOException creating processor"); 
        } 
         
        // Wait for it to configure 
        boolean result = waitForState( mProcessor, Processor.Configured); 
        if (result == false) 
            throw new AmbiConfException("Couldn't configure processor"); 
         
        // Get the tracks from the processor 
        TrackControl [] tracks = mProcessor.getTrackControls(); 
         
        // Do we have atleast one track? 
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        if (tracks == null || tracks.length < 1) 
            throw new AmbiConfException("Couldn't find tracks in processor"); 
         
        // Set the output content descriptor to RAW_RTP 
        // This will limit the supported formats reported from 
        // Track.getSupportedFormats to only valid RTP formats. 
        ContentDescriptor cd = new ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW_RTP); 
        mProcessor.setContentDescriptor(cd); 
         
        Format supported[]; 
        Format chosen; 
        boolean atLeastOneTrack = false; 
         
        // Program the tracks. 
        for (int i = 0; i < tracks.length; i++) { 
        //int i = 0; 
            Format format = tracks[i].getFormat(); 
            if (tracks[i].isEnabled()) { 
                 
                supported = tracks[i].getSupportedFormats(); 
                 
                // We've set the output content to the RAW_RTP. 
                // So all the supported formats should work with RTP. 
                // We'll just pick the first one. 
                 
                if (supported.length > 0) { 
                    if (supported[0] instanceof VideoFormat) { 
                        // For video formats, we should double check the 
                        // sizes since not all formats work in all sizes. 
                        chosen = checkForVideoSizes(tracks[i].getFormat(), supported[0]); 
                    } else 
                        chosen = supported[0]; 
                    tracks[i].setFormat(chosen); 
                    System.err.println("Track " + i + " is set to transmit as:"); 
                    System.err.println("  " + chosen); 
                    atLeastOneTrack = true; 
                } else 
                    tracks[i].setEnabled(false); 
            } else 
                tracks[i].setEnabled(false); 
        } 
         
        if (!atLeastOneTrack) 
            throw new AmbiConfException("Couldn't set any of the tracks to a valid RTP format"); 
         
        // Realize the processor. This will internally create a flow 
        // graph and attempt to create an output datasource for JPEG/RTP 
        // audio frames. 
         
         
         
         
        // Set the JPEG quality to .5. 
        setJPEGQuality(mProcessor, 0.5f); 
         
        result = waitForState(mProcessor, Controller.Realized); 
        if (result == false) 
            throw new AmbiConfException("Couldn't realize processor"); 
         
        System.out.println("Preparação de vídeo finalizada"); 
        
         
    }*/ 
     
    public void prepare(CaptureSource pCaptureSource) throws AmbiConfException { 
     boolean result; 
     if (pCaptureSource instanceof AudioCapture){ 
           this.dataSourceAudio = pCaptureSource.getDataSource(); 
                 try { 
      this.mProcessor = Manager.createProcessor(this.dataSourceAudio); 
     } catch (Exception e) { 
      e.printStackTrace(); 
      throw new AmbiConfException("Erro ao criar o processor de audio"); 
     }  
               result = waitForState( this.mProcessor, Processor.Configured);               
               if (result == false) 
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                   throw new AmbiConfException("SESSIONTRANSMITTER: Não foi possível configurar o processor");     
                
              TrackControl [] audiotracks = this.mProcessor.getTrackControls(); 
               ContentDescriptor cdaudio = new ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW_RTP); 
               this.mProcessor.setContentDescriptor(cdaudio);  
               // Verifica se existe pelo menos uma trilha 
               if (audiotracks == null || audiotracks.length < 1) 
                   throw new AmbiConfException("SESSIONTRANSMITTER: Não foi possível encontrar uma trilha no 
processor"); 
              //se esta sessão transmitir audio, vai programar uma trilha de audio e outra de videdo senão,  
               //vai programar somente uma de video. 
                
               this.programTracks(audiotracks);  
              result = waitForState(this.mProcessor, Controller.Realized);                
     }else{ 
      this.dataSourceVideo = pCaptureSource.getDataSource(); 
            try { 
                this.mProcessor = Manager.createProcessor( this.dataSourceVideo );                
            } catch (Exception npe) { 
                throw new AmbiConfException("Couldn't create processor"); 
            } 
            // Configura o processo para ele saber que tipo de dados irá processar. 
            result = waitForState( mProcessor, Processor.Configured); 
            // Pega as trilhas do processor... 
            TrackControl [] tracks = mProcessor.getTrackControls(); 
            // Set the output content descriptor to RAW_RTP 
            // This will limit the supported formats reported from 
            // Track.getSupportedFormats to only valid RTP formats. 
            ContentDescriptor cd = new ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW_RTP); 
            mProcessor.setContentDescriptor(cd); 
            // Verifica se existe pelo menos uma trilha 
            if (tracks == null || tracks.length < 1) 
                throw new AmbiConfException("SESSIONTRANSMITTER: Não foi possível encontrar uma trilha no processor"); 
            this.programTracks(tracks);      
            result = waitForState(mProcessor, Controller.Realized);             
     } 
    //Faz o merge dos dois datasources... 
    //this.mergeDataSources(this.dataSourceVideo, this.dataSourceAudio);          
        System.out.println("Preparação de vídeo finalizada"); 
                
} 
     
    private void programTracks(TrackControl[] pTracks) throws AmbiConfException{ 
        Format supported[]; 
        Format chosen;        
         
        if (this.getSessionInfo().isAudioTransmitter()){ 
         //Vai configura uma trilha para video e uma para audio. 
         for (int i = 0; i < pTracks.length; i++) { 
             if (pTracks[i].isEnabled()) { 
                  
                 supported = pTracks[i].getSupportedFormats(); 
                  
                 if (supported.length > 0) { 
                     if (supported[0] instanceof VideoFormat) { 
                         // For video formats, we should double check the 
                         // sizes since not all formats work in all sizes. 
                         chosen = checkForVideoSizes(pTracks[i].getFormat(), supported[0]); 
                      pTracks[i].setFormat(chosen); 
                         System.out.println("Video Track " + i + " is set to transmit as:"); 
                      System.out.println("  " + chosen); 
                     } else if (supported[0] instanceof AudioFormat){ 
                       
                         if (((FormatControl)pTracks[i]). 
                                 setFormat( new AudioFormat(AudioFormat.GSM_RTP,  
                                                            8000,  
                                                            8,  
                                                            1)) == null) { 
 
                          pTracks[i].setEnabled(false);  
                             } 
                             else { 
                                
                             }                                                                                      
  
                      System.out.println("Audio Track " + i + " is set to transmit as:"); 
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                      System.out.println("  " + pTracks[i].getFormat()); 
                     }else 
                         chosen = supported[0]; 
                 } else 
                  pTracks[i].setEnabled(false); 
             } else 
              pTracks[i].setEnabled(false); 
         } 
        }else{             
         for (int i = 0; i < pTracks.length; i++) { 
             if (pTracks[i].isEnabled()) { 
                  
                 supported = pTracks[i].getSupportedFormats(); 
                  
                 if (supported.length > 0) { 
                     if (supported[0] instanceof VideoFormat) { 
                         // For video formats, we should double check the 
                         // sizes since not all formats work in all sizes. 
                         chosen = checkForVideoSizes(pTracks[i].getFormat(), supported[0]); 
                     } else 
                         chosen = supported[0]; 
                     pTracks[i].setFormat(chosen); 
                     System.out.println("Video Track " + i + " is set to transmit as:"); 
                     System.out.println("  " + chosen); 
                  // Set the JPEG quality to .5. 
                  setJPEGQuality(mProcessor, 0.5f);                               
                 } else 
                  pTracks[i].setEnabled(false); 
             } else 
              pTracks[i].setEnabled(false); 
         } 
 
        } 
    } 
     
    protected void setJPEGQuality(Player p, float val) { 
 
 Control cs[] = p.getControls(); 
 QualityControl qc = null; 
 VideoFormat jpegFmt = new VideoFormat(VideoFormat.JPEG_RTP); 
 
 // Loop through the controls to find the Quality control for 
  // the JPEG encoder. 
 for (int i = 0; i < cs.length; i++) { 
 
     if (cs[i] instanceof QualityControl && 
  cs[i] instanceof Owned) { 
  Object owner = ((Owned)cs[i]).getOwner(); 
 
  // Check to see if the owner is a Codec. 
  // Then check for the output format. 
  if (owner instanceof Codec) { 
      Format fmts[] = ((Codec)owner).getSupportedOutputFormats(null); 
      for (int j = 0; j < fmts.length; j++) { 
   if (fmts[j].matches(jpegFmt)) { 
       qc = (QualityControl)cs[i]; 
           qc.setQuality(val); 
       System.err.println("- Setting quality to " +  
     val + " on " + qc); 
       break; 
   } 
      } 
  } 
  if (qc != null) 
      break; 
     } 
 } 
    } 
     
    
    private Format checkForVideoSizes(Format original, Format supported) { 
  
  int width, height, frameRate; 
          
  
  Dimension size = ((VideoFormat)original).getSize(); 
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  Format jpegFmt = new Format(VideoFormat.JPEG_RTP); 
  Format h263Fmt = new Format(VideoFormat.H263_RTP); 
  
  if (supported.matches(jpegFmt)) { 
      // For JPEG, make sure width and height are divisible by 8. 
      width = (size.width % 8 == 0 ? size.width : 
     (int)(size.width / 8) * 8); 
      height = (size.height % 8 == 0 ? size.height : 
     (int)(size.height / 8) * 8); 
  } else if (supported.matches(h263Fmt)) { 
      // For H.263, we only support some specific sizes. 
      if (size.width < 128) { 
   width = 128; 
   height = 96; 
      } else if (size.width < 176) { 
   width = 176; 
   height = 144; 
      } else { 
   width = 352; 
   height = 288; 
      } 
  } else { 
      // We don't know this particular format.  We'll just 
      // leave it alone then. 
      return supported; 
  } 
       /*  */ 
          
         width = this.getSessionInfo().getWidth(); 
         height = this.getSessionInfo().getHeight(); 
         frameRate = this.getSessionInfo().getFrameRate(); 
           
  
  return (new VideoFormat(null,  
     new Dimension( width, height ),   
     Format.NOT_SPECIFIED, 
     null, 
     Format.NOT_SPECIFIED)).intersects(supported); 
    } 
       
    protected synchronized boolean waitForState(Processor pProcessor, int pState) { 
 pProcessor.addControllerListener(new StateListener()); 
 boolean failed = false; 
 
 // Call the required method on the processor 
 if (pState == Processor.Configured) { 
     pProcessor.configure(); 
 } else if (pState == Processor.Realized) { 
     pProcessor.realize(); 
 } 
  
 // Wait until we get an event that confirms the 
 // success of the method, or a failure event. 
 // See StateListener inner class 
 while ( pProcessor.getState() < pState && !failed) { 
     synchronized (getStateLock()) { 
  try { 
      getStateLock().wait(); 
  } catch (InterruptedException ie) { 
      return false; 
  } 
     } 
 } 
 
 if (failed) 
     return false; 
 else 
     return true; 
    } 
 
    protected Integer getStateLock() { 
        return stateLock; 
    } 
 
    protected void setStateLock(Integer val) { 
        this.stateLock = val; 
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    } 
 
    protected boolean getFailed() { 
        return failed; 
    } 
 
    protected void setFailed(boolean val) { 
        this.failed = val; 
    } 
     
    protected void setFailed() { 
 failed = true; 
         
    } 
     
    public String initTransmission() throws AmbiConfException { 
     String cName = null; 
  try { 
    
   //Se o manager estiver null então cria um novo. 
   if ( rtpMgrs == null){ 
    rtpMgrs = RTPManager.newInstance(); 
    System.out.println("RTPManager created"); 
   } 
 
   //Toda vez que for iniciar uma nova transmissão, inicializa o manager, 
   //pois as confirações da tranmissão podem ter mudado, inicializa também  
   //o socket. 
   if (this.rtpsa == null){ 
    this.rtpsa = new RTPSocketAdapter( 
      InetAddress.getByName(getSessionAddress()),  
      getPort()); 
   }else{ 
    this.rtpsa.setAddr(InetAddress.getByName(getSessionAddress())); 
    this.rtpsa.setPort(getPort()); 
   } 
     
   rtpMgrs.initialize( rtpsa ); 
   System.err.println( "Session Initialized: " + getSessionAddress() + " " + getPort());  
    
 
    
   sendStream = rtpMgrs.createSendStream( this.mProcessor.getDataOutput(), 0);   
   sendStream.start(); 
   //sendStreamAudio = rtpMgrs.createSendStream(mProcessorAudio.getDataOutput(), 0); 
   //sendStreamAudio.start(); 
    
   cName = sendStream.getParticipant().getCNAME(); 
                  
      } catch (Exception  e) { 
   throw new AmbiConfException( e.getMessage() ); 
      } 
       
         this.mProcessor.start(); 
         return cName; 
          
    } 
     
    public void finalizeTransmission(){ 
      
     if ( mProcessor != null){ 
            //Para o processamento do datasource interno 
      mProcessor.stop(); 
            //Fecha o datasource liberando a webcam. 
            mProcessor.close(); 
            //Libera qualquer outro recurso que esteja sendo utilizado exclusivamente. 
            mProcessor.deallocate();    
        } 
 
     if (this.sendStream != null){ 
          try {  
           //Para de transmitir 
           sendStream.stop();  
                 //Finaliza a transmissão na sessão, sinalizando que não será mais feita  
           //transmissão nesta seção com este sendstream. 
           sendStream.close();  
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           //Torna ele nulo para na proxima vez criar um novo. 
           sendStream = null; 
             } catch (IOException e) { e.printStackTrace();} 
              
        } 
              
        //Finaliza o controlador de sessão. 
        rtpMgrs.removeTargets( "Session finalized."); 
    
     //Chama o garbage collector 
        Runtime.getRuntime().gc(); 
         
    } 
 
    
     
     /** 
     * Inner Classes 
     */ 
 
    class StateListener implements ControllerListener { 
 
 public void controllerUpdate(ControllerEvent ce) { 
 
     // If there was an error during configure or 
     // realize, the processor will be closed 
     if (ce instanceof ControllerClosedEvent) 
  setFailed(); 
 
     // All controller events, send a notification 
     // to the waiting thread in waitForState method. 
     if (ce instanceof ControllerEvent) { 
  synchronized (getStateLock()) { 
      getStateLock().notifyAll(); 
  } 
     } 
 } 
    } 
 
    protected synchronized boolean waitForState1_(int state) { 
        return true; 
    } 
 
    protected synchronized boolean waitForState12(int state) { 
        return true; 
    } 
     
    public void finalize(){ 
     if ( this.mProcessor != null ) 
      this.mProcessor.deallocate(); 
      
    } 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.awt.Component; 
 
import javax.media.ControllerErrorEvent; 
import javax.media.ControllerEvent; 
import javax.media.ControllerListener; 
import javax.media.Manager; 
import javax.media.Player; 
import javax.media.RealizeCompleteEvent; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
public class SimplePlayer implements ControllerListener{      
     
    private Player player = null;  
    private Component component; 
    private Object mutex = new Object(); 
     
    /** Creates a new instance of SimplePlayer */ 
    public SimplePlayer(DataSource ds) throws AmbiConfException { 
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        try{ 
            this.player = Manager.createPlayer(ds); //new javax.media.bean.playerbean.MediaPlayer();  
 
            synchronized( this.mutex ){ 
          try { 
                    this.player.addControllerListener(this); 
                    this.player.realize(); 
                      
        this.mutex.wait(); 
       } catch (InterruptedException e) { 
        e.printStackTrace();  
         
       } 
       System.out.println("SIMPLEPLAYER - REALIZED"); 
         } 
             
        }catch(Exception e){ 
            throw new AmbiConfException("Erro ao criar o SimplePlayer"); 
        } 
    } 
   
    public void stop(){ 
        this.player.stop(); 
    } 
     
    public boolean isPlaying(){ 
        return this.player.Started == 1; 
    } 
     
    public Component getPlayer(){ 
        // return this.player.getVisualComponent(); 
      
     return this.component; 
      
    } 
     
    public void start(){ 
     if (!this.isPlaying()){ 
      this.player.start(); 
     } 
    } 
 
 public void controllerUpdate(ControllerEvent ce) { 
  Player p = (Player)ce.getSourceController(); 
 
  if (p == null) 
      return; 
   
//   Get this when the internal players are realized. 
  if (ce instanceof RealizeCompleteEvent) { 
      /* 
   try{ 
     p.start(); 
      }catch(Exception e){ 
       e.printStackTrace(); 
      } 
      */ 
      this.component = p.getVisualComponent(); 
      this.player = p; 
    
   synchronized( this.mutex ){ 
    this.mutex.notify(); 
      
   } 
    
  } 
  if (ce instanceof ControllerErrorEvent) {       
      System.err.println("Internal error: " + ce); 
       
  } 
   
   
   
   
 } 
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} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Date; 
 
 
public class VideoConferenceInfo implements Serializable { 
 
    private Date date; 
 
    //titulo 
    private String title; 
    //motivo 
    private String reason; 
     
    private String sessionAddres; 
    private int highPort; 
    private int lowPort; 
    private int audioPort; 
 
    private Participant mResponsable; 
     
   
    public VideoConferenceInfo() { 
    } 
     
 
    public Date getDate() { 
        return date; 
    } 
 
    public void setDate(Date val) { 
        this.date = val; 
    } 
 
    public String getTitle() { 
        return this.title; 
    } 
 
    public void setTitle(String val) { 
        this.title = val; 
    } 
 
    public Participant getResponsable() { 
        return mResponsable; 
    } 
 
    public void setResponsable(Participant val) { 
        this.mResponsable = val; 
    } 
     
    public void setHighPort(int pPort){ 
        this.highPort = pPort; 
    } 
     
    public int getHighPort(){ 
        return this.highPort; 
    } 
     
    public void setLowPort(int pPort){ 
        this.lowPort = pPort; 
    } 
     
    public int getLowPort(){ 
        return this.lowPort; 
    } 
     
    public void setSessionAddress(String pAddress){ 
        this.sessionAddres = pAddress; 
    } 
     
    public String getSessionAddress(){ 
        return this.sessionAddres;                 
    } 
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 public String getReason() { 
  return reason; 
 } 
 
 
 public void setReason(String reason) { 
  this.reason = reason; 
 } 
 
 
 public int getAudioPort() { 
  return audioPort; 
 } 
 
 
 public void setAudioPort(int portAudio) { 
  this.audioPort = portAudio; 
 } 
 
 
}package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception; 
 
/** 
* 
* @author rodrigo 
*/ 
public class AmbiConfException extends Exception{ 
    
   /** Creates a new instance of AmbiConfException */ 
   public AmbiConfException( String pMsg ) { 
       super(pMsg); 
        
   } 
    
}package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server; 
 
import java.io.IOException; 
 
import javax.media.ControllerEvent; 
import javax.media.ControllerListener; 
import javax.media.DataSink; 
import javax.media.EndOfMediaEvent; 
import javax.media.Format; 
import javax.media.Manager; 
import javax.media.MediaLocator; 
import javax.media.Processor; 
import javax.media.ProcessorModel; 
import javax.media.StopByRequestEvent; 
import javax.media.datasink.DataSinkErrorEvent; 
import javax.media.datasink.DataSinkEvent; 
import javax.media.datasink.DataSinkListener; 
import javax.media.datasink.EndOfStreamEvent; 
import javax.media.format.AudioFormat; 
import javax.media.format.VideoFormat; 
import javax.media.protocol.ContentDescriptor; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import javax.media.protocol.FileTypeDescriptor; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SimplePlayer; 
 
 
 
public class InternalRecorder implements ControllerListener, DataSinkListener { 
  
 private String filename; 
 private DataSource[] dataSources = new DataSource[2]; 
 private DataSource[] dataOutputs; 
 private Processor[] processors; 
 private DataSource merger = null; 
 private DataSource outputDataSource; 
 private Processor outputProcessor; 
  
    String videoEncoding = "JPEG"; 
    String audioEncoding = "GSM"; 
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    String outputType = FileTypeDescriptor.QUICKTIME; 
    ProcessorModel outputPM; 
    DataSink outputDataSink; 
    MediaLocator outputLocator; 
    boolean done = false; 
     
    VideoFormat videoFormat = null; 
    AudioFormat audioFormat = null; 
      
  
 public InternalRecorder(String pfileName){ 
  this.filename = pfileName; 
 } 
  
 public void start(DataSource pdsAudio, DataSource pdsVideo){ 
  int i = 0; 
     try{ 
   pdsVideo.connect(); 
   pdsVideo.start(); 
   pdsAudio.connect(); 
   pdsAudio.start(); 
     }catch(Exception e){ 
      e.printStackTrace(); 
     } 
  
   
  this.dataSources[0] = pdsVideo; 
  this.dataSources[1] = pdsAudio; 
  //-- 
  this.dataOutputs = new DataSource[this.dataSources.length]; 
  this.processors = new Processor[this.dataSources.length]; 
   
  for (i = 0; i < this.dataSources.length; i++) { 
      try {              
       
      processors[i] = Manager.createProcessor(this.dataSources[i]); 
       
      processors[i].configure(); 
         while (processors[i].getState() != Processor.Configured){ 
           try { 
            Thread.sleep(100); 
           } catch (InterruptedException e) { 
            e.printStackTrace(); 
           } 
          } 
      processors[i].realize(); 
         while (processors[i].getState() != Processor.Realized){ 
           try { 
            Thread.sleep(100); 
           } catch (InterruptedException e) { 
            e.printStackTrace(); 
           } 
          } 
          
   dataOutputs[i] = processors[i].getDataOutput(); 
      } catch (Exception e) { 
       System.err.println("Failed to create a processor: " + e); 
      } 
  } 
   
  processors[0].start(); 
  processors[1].start(); 
   
 
  // Merge the data sources from the individual processors 
  try { 
      merger = Manager.createMergingDataSource(dataOutputs); 
      merger.connect(); 
      merger.start(); 
  } catch (Exception ex) { 
      System.err.println("Failed to merge data sources: " + ex); 
  } 
  if (merger == null) { 
      System.err.println("Failed to merge data sources"); 
  } 
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  // Create the output processor 
  ProcessorModel outputPM = new MyPMOut(merger); 
 
  try { 
      outputProcessor = Manager.createRealizedProcessor(outputPM); 
      outputDataSource = outputProcessor.getDataOutput(); 
  } catch (Exception exc) { 
      System.err.println("Failed to create output processor: " + exc); 
      System.exit(-1); 
  } 
 
  try { 
   String path = new String("file://teste.mov");  
      outputLocator = new MediaLocator(path); 
      outputDataSink = Manager.createDataSink(outputDataSource, 
           outputLocator); 
      outputDataSink.open(); 
  } catch (Exception exce) { 
      System.err.println("Failed to create output DataSink: " + exce);       
  } 
 
  outputProcessor.addControllerListener(this); 
  outputDataSink.addDataSinkListener(this); 
  System.err.println("Merging..."); 
  try { 
      outputDataSink.start(); 
      outputProcessor.start(); 
  } catch (Exception excep) { 
      System.err.println("Failed to start file writing: " + excep); 
  } 
  int count = 0; 
   
  while (!done) { 
      try { 
   Thread.currentThread().sleep(100); 
      } catch (InterruptedException ie) { 
      } 
       
      if (outputProcessor != null && 
   (int)(outputProcessor.getMediaTime().getSeconds()) > count) { 
   System.err.print("."); 
   count = (int)(outputProcessor.getMediaTime().getSeconds()); 
      } 
       
  }   
 
  synchronized (this) { 
      if (outputProcessor != null) { 
       outputProcessor.close(); 
     } 
 
         
        if (outputDataSink != null) { 
         try { 
    outputDataSink.stop(); 
   } catch (IOException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
      outputDataSink.close(); 
  } 
  } 
  System.err.println("Done!"); 
 } 
 
    public void controllerUpdate(ControllerEvent ce) { 
     if (ce instanceof EndOfMediaEvent) { 
         synchronized (this) { 
      outputProcessor.close(); 
      outputProcessor = null; 
         } 
     } 
    } 
 
     public void dataSinkUpdate(DataSinkEvent dse) { 
  if (dse instanceof EndOfStreamEvent) { 
      done = true; 
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  } else if (dse instanceof DataSinkErrorEvent) { 
      done = true; 
  } 
     } 
 
  
 
    class MyPMOut extends ProcessorModel { 
 
 DataSource inputDataSource; 
  
 public MyPMOut(DataSource inputDataSource) { 
     this.inputDataSource = inputDataSource; 
 } 
  
 public ContentDescriptor getContentDescriptor() { 
     return new FileTypeDescriptor(outputType); 
 } 
 
 public DataSource getInputDataSource() { 
     return inputDataSource; 
 } 
 
 public MediaLocator getInputLocator() { 
     return null; 
 } 
 
 public Format getOutputTrackFormat(int index) { 
     return null; 
 } 
 
 public int getTrackCount(int n) { 
     return n; 
 } 
 
 public boolean isFormatAcceptable(int index, Format format) { 
     if (videoFormat == null) { 
  videoFormat = new VideoFormat(videoEncoding); 
     } 
     if (audioFormat == null) { 
  audioFormat = new AudioFormat(audioEncoding); 
     } 
     if (format.matches(videoFormat) || format.matches(audioFormat)) 
  return true; 
     else 
  return false; 
 } 
    } 
     
    public void stop(){ 
     this.done = true; 
    } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server; 
 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Random; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SessionInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
 
public class SessionController { 
 protected HashMap<String , VideoConferenceInfo> sessions; 
  
 public SessionController(){ 
  this.sessions = new HashMap<String , VideoConferenceInfo>(); 
   
 } 
  
 public String randomIPBand(){ 
  Random rand = new Random(); 
  int number = rand.nextInt(254); 
   
  return String.valueOf(number); 
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 } 
  
 public boolean bindVideoConferenceInfo(VideoConferenceInfo pConferenceInfo){ 
  boolean result = false; 
   
  while ( !result ){ 
   // preparando uma faixa de multicast para comunicação 
   // rtp://239.10.10.10:12004/video 
   String ipSession = "224";    // Classe A 
   ipSession += "." + randomIPBand();  // Classe B 
   ipSession += "." + randomIPBand();  // Classe C 
   ipSession += "." + randomIPBand();  // Classe D 
   
   if ( !sessions.containsKey( ipSession )){ 
    pConferenceInfo.setSessionAddress(ipSession); 
    pConferenceInfo.setHighPort(12002); 
    pConferenceInfo.setLowPort(12004); 
    pConferenceInfo.setAudioPort(12006); 
     
    sessions.put( ipSession , pConferenceInfo ); 
     
    result = true; 
   } 
  } 
   
  return result;  
   
 } 
  
 public boolean finalizeVideoConferenceInfo(VideoConferenceInfo pSessionInfo){ 
  boolean result = false; 
   
  result = ( sessions.remove(pSessionInfo.getSessionAddress()) != null); 
   
  return result; 
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedList; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.AmbiConfService; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
 
/** 
 * Classe que representa uma instancia de videoconferencia estabelecia 
 * para um grupo de participantes. 
 * Ela fica encarregada de controlar todo tipo de operações 
 * referente o controle de execução dessa conferencia. 
 *  
 * 
 */ 
public class VideoConferenceConcept { 
 
 private VideoConferenceInfo conferenceInfo; 
  
    private HashMap<String,Participant> mParticipants; 
     
    private HashMap<String,Participant> mParticipantsJoined; 
 
    private Participant mOrator; 
     
    private Participant mOwner; 
 
    private LinkedList<Participant> mTokenQueue; 
 
    private VideoConferenceRecorder mVideoConferenceRecorder; 
     
    private AmbiConfService mCommunicator; 
 
    public VideoConferenceConcept(Participant pOwnerUser, VideoConferenceInfo pInfo) { 
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     this.mTokenQueue = new LinkedList<Participant>(); 
     this.mParticipants = new HashMap<String, Participant>(); 
     this.mParticipantsJoined = new HashMap<String, Participant>(); 
      
     pOwnerUser.setRole(Participant.ROLE_ORATOR); 
     this.mOrator = pOwnerUser; 
     this.mOwner = pOwnerUser; 
      
     this.conferenceInfo = pInfo;                  
 } 
 
 public void addParticipant(Participant pParticipant) { 
        this.mParticipants.put(pParticipant.getNickName(), pParticipant); 
         
    } 
 
    public Participant getOrator() { 
        return mOrator; 
    } 
 
    public void setOrator(Participant pOrator) { 
        this.mOrator = pOrator; 
    } 
 
    /** 
     * Adiciona o participante ouvinte na fila para se tornar orador; 
     *  
     * @param pListener 
     */ 
    public void addListenerTokenQueue(String pListener) { 
     Participant p = this.mParticipantsJoined.get( pListener ); 
        this.mTokenQueue.addLast( p ); 
         
        this.mCommunicator.sendTokenAlert( p ); 
         
    } 
 
    public void startVideoConferenceRecorder(String pnmFile) { 
     //inicia o processo de gravação 
     this.mVideoConferenceRecorder = new VideoConferenceRecorder(pnmFile); 
     // Setar sessão ... !!!! 
     this.mVideoConferenceRecorder.setSessionInfo(this.getVideoConferenceInfo());      
     // Iniciar gravação 
     this.mVideoConferenceRecorder.start();      
    } 
 
    public void stopVideoConferenceRecorder() { 
     // Finaliza gravação da videoConferencia 
     if ( this.mVideoConferenceRecorder != null) 
      this.mVideoConferenceRecorder.stop(); 
   
  // registra alguma coisa em banco de dados ?? 
     System.err.print("Resgistrar no banco o novo histórico da conferencia..."); 
      
      
    } 
 
    /** 
     * Método que retorna um VideoConferenceInfo já com informações completas 
     * @return 
     */ 
 public VideoConferenceInfo getVideoConferenceInfo() { 
  return this.conferenceInfo; 
   
 } 
 
 public void addParticipantJoined(Participant pParticipant) { 
  this.mParticipantsJoined.put( pParticipant.getNickName() , pParticipant); 
   
   
 } 
 
 public Collection<Participant> getMParticipantsJoined() { 
  return mParticipantsJoined.values(); 
   
 } 
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 public void finalizeVideoConference(String pParticipantName){ 
  this.stopVideoConferenceRecorder(); 
   
  // Envia aviso a todos participantes que a  
  // conferencia está encerrada. 
     Collection<Participant> cParticipants = this.mParticipants.values(); 
     Iterator<Participant> iParticipant = cParticipants.iterator(); 
 
  //ACMessage leaving = new ACMessage( ACMessage.AC_FINALIZE, participant); 
  while ( iParticipant.hasNext() ){ 
   Participant p = iParticipant.next(); 
   this.mCommunicator.sendFinalize( p ); 
    
   System.out.println("AMBICONFSERVER: Avisou " + p.getNickName() + " do termino da 
videoConferencia."); 
  } 
 
   
 } 
 
 public boolean tokemFree(String pOldOrator) { 
  // realizará a indicação de tokem para o primeiro da fila 
  // IMPORTANTE: já deve existir um participante pelo menos na fila. 
  boolean result = false; 
    
  // ponto de checagem 
  result = ( pOldOrator.equals(this.mOrator.getNickName())); 
   
  if ( result ){ 
   System.out.println("VIDEOCONFCONCEPT: troca de ORADOR na videoconferencia"); 
   Participant newOrator; 
   synchronized( this.mTokenQueue ){ 
    newOrator = this.mTokenQueue.getFirst(); 
    this.mTokenQueue.remove(newOrator); 
     
   } 
    
   // tornando o primeiro participante da fila ORADOR 
   newOrator.setRole( Participant.ROLE_ORATOR ); 
   this.mOrator = newOrator; 
    
   // tornar o antigo orador um participante ouvinte. 
   this.mParticipantsJoined.get( pOldOrator ).setRole( Participant.ROLE_LISTENER ); 
    
   // Avisar todos na troca de ORADOR 
   this.mCommunicator.sendNewOrator( newOrator ); 
    
    
  }else{ 
   System.out.println("VIDEOCONFCONCEPT: Ponto de checagem falhou em TOKEMFREE."); 
  } 
   
  return result; 
   
 } 
 
 public AmbiConfService getMCommunicator() { 
  return mCommunicator; 
   
 } 
 
 public void setMCommunicator(AmbiConfService communicator) { 
  mCommunicator = communicator; 
   
 } 
 
 public void removeParticipant(String pUserName) { 
  this.mParticipants.remove( pUserName ); 
   
  if ( this.mParticipants.size() == 1 ){ 
   // restou somente 1 participante. 
   // conferencia terminada. 
    
   this.finalizeVideoConference( pUserName ); 
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  } 
   
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server; 
 
import javax.media.DataSink; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.IVideoConference; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.FilterReceiver; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Receiver; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Session; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.SessionInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.VideoConferenceInfo; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
 
 
public class VideoConferenceRecorder implements IVideoConference{ 
 protected String fileName; 
 protected VideoConferenceInfo conferenceInfo; 
 protected Receiver receiver; 
  
 protected boolean recording; 
  
 protected DataSink filewriter = null; 
  
 protected DataSource dsVideo = null; 
 protected DataSource dsAudio = null; 
 protected boolean audioReady = false; 
 protected boolean videoReady = false; 
  
 protected Object mutex = new Object(); 
  
 protected InternalRecorder internalRecorder = null; 
 
    public VideoConferenceRecorder(String pnmFile) { 
     this.recording = false; 
     this.fileName = pnmFile; 
     this.internalRecorder = new InternalRecorder(this.fileName); 
      
    } 
     
    public void setSessionInfo(VideoConferenceInfo pSessionInfo){ 
     this.conferenceInfo = pSessionInfo; 
     try{ 
      Session sessionHigh = new Session(conferenceInfo.getSessionAddress(),conferenceInfo.getHighPort()); 
         sessionHigh.setSessionInfo( new SessionInfo( SessionInfo.SESSION_HIGH )); 
          
         Session sessionAudio = new Session(conferenceInfo.getSessionAddress(),conferenceInfo.getAudioPort()); 
         sessionAudio.setSessionInfo( new SessionInfo( SessionInfo.SESSION_AUDIO )); 
          
      this.receiver = new Receiver(this); 
      this.receiver.setSessionHigh(sessionHigh); 
      this.receiver.setSessionAudio(sessionAudio); 
       
      this.receiver.initialize(); 
       
     }catch (AmbiConfException e){ 
      System.out.println("VideoConferenceRecorder: " + e.getMessage() ); 
       
     } 
      
    } 
 
    protected synchronized void start() { 
 
     Thread t = new Thread(){ 
      public void run(){ 
          while (!(audioReady && videoReady)){ 
           try { 
            synchronized( mutex ){ 
             mutex.wait(); 
            } 
        } catch (InterruptedException e) { 
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         e.printStackTrace(); 
        } 
          } 
          recording = true; 
          startRecord();        
      } 
     }; 
     t.start(); 
 
    } 
     
    protected void startRecord(){ 
     this.internalRecorder.start(this.dsVideo, this.dsAudio); 
    } 
 
    public synchronized void stop() {      
     this.internalRecorder.stop(); 
     this.recording = false;      
    } 
 
    protected void pause() { 
 
      
    } 
     
    protected void restart(){ 
 
      
    } 
 
 public synchronized void attachParticipant(String cname, FilterReceiver pReceiverItem) { 
  this.dsVideo = pReceiverItem.getDataSource();  
  this.videoReady = true; 
  synchronized( mutex ){ 
   mutex.notify(); 
  } 
 } 
 
 public synchronized void stopReceiving(String cname) { 
  if ( recording ){ 
     // stop and close the processor when done capturing... 
     // close the datasink when EndOfStream event is received... 
  } 
 } 
 
 public void attachAudio(String cname, FilterReceiver pReceiverItem) { 
  // grava o audio. 
  this.dsAudio = pReceiverItem.getDataSource(); 
  this.audioReady = true; 
  synchronized( mutex ){ 
   mutex.notify(); 
  } 
 } 
 
 public void stopAudio(String cname) { 
  // TODO Auto-generated method stub   
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.server; 
 
public class VideoConferenceRegistry { 
 
    private VideoConferenceConcept[] mVideoConferences; 
    public VideoConferenceRegistry() { 
    } 
 
    public void setVideoConferenceConcept(VideoConferenceConcept[] val) { 
        this.mVideoConferences = val; 
    } 
 
    public void registryNewVideoConference() { 
    } 
} 
/* 
 * @(#)DataSource.java 1.2 01/03/13 
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 * 
 * Copyright (c) 1999-2001 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 * 
 * Sun grants you ("Licensee") a non-exclusive, royalty free, license to use, 
 * modify and redistribute this software in source and binary code form, 
 * provided that i) this copyright notice and license appear on all copies of 
 * the software; and ii) Licensee does not utilize the software in a manner 
 * which is disparaging to Sun. 
 * 
 * This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL 
 * EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY 
 * IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 
 * NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. SUN AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE 
 * LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING 
 * OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL SUN OR ITS 
 * LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, 
 * INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER 
 * CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF 
 * OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE 
 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 * 
 * This software is not designed or intended for use in on-line control of 
 * aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft communications; or in 
 * the design, construction, operation or maintenance of any nuclear 
 * facility. Licensee represents and warrants that it will not use or 
 * redistribute the Software for such purposes. 
 */ 
 
package jmf.media.protocol.live; 
 
import javax.media.Time; 
import javax.media.MediaLocator; 
import javax.media.protocol.*; 
import java.io.IOException; 
 
public class DataSource extends PushBufferDataSource { 
 
    protected Object [] controls = new Object[0]; 
    protected boolean started = false; 
    protected String contentType = "raw"; 
    protected boolean connected = false; 
    protected Time duration = DURATION_UNKNOWN; 
    protected LiveStream [] streams = null; 
    protected LiveStream stream = null; 
     
    public DataSource() { 
    } 
     
    public String getContentType() { 
 if (!connected){ 
            System.err.println("Error: DataSource not connected"); 
            return null; 
        } 
 return contentType; 
    } 
 
    public void connect() throws IOException { 
  if (connected) 
            return; 
  connected = true; 
    } 
 
    public void disconnect() { 
 try { 
            if (started) 
                stop(); 
        } catch (IOException e) {} 
 connected = false; 
    } 
 
    public void start() throws IOException { 
 // we need to throw error if connect() has not been called 
        if (!connected) 
            throw new java.lang.Error("DataSource must be connected before it can be started"); 
        if (started) 
            return; 
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 started = true; 
 stream.start(true); 
    } 
 
    public void stop() throws IOException { 
 if ((!connected) || (!started)) 
     return; 
 started = false; 
 stream.start(false); 
    } 
 
    public Object [] getControls() { 
 return controls; 
    } 
 
    public Object getControl(String controlType) { 
       try { 
          Class  cls = Class.forName(controlType); 
          Object cs[] = getControls(); 
          for (int i = 0; i < cs.length; i++) { 
             if (cls.isInstance(cs[i])) 
                return cs[i]; 
          } 
          return null; 
 
       } catch (Exception e) {   // no such controlType or such control 
         return null; 
       } 
    } 
 
    public Time getDuration() { 
 return duration; 
    } 
 
    public PushBufferStream [] getStreams() { 
 if (streams == null) { 
     streams = new LiveStream[1]; 
     stream = streams[0] = new LiveStream(); 
 } 
 return streams; 
    } 
     
} 
/* 
 * @(#)LiveStream.java 1.4 01/03/13 
 * 
 * Copyright (c) 1999-2001 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. 
 * 
 * Sun grants you ("Licensee") a non-exclusive, royalty free, license to use, 
 * modify and redistribute this software in source and binary code form, 
 * provided that i) this copyright notice and license appear on all copies of 
 * the software; and ii) Licensee does not utilize the software in a manner 
 * which is disparaging to Sun. 
 * 
 * This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL 
 * EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY 
 * IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 
 * NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. SUN AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE 
 * LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING 
 * OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL SUN OR ITS 
 * LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, 
 * INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER 
 * CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF 
 * OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE 
 * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 * 
 * This software is not designed or intended for use in on-line control of 
 * aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft communications; or in 
 * the design, construction, operation or maintenance of any nuclear 
 * facility. Licensee represents and warrants that it will not use or 
 * redistribute the Software for such purposes. 
 */ 
 
 
package jmf.media.protocol.live; 
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import java.awt.Dimension; 
import javax.media.*; 
import javax.media.format.*; 
import javax.media.protocol.*; 
import javax.media.protocol.DataSource; 
import java.io.IOException; 
 
public class LiveStream implements PushBufferStream, Runnable { 
 
    protected ContentDescriptor cd = new ContentDescriptor(ContentDescriptor.RAW); 
    protected int maxDataLength; 
    protected byte [] data; 
    protected Dimension size; 
    protected RGBFormat rgbFormat; 
    protected AudioFormat audioFormat; 
    protected boolean started; 
    protected Thread thread; 
    protected float frameRate = 20f; 
    protected BufferTransferHandler transferHandler; 
    protected Control [] controls = new Control[0]; 
 
    protected boolean videoData = true; 
     
    public LiveStream() { 
 if (videoData) { 
     int x, y, pos, revpos; 
      
     size = new Dimension(320, 240); 
     maxDataLength = size.width * size.height * 3; 
     rgbFormat = new RGBFormat(size, maxDataLength, 
          Format.byteArray, 
          frameRate, 
          24, 
          3, 2, 1, 
          3, size.width * 3, 
          VideoFormat.FALSE, 
          Format.NOT_SPECIFIED); 
      
     // generate the data 
     data = new byte[maxDataLength]; 
     pos = 0; 
     revpos = (size.height - 1) * size.width * 3; 
     for (y = 0; y < size.height / 2; y++) { 
  for (x = 0; x < size.width; x++) { 
      byte value = (byte) ((y*2) & 0xFF); 
      data[pos++] = value; 
      data[pos++] = 0; 
      data[pos++] = 0; 
      data[revpos++] = value; 
      data[revpos++] = 0; 
      data[revpos++] = 0; 
  } 
  revpos -= size.width * 6; 
     } 
 } else { // audio data 
     audioFormat = new AudioFormat(AudioFormat.LINEAR, 
       8000.0, 
       8, 
       1, 
       Format.NOT_SPECIFIED, 
       AudioFormat.SIGNED, 
       8, 
       Format.NOT_SPECIFIED, 
       Format.byteArray); 
     maxDataLength = 1000; 
 } 
 
 thread = new Thread(this); 
    } 
 
    /********************************************** ***************************** 
     * SourceStream 
     ********************************************** *****************************/ 
     
    public ContentDescriptor getContentDescriptor() { 
 return cd; 
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    } 
 
    public long getContentLength() { 
 return LENGTH_UNKNOWN; 
    } 
 
    public boolean endOfStream() { 
 return false; 
    } 
 
    /********************************************** ***************************** 
     * PushBufferStream 
     ********************************************** *****************************/ 
 
    int seqNo = 0; 
    double freq = 2.0; 
     
    public Format getFormat() { 
 if (videoData) 
     return rgbFormat; 
 else 
     return audioFormat; 
    } 
 
    public void read(Buffer buffer) throws IOException { 
 synchronized (this) { 
     Object outdata = buffer.getData(); 
     if (outdata == null || !(outdata.getClass() == Format.byteArray) || 
  ((byte[])outdata).length < maxDataLength) { 
  outdata = new byte[maxDataLength]; 
  buffer.setData(outdata); 
     } 
     if (videoData) { 
  buffer.setFormat( rgbFormat ); 
  buffer.setTimeStamp( (long) (seqNo * (1000 / frameRate) * 1000000) ); 
  int lineNo = (seqNo * 2) % size.height; 
  int chunkStart = lineNo * size.width * 3; 
  System.arraycopy(data, chunkStart, 
     outdata, 0, 
     maxDataLength - (chunkStart)); 
  if (chunkStart != 0) { 
      System.arraycopy(data, 0, 
         outdata, maxDataLength - chunkStart, 
         chunkStart); 
  } 
     } else { 
  buffer.setFormat( audioFormat ); 
  buffer.setTimeStamp( 1000000000 / 8 ); 
  for (int i = 0; i < 1000; i++) { 
      ((byte[])outdata)[i] = (byte) (Math.sin(i / freq) * 32); 
      freq = (freq + 0.01); 
      if (freq > 10.0) 
   freq = 2.0; 
  } 
     } 
     buffer.setSequenceNumber( seqNo ); 
     buffer.setLength(maxDataLength); 
     buffer.setFlags(0); 
     buffer.setHeader( null ); 
     seqNo++; 
 } 
    } 
 
    public void setTransferHandler(BufferTransferHandler transferHandler) { 
 synchronized (this) { 
     this.transferHandler = transferHandler; 
     notifyAll(); 
 } 
    } 
 
    void start(boolean started) { 
 synchronized ( this ) { 
     this.started = started; 
     if (started && !thread.isAlive()) { 
  thread = new Thread(this); 
  thread.start(); 
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     } 
     notifyAll(); 
 } 
    } 
 
    /********************************************** ***************************** 
     * Runnable 
     ********************************************** *****************************/ 
 
    public void run() { 
 while (started) { 
     synchronized (this) { 
  while (transferHandler == null && started) { 
      try { 
   wait(1000); 
      } catch (InterruptedException ie) { 
      } 
  } // while 
     } 
 
     if (started && transferHandler != null) { 
  transferHandler.transferData(this); 
  try { 
      Thread.sleep( 10 ); 
  } catch (InterruptedException ise) { 
  } 
     } 
 } // while (started) 
    } // run 
 
    // Controls 
     
    public Object [] getControls() { 
 return controls; 
    } 
 
    public Object getControl(String controlType) { 
       try { 
          Class  cls = Class.forName(controlType); 
          Object cs[] = getControls(); 
          for (int i = 0; i < cs.length; i++) { 
             if (cls.isInstance(cs[i])) 
                return cs[i]; 
          } 
          return null; 
 
       } catch (Exception e) {   // no such controlType or such control 
         return null; 
       } 
    } 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements; 
 
import java.awt.Component; 
import java.io.IOException; 
 
import org.lucane.client.Communicator; 
import org.lucane.client.Plugin; 
import org.lucane.common.ConnectInfo; 
import org.lucane.common.net.ObjectConnection; 
import org.lucane.common.net.ObjectListener; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.AmbiConfPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.RequirementManagerClient; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.common.RMMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.common.AbstractMessage; 
 
public class RequirementsPlugin extends Plugin implements ObjectListener { 
 // Usuários que estão logados no lucane. 
 protected ConnectInfo[] mUsersConnection; 
 // Referencia para o service (nosso server) 
    private ConnectInfo server = null; 
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 protected ObjectConnection mServerConnection; 
  
 protected AmbiConfPlugin mAmbiConf; 
 protected RequirementManagerClient mClientManager; 
  
 protected Object mSaveMutex = new Object(); 
 protected String mSaveResult; 
  
 protected Object mBaselineMutex = new Object(); 
 protected String mBaselineResult; 
  
 public RequirementsPlugin p = null; 
 protected RequirementsPlugin owner = null; 
 
 public RequirementsPlugin(){ 
   
 } 
  
 public Plugin newInstance(ConnectInfo[] pUsersConnection) { 
  System.out.println("RequirementsPlugin: Chamou o método newInstance"); 
  if (this.p == null){ 
         this.p = new RequirementsPlugin(pUsersConnection, this); 
         p.initializeRequest();          
        }else{ 
         this.p.setUsers(pUsersConnection); 
        }                         
  return this.p; 
 } 
  
 public void setUsers(ConnectInfo[] friends){ 
  this.mUsersConnection = friends; 
 } 
  
 public RequirementsPlugin(ConnectInfo[] friends, RequirementsPlugin pOwner){ 
  this.mUsersConnection = friends; 
  this.owner = pOwner; 
 } 
  
 public void atthach(AmbiConfPlugin pAmbiConf){ 
  this.mAmbiConf = pAmbiConf; 
   
 } 
  
 public boolean isCollaborationManager() { 
  return ( this.mAmbiConf != null ); 
   
 } 
 
 public void objectRead(Object o) { 
  System.out.println("RequirementsPlugin: <<<<<<<<<< método objectRead() chamado.");      
         
   
 } 
  
 public void load(ObjectConnection oc, ConnectInfo who, String data) 
 { 
  System.out.println("Foi chamado o método LOAD ... data : " + data); 
  this.mServerConnection = oc; 
  this.mServerConnection.addObjectListener(this); 
   
 } 
  
  
 public void processResponseMessage( AbstractMessage pMessage){ 
  int command = pMessage.getCommand(); 
    
  switch(command){ 
   case RMMessage.AC_INITIALIZE_ACK: 
    // Confirmação da solicitação de inicio do gerenciador de requisitos 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_INITIALIZE_INDICATION_ACK: 
    // Reconfirmação do servidor da indicação de inicio do gerenciador de requisitos 
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    break; 
     
   case RMMessage.AC_GET_PROJECTS_ACK: 
    // Resposnta à solicitação de projetos no servidor. 
          
    break; 
     
   case RMMessage.AC_GET_BASELINES_ACK: 
    // Resposta à solicitação de baselines no servidor. 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_GET_REQUIREMENTS_ACK: 
    // Resposta à solicitação de requirementos no servidor. 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_PROJECTS_ACK: 
    // Reconfirmação de projetos recebidos pelo criente 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_BASELINES_ACK: 
    // Reconfirmação de baselines recebidas pelo cliente 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REQUIREMENTS_ACK: 
    // Reconfirmaçao de requisitos recebidos pelo cliente 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_ACCEPT_RESPONSE_ACK: 
    // Confirmação de resposta de aceitação enviada ao servidor. 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_ACCEPT_REQUEST_ACK: 
     // Reconfirmação de requisição de resposta enviada pelo servidor. 
     
    break; 
         
   case RMMessage.AC_CANCEL_ACK: 
    // Confirmação da mensagem de CANCEL enviada pelo cliente 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_CANCEL_INDICATION_ACK: 
    // Reconfirmação da indicação de cancel recebida do servidor. 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_EDIT_REQUIREMENT_ACK:{ 
    // Confirmação da solicitação no servidor para editar o requisito. 
    String result = (String)pMessage.getData(); 
    if ( !result.equals("OK") ) 
     this.mClientManager.showAlert( result ); 
    break; 
   } 
   case RMMessage.AC_NEW_REQUIREMENT_ACK:{ 
    // Confirmação da solicitação no servidor para novo requisito. 
    String result = (String)pMessage.getData(); 
    if ( !result.equals("OK") ) 
     this.mClientManager.showAlert( result ); 
     
    break; 
   } 
   case RMMessage.AC_REFRESH_ACK: 
    // Confirmação da solicitação de refresh de um requisito. 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REFRESH_INDICATION_ACK: 
    // Reconfirmação de indicaçã de refresh de um requisito. 
     
    break; 
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   case RMMessage.AC_BASELINE_FINALIZE_ACK: 
    // Confirmação de indicaçã de finalização de uma baseline. 
    this.mBaselineResult = (String)pMessage.getData(); 
     
    synchronized( this.mBaselineMutex ){ 
     this.mBaselineMutex.notify(); 
      
    } 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_SAVE_ACK: 
    // Confirmação da solicitação de save 
    // informa se foi realizada com sucesso ( OK ) ou omotivo do erro. 
    this.mSaveResult = (String)pMessage.getData(); 
     
    synchronized( this.mSaveMutex ){ 
     this.mSaveMutex.notify(); 
      
    } 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_CREATE_PROJECT_ACK: 
    // Reconfirmação de criação de um novo projeto. 
     
    break; 
    
   case RMMessage.AC_FINALIZE_ACK: 
    // Resposta à solicitação de termino do gerenciador 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_FINALIZE_INDICATION_ACK: 
    // Reconfirmação finalização do gerenciador 
     
    break; 
     
   /** 
    * Evento não tratado... 
    */ 
   default: 
    System.out.println("Evento não tratado ..."); 
     
    break; 
 
  } 
   
 } 
  
 public void sendMessage(AbstractMessage pMessage){  
     if (this.server == null) 
      this.server = Communicator.getInstance().getConnectInfo(getName()); 
      
  //Enviando a mensagem para o servidor, e logo em seguida, aguardando a resposta. 
     ObjectConnection oc = Communicator.getInstance().sendMessageTo( 
    server, server.getName(), pMessage); 
      
  try{ 
 
         //Le a mensgem de resposta... 
   RMMessage msg = (RMMessage)oc.read(); 
   this.processResponseMessage(msg); 
    
  
  }catch(Exception e){ 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
  
 public void processMessageIn(AbstractMessage pMessage){ 
  switch ( pMessage.getCommand() ){ 
   
   case RMMessage.AC_INITIALIZE_INDICATION: 
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    // Solicitação de inicio do regerenciador de requisito. 
    this.initializeIndication(); 
     
    break; 
    
   case RMMessage.AC_PROJECTS: 
    // recebimento de projetos cadastrados no sistema. 
    Project[] projects = (Project[])pMessage.getData(); 
    this.receiveProjects(projects); 
       
    break; 
     
   case RMMessage.AC_BASELINES: 
    // recebimento de baselines cadastrados no sistema. 
    Baseline[] baselines = (Baseline[])pMessage.getData(); 
    this.receiveBaselines( baselines ); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REQUIREMENTS: 
    // recebimento de requirimentos cadastrados no sistema. 
    Baseline baseline = (Baseline)pMessage.getData(); 
    this.receiveRequirements( baseline ); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REFRESH_INDICATION: 
    // indicação de atualização do conteudo do requisito informado. 
    Requirement requirement = (Requirement)pMessage.getData(); 
    this.refreshIndication( requirement ); 
     
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_CANCEL_INDICATION: 
    // indicação de cancelamento de edição. 
    Requirement requirementCancel = (Requirement)pMessage.getData(); 
    this.cancelIndication( requirementCancel ); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_ACCEPT_REQUEST: 
    // indicação de aceitação da edição atual de requisito. 
    Requirement requirementAccept = (Requirement)pMessage.getData(); 
    this.acceptRequest( requirementAccept ); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_FINALIZE_INDICATION: 
    // indicação de finalização do gerenciamanto de requisito. 
    String finalizeIndication = (String)pMessage.getData(); 
    this.finalizeIndication(finalizeIndication ); 
     
    break; 
     
   /** 
    * Evento não tratado... 
    */ 
   default: 
    System.out.println("Evento não tratado ..."); 
     
    break; 
  } 
   
 } 
  
 /** 
  * Método de finalização do gerenciador de requisitos. 
  * @param finalizeIndication 
  */ 
 private void finalizeIndication(String finalizeIndication) { 
  RMMessage rsp = new RMMessage(RMMessage.AC_FINALIZE_INDICATION_ACK, "OK"); 
  sendMessage(rsp); 
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   // avisa que está encerrando funcionamento do gerenciador de requisitos. 
   this.mAmbiConf.finalizeRequirementManager(); 
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   this.mAmbiConf = null; 
  }else{ 
   this.mClientManager.finalizeRequirementManager(); 
  } 
  this.owner.p = null;   
 } 
 
 /** 
  * Método que recebe 
  */ 
 public synchronized void follow(){ 
  AbstractMessage msg; 
  try { 
   msg = (AbstractMessage)this.mServerConnection.read(); 
   //processa mensagens recebidas 
   this.processMessageIn( msg ); 
 
 
  } catch (IOException e) { 
 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
 
   e.printStackTrace(); 
  }  
 
  
   
 } 
 
  
 /** 
  * Método de requisição para aceitar a gravação do edital, 
  * devendo responder se aceita alteração/edição ou não. 
  * @param pRequirementAccept 
  */ 
 private void acceptRequest(Requirement pRequirementAccept) { 
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_ACCEPT_REQUEST_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
   
   
  boolean resp = this.mClientManager.acceptRequest( pRequirementAccept ); 
   
  this.doAcceptResponse( resp );  
   
   
 } 
 
  
 /** 
  * Método de indicação de cancelamento da edição atual. 
  * @param pRequirement 
  */ 
 private void cancelIndication(Requirement pRequirement) { 
  this.mClientManager.cancelIndication( pRequirement); 
   
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_CANCEL_INDICATION_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que indica atualização de conteudo referente o requisito 
  * que esta sendo editado. Os dados serão atualizados na interface 
  * do usuário. 
  * @param pRequirement 
  */ 
 private void refreshIndication(Requirement pRequirement) { 
  this.mClientManager.refreshIndication( pRequirement); 
   
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_REFRESH_INDICATION_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
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 } 
 
 /** 
  * Método que entrega todos requisitos da baseline informada pelo 
  * sevidor para serem visualizados na interface. 
  * @param baseline 
  */ 
 private void receiveRequirements(Baseline pBaseline) { 
  this.mClientManager.setRequirements( pBaseline ); 
   
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_REQUIREMENTS_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que entrega todas baselines recebidas do servidor 
  * para serem visualizados na interface. 
  * @param baselines 
  */ 
 private void receiveBaselines(Baseline[] pBaselines) { 
  this.mClientManager.setBaselines(pBaselines); 
   
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_BASELINES_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
 } 
 
 /** 
  * Método que entrega todos projetos recebidos do servidor 
  * para serem visualizados na interface. 
  * @param projects 
  */ 
 private void receiveProjects(Project[] pProjects) { 
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_PROJECTS_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
   
  this.mClientManager.setProjects(pProjects);  
 
 } 
  
  
 /** 
  * Método que requisita o início do gerenciador de requisitos, em modo simple 
  * de navegação. 
  * 
  */ 
 public void initializeRequest(){ 
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage initialize = new RMMessage( RMMessage.AC_INITIALIZE, "OK" ); 
  sendMessage(initialize); 
   
 } 
  
  
 /** 
  * Método que requisita o início do gerenciador de requisitos,  
  * em modo integrado com videoconferência. 
  * de navegação. 
  * 
  */ 
 public void initializeRequest(AmbiConfPlugin pAmbiConfPlugin){ 
  this.mAmbiConf = pAmbiConfPlugin; 
   
  // responde sucesso no recebimento 
  RMMessage initialize = new RMMessage( RMMessage.AC_INITIALIZE, "OK" ); 
  mAmbiConf.sendMessage(initialize); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que inicia a exibição do painel de requisitos. 
  * Caso não exista um plugin do AMBICONF setado, uma janela 
  * nova deve ser criada. 
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  * Se existir, será solicitado o retorno dos componentes visuais  
  * de gerencia de requisitos, e setado no AMBICONF. 
  * 
  */ 
 private void initializeIndication() { 
  this.mClientManager = new RequirementManagerClient(); 
  this.mClientManager.setPlugin( this ); 
  
  // responde sucesso da inicialização 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_INITIALIZE_INDICATION_ACK, "OK" ); 
  sendMessage(rsp); 
 
  if ( this.isCollaborationManager() ){ 
   // solicita conponentes visuais 
   int i = 0; 
   Component[] visualComponents = this.mClientManager.getVisualComponents(); 
   this.mAmbiConf.startRequirementManager( visualComponents ); 
  }else{ 
   // inicializa o mono single, com janela própria 
   this.mClientManager.startSigleMode(); 
  } 
   
   
 } 
 
 /** 
  * Método que realiza a requisição no servidor para o envio dos  
  * projetos existentes no sistema. 
  * 
  */ 
 public void requestProjects() { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_GET_PROJECTS, "Get Projects"); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
 
 public void requestBaselines(Project pProject) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_GET_BASELINES, pProject); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
 
 public void requestRequirements(Baseline pBaseline) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_GET_REQUIREMENTS, pBaseline); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
 
 public void requestEditRequirement(Requirement pRequirement) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_EDIT_REQUIREMENT, pRequirement); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
 } 
 
 public void requestNewRequirement(Requirement pRequirement) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_NEW_REQUIREMENT, pRequirement); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
 
 public void requestRefresh(Requirement pRequirement) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_REFRESH, pRequirement); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
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 public void requestCancel(Requirement pRequirement) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_CANCEL, pRequirement); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
     
 } 
 
 /** 
  * Método que solicita a gravação do requisito informado no parametro. 
  * É  enviada a mensagem ao servidor e ficará aguardando a sinalização  
  * de resposta. Caso não for aceitado, uma excessão será lançada 
  * com o motivo vindo so servidor.  
  * @param requirement 
  * @throws RequirementException  
  */ 
 public boolean requestSave(Requirement pRequirement) throws RequirementException { 
  boolean result = false; 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_SAVE, pRequirement); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
  synchronized( mSaveMutex ){ 
   try { 
    // aguarda resposta de confirmação. 
    mSaveMutex.wait(); 
     
    if ( !mSaveResult.equals("OK") ){ 
     throw new RequirementException( mSaveResult ); 
      
    }else{ 
     result = true; 
    } 
     
   } catch (InterruptedException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    throw new RequirementException( "Aconteceu um erro na execução." ); 
   } 
    
  } 
   
  return result; 
   
   
   
 } 
 
 /** 
  * Método que requisita a finalização da Baseline informada, 
     * fazendo seu fechamento. Caso existir algum problema, um 
     * RequirementException será disparado com a mensagem de erro 
  * @param baseline 
  * @throws RequirementException  
  */ 
 public String requestBaselineFinalize( Baseline pBaseline ) throws RequirementException { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_BASELINE_FINALIZE, pBaseline ); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
  synchronized( this.mBaselineMutex ){    
   try { 
    this.mBaselineMutex.wait(); 
     
    if ( !this.mBaselineResult.equals("OK") ){ 
     throw new RequirementException( mBaselineResult ); 
    } 
   } catch (InterruptedException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
   
  return "Baseline finalizada com sucesso."; 
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 } 
 
 public void doAcceptResponse(boolean pResult) { 
  String resp = pResult ? "OK" : "NO"; 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_ACCEPT_RESPONSE, resp ); 
   
  // envio ao servidor 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
 
 public void requestFinalizeIndication() { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_FINALIZE, "FINALIZE" );  
     // envio ao servidor 
  sendMessage( msg );   
   
 } 
  
 public void newProject(Project pNewProject) { 
  RMMessage msg = new RMMessage(RMMessage.AC_CREATE_PROJECT, pNewProject); 
  sendMessage( msg ); 
   
 } 
 
 public void setAmbiConf(AmbiConfPlugin plugin) { 
  this.mAmbiConf = plugin;   
 } 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.mClientManager.hideCollaborativeControlButtons(b); 
   
 } 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedList; 
 
import javax.mail.search.SentDateTerm; 
 
import org.lucane.common.ConnectInfo; 
import org.lucane.common.Logging; 
import org.lucane.common.Message; 
import org.lucane.common.net.ObjectConnection; 
import org.lucane.server.Server; 
import org.lucane.server.Service; 
import org.lucane.server.database.DatabaseAbstractionLayer; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.AmbiConfService; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.Participant; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.common.RMMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl.ConnectorLucane; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.server.RequirementManagerServer; 
 
public class RequirementsServer extends Service { 
 protected Server parent; 
  
 protected AmbiConfService mAmbiConfService; 
 protected RequirementManagerServer mRequirementManager; 
 protected Requirement mRequirementEditing; 
 protected LinkedList<String> mParticipantsResponser; 
  
 // procedimento de autorização para salvar 
 protected Object mSavingMutex = new Object(); 
 protected String mParticipantName; 
  
 //Abstração do banco de dados. 
 private DatabaseAbstractionLayer layer; 
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 public void install() 
 {  
  Logging.getLogger().info("Entrou no metodo install do RequirementsServer"); 
   
        //Inicializa o banco de dados, se já houver ele não faz nada. 
  try { 
   String dbDescription = getDirectory() + "db-requirements.xml"; 
   this.parent.getDBLayer().getTableCreator().createFromXml(dbDescription); 
   System.out.println("Tabelas criados com sucesso para o serviço Requirements"); 
  } catch (Exception e) { 
   Logging.getLogger().severe("Não foi possível criar as tabelas do gerenreq!"); 
   e.printStackTrace(); 
  }   
 } 
  
 public void init(Server parent) 
 { 
  this.parent = parent;   
   
 
 
 
  //Pega referencia para a camada de banco de dados, podendo agora executar comandos 
  //através dela. 
  ConnectorLucane connector = new ConnectorLucane(); 
  connector.setDatabaseLayer( parent.getDBLayer()); 
  // constroi o gerenciador de requisitos; 
  this.mRequirementManager = new RequirementManagerServer(); 
  this.mRequirementManager.setConnector( connector ); 
  this.mAmbiConfService = null; 
  this.mRequirementEditing = null; 
   
  Logging.getLogger().info("RequirementsServer: Iniciado serviço de gerencia de requisitos."); 
   
 } 
  
 protected boolean sendMessage(ConnectInfo pInfo, RMMessage pMessage){ 
  boolean result = false; 
   
  if ( this.isCollaborationManager() ){ 
   if ( pMessage.getCommand() != RMMessage.AC_ACCEPT_REQUEST ){ 
    result = true; 
    this.sendMessageForParticipants(pMessage); 
   }else{ 
    result = true; 
    this.mAmbiConfService.sendMessage( pInfo , pMessage); 
   } 
    
  }else{ 
   // single use 
   ObjectConnection oc; 
   try { 
    oc = parent.sendMessageTo(pInfo, this.getName(), "GET_CONNECTION"); 
     
    
   String connectionRSP = (String)oc.read(); 
   if ( connectionRSP.equals("OK")){ 
    oc.write( pMessage ); 
    result = true; 
   } 
    
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
  } 
   
   
  return result; 
   
   
 } 
  
 protected void sendMessageForParticipants(RMMessage pMessage){ 
  // pega todos participantes ativos na conferencia 



 200 

  Collection<Participant> participants = this.mAmbiConfService.getParticipantsJoineds(); 
  Iterator<Participant> i = participants.iterator(); 
   
  // envia para cada um, a mensagem informada por parametro 
  while ( i.hasNext() ){ 
   Participant p = i.next();    
   this.mAmbiConfService.sendMessage( p.getConnectInfo() , pMessage); 
    
  } 
   
   
 } 
  
 
 protected boolean isCollaborationManager() { 
  return ( this.mAmbiConfService != null ); 
   
 } 
  
 
 protected void refreshRequirement() { 
  // prepara  o aviso de refresh para todos participantes da video conferencia. 
  RMMessage msgResult = new RMMessage( RMMessage.AC_REFRESH_INDICATION , 
this.mRequirementEditing ); 
  this.sendMessageForParticipants( msgResult ); 
   
 } 
  
 protected void messageResponse(ObjectConnection oc, RMMessage pMessage){ 
  try { 
   oc.write(pMessage); 
    
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
    
  } 
 } 
 
 
 public void process(ObjectConnection oc, Message message) { 
  try {    
   RMMessage msg = (RMMessage)message.getData();  
    
   switch ( msg.getCommand() ){ 
 
   case RMMessage.AC_GET_PROJECTS: 
    AC_GET_PROJECTS(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_GET_BASELINES: 
    AC_GET_BASELINES(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_GET_REQUIREMENTS: 
    AC_GET_REQUIREMENTS(oc, message); 
     
    break; 
    
   case RMMessage.AC_EDIT_REQUIREMENT: 
    AC_EDIT_REQUIREMENT(oc, message); 
     
    break; 
    
   case RMMessage.AC_NEW_REQUIREMENT: 
    AC_NEW_REQUIREMENT(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REFRESH: 
    AC_REFRESH(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_CANCEL: 
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    AC_CANCEL(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_SAVE: 
    AC_SAVE(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_BASELINE_FINALIZE: 
    AC_BASELINE_FINALIZE(oc, message); 
     
    break; 
     
     
   case RMMessage.AC_ACCEPT_RESPONSE: 
    AC_ACCEPT_RESPONSE(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_INITIALIZE: 
    AC_INITIALIZE(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_CREATE_PROJECT: 
    AC_CREATE_PROJECT(oc, message); 
     
    break; 
    
   case RMMessage.AC_FINALIZE: 
    AC_FINALIZE(oc, message); 
     
    break; 
     
   ////////////////////////////////// 
   // respostas de mensagens enviadas 
     
   case RMMessage.AC_BASELINES_ACK: 
    AC_BASELINES_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_PROJECTS_ACK: 
    AC_PROJECTS_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REQUIREMENTS_ACK: 
    AC_REQUIREMENTS_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_REFRESH_INDICATION_ACK: 
    AC_REFRESH_INDICATION_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_CANCEL_INDICATION_ACK: 
    AC_CANCEL_INDICATION_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
     
   case RMMessage.AC_ACCEPT_REQUEST_ACK: 
    AC_ACCEPT_REQUEST_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_INITIALIZE_INDICATION_ACK: 
    AC_INITIALIZE_INDICATION_ACK(oc, message); 
     
    break; 
     
   case RMMessage.AC_FINALIZE_INDICATION_ACK: 
    AC_FINALIZE_INDICATION_ACK(oc, message); 
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    break; 
     
 
   /** 
    * Evento não tratado... 
    */ 
   default: 
    System.out.println("Evento não tratado ..."); 
     
    break;    
    
   } 
    
    
   // oc.write("OK"); // TEMPORARIAMENTE... 
  }catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 }  
  
  
 
 
 private void AC_INITIALIZE_INDICATION_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
   
 } 
   
 private void AC_FINALIZE_INDICATION_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
   
   
   
 } 
 
 private void AC_ACCEPT_REQUEST_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
 } 
 
 
 private void AC_CANCEL_INDICATION_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
 } 
 
 private void AC_REFRESH_INDICATION_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
 } 
 
 
 private void AC_REQUIREMENTS_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
 } 
 
 
 private void AC_PROJECTS_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc, msg );   
 } 
 
 
 private void AC_BASELINES_ACK(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  this.messageResponse(oc , msg ); 
 } 
  
  
 private void AC_FINALIZE(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage resp = new RMMessage(RMMessage.AC_FINALIZE_ACK, "Finalize recebido pelo servidor"); 
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  this.messageResponse(oc, resp);   
  //-   
  RMMessage rsp = new RMMessage(RMMessage.AC_FINALIZE_INDICATION, "Finalize indication"); 
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   sendMessageForParticipants(rsp);    
  }else{ 
   sendMessage(message.getSender(), rsp);     
  }   
   
  this.finalizeRequirementManager(); 
   
 } 
  
 private void AC_CREATE_PROJECT(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  Project newProject = (Project)msg.getData(); 
   
  RMMessage rsp = null; 
   
  try { 
   this.mRequirementManager.createProject(newProject.getProjectName(), 
     newProject.getDescription()); 
   rsp = new RMMessage(RMMessage.AC_CREATE_PROJECT_ACK, "OK"); 
    
   // reenvia todos projetos jah cadastrados. 
   this.sendProjects( message.getSender() ); 
 
  } catch (RequirementException e) { 
   rsp = new RMMessage(RMMessage.AC_CREATE_PROJECT_ACK, "ERROR: " + e.getMessage() ); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  // envia mensagem de resposta. 
  messageResponse(oc, rsp); 
   
 } 
  
 private void AC_INITIALIZE(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser salvo no sistema 
  String resp = (String)msg.getData(); 
  String name = message.getSender().getName(); 
  RMMessage rsp;  
   
  System.out.println("RequirementsServer: Recebendo pedido de inicio do gerenciador de requisitos" ); 
  
  rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_INITIALIZE_ACK, "OK" ); 
  messageResponse(oc, rsp); 
  RMMessage msgInit = new RMMessage( RMMessage.AC_INITIALIZE_INDICATION , "Init Requirement 
Manager"); 
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   this.sendMessageForParticipants( msgInit ); 
   this.sendProjects( message.getSender() );   
  }else{ 
   this.sendMessage( message.getSender(), msgInit); 
    
  } 
   
   
 } 
  
 private void AC_ACCEPT_RESPONSE(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser salvo no sistema 
  String resp = (String)msg.getData(); 
  String name = message.getSender().getName(); 
  RMMessage rsp;  
   
  System.out.println("RequirementsServer: Recebendo resposta de aceitação de " + name +": " +  resp ); 
  
  rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_ACCEPT_RESPONSE_ACK, "OK" ); 
   
  // verificando quadros de votos 
  if ( resp.equals("OK") ){ 
   // aceitou a gravação 
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   // retira esse participante da lista 
   this.mParticipantsResponser.remove(name); 
    
   if ( this.mParticipantsResponser.isEmpty()){ 
    synchronized( mSavingMutex ){ 
     mSavingMutex.notify(); 
    } 
   } 
  }else{ 
   // não aceitou o salvamento 
   this.mParticipantName = name; 
   synchronized( mSavingMutex ){ 
    mSavingMutex.notify(); 
   } 
    
  } 
   
  
   
  // envia mensagem de resposta 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
   
 } 
  
 private void AC_BASELINE_FINALIZE(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser salvo no sistema 
  Baseline baseline = (Baseline)msg.getData(); 
  RMMessage rsp;  
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   System.out.println("RequirementsServer: Finalizando a baseline de versão " + baseline.getVersion() ); 
     
   if ( this.mRequirementManager.finalize( baseline ) ){    
    // atualiza as baselines existentes 
    Baseline[] baselines = this.mRequirementManager.getBaselines(); 
 
    RMMessage msgResult = new RMMessage( RMMessage.AC_BASELINES , baselines); 
    this.sendMessageForParticipants( msgResult ); 
     
    // atualiza todos requisitos  
     
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_BASELINE_FINALIZE_ACK, "OK" ); 
    
   }else{ 
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_BASELINE_FINALIZE_ACK, "Operação de 
finalização da baseline não pode ser executada." ); 
    
   } 
     
 
    
  }else{ 
   rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_BASELINE_FINALIZE_ACK, "O processo de edição 
colaborativa não está iniciado." ); 
    
  } 
   
  // envia mensagem de resposta 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
   
 } 
 
 
 private void AC_SAVE(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser salvo no sistema 
  Requirement requirement = (Requirement)msg.getData(); 
  RMMessage rsp;  
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
     
   try { 
    // pegando os participantes que deverão responder aprovação de gravação 
    Collection<Participant> allParticipants  = this.mAmbiConfService.getParticipantsJoineds(); 
    Iterator<Participant> i = allParticipants.iterator(); 
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    this.mParticipantsResponser = new LinkedList<String>(); 
     
    // identifica participante destino e envia convite para aceitar salvamento 
    RMMessage acceptRequest = new RMMessage( RMMessage.AC_ACCEPT_REQUEST, 
requirement ); 
    int iaaa = 0; 
    while ( i.hasNext() ){ 
     Participant p = i.next(); 
     // Se diferente do participante que está pedindo save do requisito 
     if ( !p.getConnectInfo().getName().equals( message.getSender().getName() ) ){ 
      mParticipantsResponser.add( p.getConnectInfo().getName() ); 
      sendMessage( p.getConnectInfo(), acceptRequest ); 
     } 
    } 
     
    synchronized( mSavingMutex ){ 
     try {mSavingMutex.wait();} catch (InterruptedException e) {} 
      
    } 
     
     
    // Se vazio, todos responderam com sim 
    if ( mParticipantsResponser.isEmpty() ){ 
      
     System.out.println("RequirementsServer: Salvando o requisito " +  
requirement.getCode() + "-" + requirement.getCodeSeq()); 
      
      
     this.mRequirementEditing = this.mRequirementManager.save( requirement ); 
      
     // atualiza o requisito salvo em todos participantes. 
     this.refreshRequirement(); 
      
     rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_SAVE_ACK, "OK" ); 
    }else{ 
     rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_SAVE_ACK, "O participant " + 
mParticipantName + " não aceitou o salvamento." ); 
    } 
     
   } catch (RequirementException e) { 
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_SAVE_ACK, "Operação de SAVE não pode ser 
executada." ); 
    
   } 
     
 
    
  }else{ 
   rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_SAVE_ACK, "O processo de edição colaborativa não está 
iniciado." ); 
    
  } 
   
  // envia mensagem de resposta 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
   
 } 
 
 
 private void AC_CANCEL(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement a ser cancelado 
  Requirement requirement = (Requirement)msg.getData(); 
  RMMessage rsp;  
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   if ( this.mRequirementEditing != null ){ 
    System.out.println("RequirementsServer: Cancelando o requisito " +  requirement.getCode() + 
"-" + requirement.getCodeSeq()); 
    this.mRequirementEditing = null; 
     
    // enviando mensage de indicação de cancel para todos participantes. 
    RMMessage msgCancel = new RMMessage( RMMessage.AC_CANCEL_INDICATION, 
"Cancel Indication." ); 
    this.sendMessageForParticipants( msgCancel ); 
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    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_CANCEL_ACK, "OK" ); 
     
   }else{ 
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_CANCEL_ACK, "Operação de cancel não pode ser 
executada." ); 
     
   } 
     
 
    
  }else{ 
   rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_CANCEL_ACK, "O processo de edição colaborativa não está 
iniciado." ); 
    
  } 
   
  // envia mensagem de resposta 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
 } 
 
 
 private void AC_REFRESH(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser criado e atualizado para todos 
  Requirement requirement = (Requirement)msg.getData(); 
  RMMessage rsp;  
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   if ( this.mRequirementEditing != null ){ 
    System.out.println("RequirementsServer: Refresh do requisito " +  requirement.getCode() + "-
" + requirement.getCodeSeq()); 
    this.mRequirementEditing = requirement; 
    this.refreshRequirement(); 
     
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_REFRESH_ACK, "OK" ); 
     
   }else{ 
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_REFRESH_ACK, "Requisito ainda não preparado 
para edição." ); 
     
   } 
     
 
    
  }else{ 
   rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_REFRESH_ACK, "O processo de edição colaborativa não está 
iniciado." ); 
    
  } 
   
  // envia mensagem de resposta 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
   
 } 
 
 
 private void AC_NEW_REQUIREMENT(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser criado e atualizado para todos 
  Requirement requirement = (Requirement)msg.getData(); 
  RMMessage rsp = null; 
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   System.out.println("RequirementsServer: Criação do requisito " +  requirement.getCode() + "-" + 
requirement.getCodeSeq()); 
    
   // prepara a criação do novo requisito e atualização em todos participantes 
 
   this.mRequirementEditing = this.mRequirementManager.createRequirement( requirement.getCode(), 
requirement.getDescription() ); 
   if ( this.mRequirementEditing != null ){ 
     
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_NEW_REQUIREMENT_ACK, "OK" ); 
    // envia mensagem de resposta 
    this.messageResponse(oc,rsp); 
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    this.refreshRequirement(); 
     
   }else{ 
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_NEW_REQUIREMENT_ACK, "O novo requisito 
codigo " + requirement.getCode() + " não pode ser criado." ); 
    // envia mensagem de resposta 
    this.messageResponse(oc,rsp); 
   } 
    
 
    
  }else{ 
   rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_NEW_REQUIREMENT_ACK, "O processo de edição 
colaborativa não está iniciado." ); 
   // envia mensagem de resposta 
   this.messageResponse(oc,rsp); 
  } 
   
   
   
 } 
 
 
 
 private void AC_EDIT_REQUIREMENT(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem com parametro Requirement para ser editado 
  Requirement requirement = (Requirement)msg.getData(); 
  RMMessage rsp = null; 
   
  if ( isCollaborationManager() ){ 
   System.out.println("RequirementsServer: Pretende editar o requisito " +  requirement.getCode() + "-" + 
requirement.getCodeSeq()); 
    
   // prepara a criação do novo requisito e envio para todos participantes 
   try { 
    this.mRequirementEditing = this.mRequirementManager.edit( requirement ); 
    this.refreshRequirement(); 
         
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_EDIT_REQUIREMENT_ACK, "OK" ); 
     
   } catch (RequirementException e) { 
    rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_EDIT_REQUIREMENT_ACK, e.getMessage() ); 
    
   } 
 
    
  }else{ 
   rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_EDIT_REQUIREMENT_ACK, "O processo de edição 
colaborativa não está iniciado." ); 
    
  } 
   
  // envia mensagem de resposta 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
   
 } 
 
 
 private void AC_GET_REQUIREMENTS(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem de getRequirements possui parâmetro Baseline 
  Baseline baseline = (Baseline)msg.getData(); 
  System.out.println("RequirementsServer: Carregar todos requisitos da baseline versão " + baseline.getVersion()); 
   
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_GET_REQUIREMENTS_ACK, "OK" ); 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
    
   
  // recebe a baseline atualizada com os requisitos dela 
  Baseline baselineLoaded = this.mRequirementManager.getBaseline( baseline.getVersion() ); 
   
  // prepara  o retorno da baseline e seus requisiros encontrados 
  RMMessage msgResult = new RMMessage( RMMessage.AC_REQUIREMENTS , baselineLoaded); 
  this.sendMessage( message.getSender(), msgResult ); 
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 } 
 
 
 private void AC_GET_BASELINES(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem de getBaselines possui parâmetro Project 
  Project project = (Project)msg.getData(); 
  System.out.println("RequirementsServer: Carregar todas baselines do projeto " + project.getProjectName() ); 
   
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_GET_BASELINES_ACK, "OK" ); 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
    
   
  // recebe array de todas baselines do projeto 
  try{ 
   this.mRequirementManager.setCurrentProject( project.getProjectName() ); 
   Baseline[] baselines = this.mRequirementManager.getBaselines(); 
    
   // prepara  o retorno de todos projetos encontrados 
   RMMessage msgResult = new RMMessage( RMMessage.AC_BASELINES , baselines); 
   this.sendMessage( message.getSender(), msgResult ); 
    
  }catch ( RequirementException e){ 
   e.printStackTrace(); 
    
  } 
  
   
 } 
 
 
 private void AC_GET_PROJECTS(ObjectConnection oc, Message message) { 
  RMMessage msg = (RMMessage)message.getData(); 
  // Mensagem de getProjects não possiu dados de parâmetro 
 
  RMMessage rsp = new RMMessage( RMMessage.AC_GET_PROJECTS_ACK, "OK" ); 
  this.messageResponse(oc,rsp); 
      
  this.sendProjects( message.getSender() ); 
   
 } 
 
 private void sendProjects(ConnectInfo pInfo) { 
  // recebe array de todos projetos jah cadastrados 
  Project[] projects = this.mRequirementManager.getProjects(); 
   
  // prepara  o retorno de todos projetos encontrados 
  RMMessage msgResult = new RMMessage( RMMessage.AC_PROJECTS , projects); 
  this.sendMessage( pInfo , msgResult ); 
   
 } 
 
 public void setMAmbiConfService(AmbiConfService ambiConfService) { 
  mAmbiConfService = ambiConfService; 
 } 
  
 protected void finalizeRequirementManager(){ 
  this.mAmbiConfService.finalizeRequirementManager(); 
  this.mAmbiConfService = null; 
   
 } 
 
 
 
  
  
  
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client; 
 
import java.awt.Component; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.RequirementsPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
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import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
 
public class RequirementManagerClient { 
 protected Project mCurrentProject; 
 protected Baseline mCurrentBaseline; 
 
 protected RequirementsPlugin mPlugin; 
  
 protected UIController mUIController; 
  
 protected Baseline[] baselines; 
 
 public RequirementManagerClient() { 
  this.mUIController = new UIController(this); 
 } 
  
 /** 
  * Método que seta a referencia para o plugin de gerenciamento 
  * de requisitos. 
  * @param pPlugin 
  */ 
 public void setPlugin(RequirementsPlugin pPlugin){ 
  this.mPlugin = pPlugin; 
   
 } 
  
 /** 
  * Método que requisita ao servidor os projetos registrados 
  * no sistema. 
  */ 
    public void requestProjects(){ 
     this.mPlugin.requestProjects(); 
      
    } 
     
    /** 
     * Método de entrada dos projetos requisitados ao servidor. 
     * Repassa para o controlador da interface. 
     * @param pProjects 
     */ 
    public void setProjects(Project[] pProjects){ 
     this.mUIController.setProjects( pProjects ); 
      
    } 
     
     
 /** 
  * Método que requisita as baselines de um determinado projeto 
  * @param pProject 
  */ 
    public void requestBaselines(Project pProject){ 
     this.mCurrentProject = pProject; 
     this.mPlugin.requestBaselines( pProject ); 
      
    } 
     
     
    /** 
     * Baselines recebidas do servidor e devem ser encaminhadas para o  
     * controlador de interface. 
     * @param pBaselines 
     */ 
    public void setBaselines(Baseline[] pBaselines){ 
     this.baselines = pBaselines; 
     this.mUIController.setBaselines( this.baselines ); 
    } 
     
         
    /** 
     * Requisição do gerenciador da interface para solicitar os 
     * requisitos da baseline informada. 
     * @param pBaseline 
     */ 
    public void requestRequirements(Baseline pBaseline){ 
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     this.mPlugin.requestRequirements( pBaseline ); 
      
    } 
     
    /** 
     * Resposta do servidor, contendo na baseline indicada 
     * todos requisitos existentes no sistema. 
     * @param pBaseline 
     */ 
    public void setRequirements(Baseline pBaseline){ 
      
     for (int i = 0; i < this.baselines.length; i++){ 
      if ( this.baselines[i].getIdBaseline() == pBaseline.getIdBaseline()){ 
       this.mCurrentBaseline = this.baselines[i]; 
      } 
     }    
     this.mCurrentBaseline.setRequirementSet(pBaseline.getRequirements()); 
     this.mUIController.setRequirements(mCurrentBaseline); 
    } 
     
    /** 
     * Requisição da interface para iniciar a edição do 
     * requisito informado por parâmetro. 
     * @param pRequirement 
     */ 
    public void requestEditRequirement(Requirement pRequirement){ 
     this.mPlugin.requestEditRequirement( pRequirement ); 
      
    } 
     
     
    /** 
     * Requisição da interface para iniciar a criação de  
     * um novo requisito. 
     * @param pRequirement 
     */ 
    public void requestNewRequirement(Requirement pRequirement){ 
     this.mPlugin.requestNewRequirement( pRequirement ); 
      
    } 
     
     
    /** 
     * Método que requisita a atualização de conteúdo do requisito informado 
     * em todos participantes. 
     * @param pRequirement 
     */ 
    public void requestRefresh(Requirement pRequirement){ 
     this.mPlugin.requestRefresh( pRequirement ); 
      
    } 
     
    /** 
     * Evento de refreshing do conteudo de requisito que se 
     * esta editando na interface. Deve ser bloqueado a possibilidade 
     * de navegação dos participantes com esse evento, estando apenas habilitados 
     * para visualizar o conteudo do requisito em questão. 
     * @param pRequirement 
     */ 
    public void refreshIndication(Requirement pRequirement){ 
     this.mUIController.refreshIndication( pRequirement );      
      
    } 
     
     
 /** 
  * Método que requisita o salvamento do requisito que se estava editando 
     * ou criando. É retornado RequirementException  com o motivo se não foi 
     * possivel gravar. 
  * @param pRequirement 
  * @throws RequirementException 
  */ 
    public boolean requestSave(Requirement pRequirement) throws RequirementException{ 
     return this.mPlugin.requestSave( pRequirement ); 
    
    } 
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    /** 
     * Método que requisita o cancelamento de edição e criação de requisito 
     * informado por parametro. 
     * @param pRequirement 
     */ 
    public void requestCancel(Requirement pRequirement){ 
     this.mPlugin.requestCancel( pRequirement ); 
      
    } 
     
     
    /** 
     * Método que requisita a finalização da Baseline informada, 
     * fazendo seu fechamento. Caso existir algum problema, um 
     * RequirementException será disparado com a mensagem de erro, 
     * devendo ser tratado pela interface. 
     * @param pBaseline 
     * @throws RequirementException 
     */ 
    public String requestBaselineFinalize(Baseline pBaseline) throws RequirementException{ 
     return this.mPlugin.requestBaselineFinalize( pBaseline ); 
      
    } 
     
     
       
     
 
    /** 
     * Método que retorna o componete básico,contendo todos  
     * compoente visualis para controle e visualização das informações. 
     * Solicita à janela principal os componente basicos, sem iniciar a exibição 
     * da mesma. 
     *  
     * @return 
     */ 
 public Component[] getVisualComponents() { 
  return this.mUIController.getVisualComponents(); 
 } 
  
 
 /** 
  * Método que inicia a exibição do genrenciador de requisitos 
  * em sua propria janela. 
  * 
  */ 
 public void startSigleMode() { 
  this.mUIController.startSingleMode();     
 } 
 
  
 /** 
  * Método que realiza o cancelamento da edição do conteudo do requisito 
  * que estava sendo editado. O conteúdo de exibição deve ser limpado. 
  * @param requirement 
  */ 
 public void cancelIndication(Requirement pRequirement) { 
  this.mUIController.cancelIndication( pRequirement ); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que solicita aceitação de gravação do requisito 
  * que está sendo editado. 
  * @param requirementAccept 
  */ 
 public boolean acceptRequest(Requirement pRequirementAccept) { 
  return this.mUIController.acceptRequest( pRequirementAccept ); 
   
 } 
  
 
 public void finalizeRequirementManager() { 
  this.mUIController.stopSingleMode(); 
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 } 
 
 public void requestFinalizeIndication() {   
  this.mPlugin.requestFinalizeIndication(); 
 } 
  
 /** 
  * Método que realiza a criação de um novo projeto 
  *  
  */ 
    public void newProject(Project pNewProject){ 
     this.mPlugin.newProject( pNewProject ); 
      
    } 
 
    /** 
     * Metodo que exibe um alerta com a mensagem enviada por parâmetro. 
     *  
     * @param result 
     */ 
 public void showAlert(String pResult) { 
  this.mUIController.showAlert( pResult ); 
   
 } 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.mUIController.hideCollaborativeControlButtons(b); 
   
 } 
 
 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client; 
 
import java.awt.Component; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Iterator; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.ui.RequirementMainWindow; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
 
public class UIController { 
  
 private RequirementMainWindow mainWindow = null; 
 private RequirementManagerClient controller = null; 
 
 public UIController(RequirementManagerClient pController) { 
        this.controller = pController; 
  // inicia a interface gráfica, mas não chama visualização 
  this.mainWindow = new RequirementMainWindow(this); 
 } 
 
 /** 
  * Método que retorna os componentes visuais  
  * para serem colocados em outras janelas 
  *  
  * PS: Os eventos continuarão sendo encaminhados normalmente para 
  * o JFrame original, tratando as mensagens normalmente. 
  * @return 
  */ 
 public Component[] getVisualComponents() {   
  return this.mainWindow.getPanels(); 
 } 
 
  
 /** 
  * Método que inicia a visualização do gerenciador de requisitos, 
  * em modo simples, possibilitando somente navegaçao, sem possibilidades 
  * de edição. 
  *  
  */ 
 public void startSingleMode() { 
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  this.mainWindow.startSingleMode(); 
 } 
 
  
 /** 
  * Método de entrada dos projetos requisitados ao servidor. 
  * Deve ser encaminhado para o componente que exibe a lista desses objetos. 
  * @param projects 
  */ 
 public void setProjects(Project[] projects) { 
  this.mainWindow.setProjects(projects);   
 } 
 
  
 /** 
  * Método de entrada das baselines requisitadas ao servidor. 
  * Deve ser encaminhado para o componente que exibe a lista desses objetos. 
  * @param baselines 
  */ 
 public void setBaselines(Baseline[] pBaselines) { 
  this.mainWindow.setBaselines(pBaselines);   
 } 
 
  
 /** 
  * Método que através da baseline informada, retorna todos requisitos  
  * existes para ela no sistema. 
  * @param baseline 
  */ 
 public void setRequirements(Baseline baseline) { 
 
  try { 
   // pegando todos os requisitos, nas suas ultimas versões 
   Collection<Requirement> requirements = baseline.getRequirementBase(); 
    
   int i = 0; 
   Requirement[] reqs = new Requirement[requirements.size()]; 
   Iterator iter = requirements.iterator(); 
   while (iter.hasNext()){ 
    reqs[i] = (Requirement)iter.next(); 
    ++i; 
   } 
    
      this.mainWindow.setRequirements(reqs);   
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Método de indicação de atualização e exibição do requisito informado  
  * por parâmetro. 
  * @param requirement 
  */ 
 public void refreshIndication(Requirement pRequirement) { 
  this.mainWindow.refreshIndication( pRequirement ); 
   
 } 
 
  
 /** 
  * Método de indicação de cancelamento da edição do 
  * requisito exibido. 
  * @param requirement 
  */ 
 public void cancelIndication(Requirement requirement) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que solicita aceitação de gravação do requisito 
  * que está sendo editado. O requisito enviado deve ser atualizado 
  * para exibição e um janelinha perguntar se aceita ou não  
  * o conteúdo desse arquivo. 
  * @param requirementAccept 
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  */ 
 public boolean acceptRequest(Requirement requirementAccept) { 
  return this.mainWindow.isAcceptSavingRequest(requirementAccept); 
   
   
 } 
  
 public void getProjects(){ 
  this.controller.requestProjects(); 
 } 
  
 public void getBaselines(Project pProject){ 
  this.controller.requestBaselines(pProject); 
 } 
 
 /** 
  * Método que finaliza a exibição da janela de gerenciamento 
  * de requisito modo simples. 
  * 
  */ 
 public void stopSingleMode() { 
  this.mainWindow.close(); 
 } 
  
 /** 
  * Método que realiza a criação de um novo projeto 
  *  
  */ 
    public void newProject(Project pNewProject){ 
     this.controller.newProject( pNewProject ); 
      
    } 
     
    /** 
     * Método que cria um novo requisito 
     * 
     */ 
    public void newRequirement(Requirement pRequirement){ 
     this.controller.requestNewRequirement(pRequirement); 
    } 
     
    public boolean saveRequirement(Requirement pRequirement){ 
     boolean result = false; 
     try { 
   result = controller.requestSave(pRequirement); 
  } catch (RequirementException e) { 
   this.mainWindow.alert( e.getMessage() ); 
  } 
   
  return result; 
 
      
    } 
     
    public void cancelEditRequirement(Requirement pRequirement){ 
     this.controller.requestCancel(pRequirement); 
    } 
     
    public void editRequirement(Requirement pRequirement){ 
     this.controller.requestEditRequirement(pRequirement); 
    } 
 
 public void requestFinalizeIndication() { 
  this.controller.requestFinalizeIndication(); 
 } 
 
 public void getRequirements(Baseline pBaseline) { 
  this.controller.requestRequirements(pBaseline); 
 } 
 
 /** 
  * Método que repassa a mensagem, devendo ser mostrada ao 
  * usuário sob forma de alerta. 
  *  
  * @param result 
  */ 
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 public void showAlert(String pResult) { 
  this.mainWindow.alert( pResult ); 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que solicita o refresh do requisito informado por parametro 
  * em todos participantes. 
  *  
  * @param requirement 
  */ 
 public void doRefresh(Requirement pRequirement) { 
  this.controller.requestRefresh( pRequirement ); 
   
 } 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.mainWindow.hideCollaborativeControlButtons(b); 
   
 } 
 
 
 public void finalizeBaseline(Baseline pBaseline){ 
  try { 
   this.controller.requestBaselineFinalize( pBaseline ); 
    
    
  } catch (RequirementException e) { 
   this.mainWindow.alert( e.getMessage() ); 
    
  } 
   
 } 
 
} 
/* 
 * ProjectPanel.java 
 * 
 * Created on 21 de Janeiro de 2007, 14:15 
 */ 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.ui; 
 
/** 
 * 
 * @author  ambiconf 
 */ 
public class ProjectPanel extends javax.swing.JPanel { 
     
    /** Creates new form ProjectPanel */ 
    public ProjectPanel() { 
        initComponents(); 
    } 
     
    /** This method is called from within the constructor to 
     * initialize the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
     * always regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">//GEN-BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
        lb_projectName = new javax.swing.JLabel(); 
        txt_projectName = new javax.swing.JTextField(); 
        lb_projectDescription = new javax.swing.JLabel(); 
        sp_projectDescription = new javax.swing.JScrollPane(); 
        txt_projectDescription = new javax.swing.JTextArea(); 
        jbt_save = new javax.swing.JButton(); 
        jbt_cancel = new javax.swing.JButton(); 
 
        setLayout(null); 
 
        lb_projectName.setText("Project Name:"); 
        add(lb_projectName); 
        lb_projectName.setBounds(10, 10, 68, 20); 
 
        add(txt_projectName); 
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        txt_projectName.setBounds(80, 10, 290, 19); 
 
        lb_projectDescription.setText("Project Description:"); 
        add(lb_projectDescription); 
        lb_projectDescription.setBounds(10, 40, 94, 14); 
 
        txt_projectDescription.setColumns(20); 
        txt_projectDescription.setRows(5); 
        sp_projectDescription.setViewportView(txt_projectDescription); 
 
        add(sp_projectDescription); 
        sp_projectDescription.setBounds(10, 60, 360, 190); 
 
        jbt_save.setText("Save"); 
        jbt_save.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jbt_saveActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        add(jbt_save); 
        jbt_save.setBounds(130, 260, 57, 23); 
 
        jbt_cancel.setText("Cancel"); 
        jbt_cancel.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jbt_cancelActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        add(jbt_cancel); 
        jbt_cancel.setBounds(200, 260, 65, 23); 
 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
    private void jbt_cancelActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jbt_cancelActionPerformed 
 
// TODO add your handling code here: 
    }//GEN-LAST:event_jbt_cancelActionPerformed 
 
    private void jbt_saveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jbt_saveActionPerformed 
 
// TODO add your handling code here: 
    }//GEN-LAST:event_jbt_saveActionPerformed 
     
     
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JButton jbt_cancel; 
    private javax.swing.JButton jbt_save; 
    private javax.swing.JLabel lb_projectDescription; 
    private javax.swing.JLabel lb_projectName; 
    private javax.swing.JScrollPane sp_projectDescription; 
    private javax.swing.JTextArea txt_projectDescription; 
    private javax.swing.JTextField txt_projectName; 
    // End of variables declaration//GEN-END:variables 
     
} 
/* 
 * RequirementBrowser.java 
 * 
 * Created on 21 de Janeiro de 2007, 14:22 
 */ 
 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.ui; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Collection; 
 
import javax.swing.JDialog; 
import javax.swing.JFrame; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.RequirementSet; 
 
/** 
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 * 
 * @author  ambiconf 
 */ 
public class RequirementBrowser extends javax.swing.JPanel { 
    protected JDialog mDialog; 
     
  
    /** Creates new form RequirementBrowser */ 
    public RequirementBrowser() { 
        initComponents(); 
    } 
     
    public void show(JFrame pOwner){ 
     mDialog = new JDialog(pOwner,"Requirement Version Browser"); 
      
     mDialog.add(this); 
     mDialog.setSize( new Dimension(518,345)); 
     mDialog.show(); 
      
    } 
     
    /** This method is called from within the constructor to 
     * initialize the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
     * always regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">//GEN-BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 
        btn_prev = new javax.swing.JButton(); 
        btn_next = new javax.swing.JButton(); 
        lb_reqCode = new javax.swing.JLabel(); 
        txt_reqCode = new javax.swing.JLabel(); 
        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 
        lb_codeSeq = new javax.swing.JLabel(); 
        txt_codeSeq = new javax.swing.JLabel(); 
        lb_date = new javax.swing.JLabel(); 
        txt_date = new javax.swing.JLabel(); 
        lb_description = new javax.swing.JLabel(); 
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 
        txt_description = new javax.swing.JTextArea(); 
        lb_approved = new javax.swing.JLabel(); 
        lb_lastVersion = new javax.swing.JLabel(); 
        txt_approved = new javax.swing.JLabel(); 
        txt_lastVersion = new javax.swing.JLabel(); 
        btn_close = new javax.swing.JButton(); 
 
        setLayout(null); 
 
        jPanel1.setLayout(null); 
 
        jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder()); 
        btn_prev.setText("<<"); 
        btn_prev.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                btn_prevActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        jPanel1.add(btn_prev); 
        btn_prev.setBounds(10, 10, 49, 23); 
 
        btn_next.setText(">>"); 
        btn_next.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                btn_nextActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        jPanel1.add(btn_next); 
        btn_next.setBounds(430, 10, 49, 23); 
 
        lb_reqCode.setText("Requirement Code :"); 
        jPanel1.add(lb_reqCode); 
        lb_reqCode.setBounds(155, 10, 135, 14); 
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        txt_reqCode.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12)); 
        txt_reqCode.setText("R1"); 
        jPanel1.add(txt_reqCode); 
        txt_reqCode.setBounds(280, 10, 30, 15); 
 
        add(jPanel1); 
        jPanel1.setBounds(9, 10, 490, 40); 
 
        jPanel2.setLayout(null); 
 
        jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder()); 
        lb_codeSeq.setText("Code Sequence : "); 
        jPanel2.add(lb_codeSeq); 
        lb_codeSeq.setBounds(10, 10, 120, 14); 
 
        txt_codeSeq.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12)); 
        txt_codeSeq.setText("R1"); 
        jPanel2.add(txt_codeSeq); 
        txt_codeSeq.setBounds(125, 10, 30, 15); 
 
        lb_date.setText("Date :"); 
        jPanel2.add(lb_date); 
        lb_date.setBounds(10, 30, 45, 14); 
 
        txt_date.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12)); 
        txt_date.setText("R1"); 
        jPanel2.add(txt_date); 
        txt_date.setBounds(50, 30, 160, 15); 
 
        lb_description.setText("Description :"); 
        jPanel2.add(lb_description); 
        lb_description.setBounds(10, 50, 80, 14); 
 
        txt_description.setColumns(20); 
        txt_description.setEditable(false); 
        txt_description.setRows(5); 
        jScrollPane1.setViewportView(txt_description); 
 
        jPanel2.add(jScrollPane1); 
        jScrollPane1.setBounds(10, 70, 470, 120); 
 
        lb_approved.setText("Approved :"); 
        jPanel2.add(lb_approved); 
        lb_approved.setBounds(330, 30, 80, 14); 
 
        lb_lastVersion.setText("Last version :"); 
        jPanel2.add(lb_lastVersion); 
        lb_lastVersion.setBounds(330, 10, 80, 14); 
 
        txt_approved.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12)); 
        txt_approved.setText(""); 
        jPanel2.add(txt_approved); 
        txt_approved.setBounds(440, 30, 25, 15); 
 
        txt_lastVersion.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12)); 
        txt_lastVersion.setText(""); 
        jPanel2.add(txt_lastVersion); 
        txt_lastVersion.setBounds(440, 10, 25, 15); 
 
        add(jPanel2); 
        jPanel2.setBounds(10, 61, 490, 200); 
 
        btn_close.setText("Close"); 
        btn_close.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                btn_closeActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        add(btn_close); 
         
        btn_close.setBounds(200, 270, 80, 23); 
 
 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
    private void btn_nextActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_nextActionPerformed 
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     mSelectedIndex--; 
     updateNavigation(); 
    } 
 
    private void btn_prevActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_prevActionPerformed 
     mSelectedIndex++; 
     updateNavigation(); 
      
    } 
     
    private void btn_closeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btn_nextActionPerformed 
     mDialog.dispose(); 
      
    } 
     
     
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JButton btn_close; 
    private javax.swing.JButton btn_next; 
    private javax.swing.JButton btn_prev; 
    private javax.swing.JPanel jPanel1; 
    private javax.swing.JPanel jPanel2; 
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 
    private javax.swing.JTextArea txt_description; 
    private javax.swing.JLabel lb_approved; 
    private javax.swing.JLabel lb_codeSeq; 
    private javax.swing.JLabel lb_date; 
    private javax.swing.JLabel lb_description; 
    private javax.swing.JLabel lb_lastVersion; 
    private javax.swing.JLabel lb_reqCode; 
    private javax.swing.JLabel txt_approved; 
    private javax.swing.JLabel txt_codeSeq; 
    private javax.swing.JLabel txt_date; 
    private javax.swing.JLabel txt_lastVersion; 
    private javax.swing.JLabel txt_reqCode; 
     
    private Requirement[] mRequirementSet; 
    private int mSelectedIndex; 
     
     
     
 public void setRequiremetSetToNavigation(String pReqCode, RequirementSet pRequirementSet) { 
  Collection<Requirement> requirements = pRequirementSet.getRequirementsVersion(); 
  Requirement[] req = new Requirement[requirements.size()]; 
   
  mRequirementSet = requirements.toArray(req); 
   
  this.txt_reqCode.setText( pReqCode ); 
  this.mSelectedIndex = 0; 
   
 
  updateNavigation(); 
   
 } 
 
 private void updateNavigation() { 
 
  Requirement req = mRequirementSet[mSelectedIndex]; 
  showValues(req); 
   
  this.btn_prev.setEnabled( mSelectedIndex < mRequirementSet.length-1 ); 
  this.btn_next.setEnabled( mSelectedIndex != 0 ); 
   
   
 } 
 
 private void showValues(Requirement req) { 
   
  SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy"); 
 
  this.txt_date.setText(format.format(req.getCreateDate())); 
  this.txt_codeSeq.setText( String.valueOf( req.getCodeSeq() )); 
  this.txt_description.setText( req.getDescription() ); 
  if ( req.isMApproved() ){ 
   this.txt_approved.setText("YES"); 
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  }else{ 
   this.txt_approved.setText("NO"); 
    
  } 
   
  if ( req.isLastVersion()){ 
   this.txt_lastVersion.setText("YES"); 
    
  }else{ 
   this.txt_lastVersion.setText("NO"); 
    
  } 
   
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.ui; 
 
import java.awt.Dimension; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.KeyEvent; 
import java.awt.event.KeyListener; 
import java.text.DateFormat; 
import java.text.ParseException; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
 
import javax.swing.DefaultComboBoxModel; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.ListSelectionModel; 
import javax.swing.event.ListSelectionEvent; 
import javax.swing.event.ListSelectionListener; 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 
import javax.swing.table.TableModel; 
 
import org.lucane.client.widgets.DialogBox; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.AmbiConfPlugin; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.client.VideoConference; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ACMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.exception.AmbiConfException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.client.UIController; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
 
/** 
 * 
 * @author  Julio 
 */ 
public class RequirementMainWindow extends javax.swing.JFrame implements ActionListener, ListSelectionListener, KeyListener { 
     
     
 public static final int SINGLE = 0; 
 public static final int FULL = 1; 
  
 private JPanel[] panels = null; 
 private UIController controller = null; 
 private Project[] projects = null;  
 private Baseline[] baselines; 
 private Requirement[] requirements; 
 private Requirement currentRequirement; 
 private Project currentProject; 
 private Baseline currentBaseline; 
 private boolean canActivateButtons = true; 
  
 private String refreshOperation; 
  
 /** Creates new form RequirementMainWindow */ 
    public RequirementMainWindow(UIController pController) { 
     this.setSize(new Dimension(660,410)); 
     this.setBounds(0,0,660,410); 
        this.controller = pController; 
     this.setVisible(false);      
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        getContentPane().setLayout(null); 
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 
        setTitle("Requirements"); 
     this.panels = new JPanel[2]; 
     this.createControlPanel(this); 
     this.createEditPanel(this); 
    } 
     
     
    // Variables declaration - do not modify                      
    private javax.swing.JButton btnClose; 
    private javax.swing.JButton btnCancelReq; 
    private javax.swing.JButton btnEditReq; 
    private javax.swing.JButton btnFinalizeBaseline; 
    private javax.swing.JButton btnNewProject; 
    private javax.swing.JButton btnNewReq; 
    private javax.swing.JButton btnRefresh; 
    private javax.swing.JButton btnSaveReq; 
    private javax.swing.JButton btnRemove; 
    private javax.swing.JButton btnViewVersions; 
    private javax.swing.JComboBox cbBaselines; 
    private javax.swing.JComboBox cbProjects; 
    private javax.swing.JPanel controlPanel; 
    private javax.swing.JLabel lbAproved; 
    private javax.swing.JLabel lbBaseline; 
    private javax.swing.JLabel lbCodigo; 
    private javax.swing.JLabel lbDescription; 
    private javax.swing.JLabel lbDtCreation; 
    private javax.swing.JLabel lbLastVersion; 
    private javax.swing.JLabel lbProjects; 
    private javax.swing.JLabel lbRequirements; 
    private javax.swing.JLabel lbSeqReq; 
    private javax.swing.JPanel pnRequirement; 
    private javax.swing.JPanel requirementEditor; 
    private javax.swing.JScrollPane spDescription; 
    private javax.swing.JScrollPane spRequirements; 
    private javax.swing.JTextArea taDescription; 
    private javax.swing.JTable tbRequirements; 
    private javax.swing.JTextField tfCode; 
    private javax.swing.JTextField tfDtCreation; 
    private javax.swing.JTextField tfSeqReq; 
    // End of variables declaration                    
 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
 
     if (e.getSource() == this.btnClose){ 
      this.requestFinalizeIndication(); 
     }else if (e.getSource() == this.cbProjects){       
      int index = this.cbProjects.getSelectedIndex(); 
      if (index != 0){ 
       --index; 
       this.currentProject = this.projects[index]; 
       this.controller.getBaselines(this.currentProject);  
      }          
           
     }else if (e.getSource() == this.cbBaselines){ 
      int index = this.cbBaselines.getSelectedIndex(); 
      if (index != 0){ 
       --index;        
       this.currentBaseline = this.baselines[index];        
       this.controller.getRequirements(this.currentBaseline);       
      } 
     }else if (e.getSource() == this.btnNewProject) {       
      this.controller.newProject(null); 
       
     }else if (e.getSource() == this.btnFinalizeBaseline){  
       
      this.controller.finalizeBaseline(this.currentBaseline ); 
       
     }else if (e.getSource() == this.btnNewReq){ 
      // guarda operação de criação para ser executada no primeiro refresh 
      if ( this.currentBaseline != null ){ 
       this.refreshOperation = "NEW_REQUIREMENT"; 
        
       // limpa campos 
       this.cleanForm(true); 



 222 

        
       // cria uma instancia limpa oara o requisito 
       this.currentRequirement = new Requirement(); 
        
       // desabilita a possibilidade de refresh, edição, remoção e de novo,  
       this.btnRefresh.setEnabled(false); 
       this.btnEditReq.setEnabled(false); 
       this.btnRemove.setEnabled(false); 
       this.btnNewReq.setEnabled(false); 
        
       // ativa a possibilidade de cancelar operação 
       this.btnCancelReq.setEnabled(true); 
        
               
      }else{ 
       // sem baseline selecionada 
       alert("Atenção: Selecione primeiramente uma baseline."); 
      } 
       
        
     }else if (e.getSource() == this.btnEditReq){ 
      // solicita a edição do requisito 
      if ( this.currentRequirement != null ){ 
       this.refreshOperation = "EDIT_REQUIREMENT"; 
       this.controller.editRequirement(this.currentRequirement); 
        
       // ativando modo edição da descrição  
       this.taDescription.setEditable(true); 
        
      }else{ 
       alert("Atenção: Selecione primeiramente um requisito"); 
      } 
       
     }else if (e.getSource() == this.btnSaveReq){ 
      // monta o requisito 
   this.loadRequirement(); 
    
 
      Thread t = new Thread(){ 
       public void run(){ 
        if ( controller.saveRequirement(currentRequirement) ){ 
         // gravou com sucesso 
         btnCancelReq.setEnabled(false); 
         btnSaveReq.setEnabled(false); 
         btnNewReq.setEnabled(true); 
          
         // desabilita a possibilidade de escrita 
         taDescription.setEditable(false); 
          
         alert("Save operation with sucess!"); 
          
          
        }else{ 
         // permanece no estado de criação/edição 
         System.out.println("algum erro na solicitação de gravação do requisito"); 
        } 
         
       } 
      }; 
      t.start(); 
        
       
     }else if (e.getSource() == this.btnCancelReq){ 
      if ( this.refreshOperation.equals("NEW_REQUIREMENT") ){ 
       // ação ainda não submetida ao servidor e outros participantes 
       // cancelamento somente nessa interface 
       this.cleanForm(false); 
        
       // ativa somente possibilidade de um novo requisito 
       this.btnNewReq.setEnabled(true); 
        
       // desabilita 
       this.btnRefresh.setEnabled(false); 
       this.btnRemove.setEnabled(false); 
       this.btnEditReq.setEnabled(false); 
       this.btnSaveReq.setEnabled(false); 
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      }else{ 
       this.controller.cancelEditRequirement(this.currentRequirement); 
      } 
 
     }else if (e.getSource() == this.btnRefresh){ 
      // verifica o tipo de operação a ser realizada 
      // monta o requisito 
   this.loadRequirement(); 
    
      if ( this.refreshOperation.equals("NEW_REQUIREMENT") ){        
       this.controller.newRequirement( this.currentRequirement ); 
        
      }else{ 
       this.controller.doRefresh( this.currentRequirement ); 
        
      } 
       
      // ativa botão de Salvar  
      if (isCanActivateButtons()) 
       this.btnSaveReq.setEnabled(true); 
        
       
     }else if ( e.getSource() == this.btnViewVersions ){ 
      // visualização das diferentes versoes do requisito na baseline selecionada. 
      int index = this.tbRequirements.getSelectedRow(); 
      if (index >= 0){ 
       RequirementBrowser rb = new RequirementBrowser();            
   
       String reqCode =  this.currentRequirement.getCode();        
       rb.setRequiremetSetToNavigation( reqCode ,this.currentBaseline.getRequirementSet( reqCode)); 
       rb.show(this); 
      } 
       
     } 
    } 
     
           
    /** 
     * Carrega os dados da interface para a instancia corrente de requisito. 
     * @return 
     */ 
    private boolean loadRequirement() { 
  boolean result = true; 
   
  if ( this.refreshOperation.equals("NEW_REQUIREMENT") ){ 
   if ( this.tfCode.getText().length() > 1){ 
    currentRequirement.setCode( this.tfCode.getText() ); 
   }else{ 
    result = false;    
    alert("Por favor, preenche o código do requisito."); 
     
   } 
  } 
   
  currentRequirement.setDescription( this.taDescription.getText() ); 
 
  return result; 
   
 } 
 
 
 public void valueChanged(ListSelectionEvent e) { 
  if (e.getValueIsAdjusting())  
    return; 
  ListSelectionModel lsm = (ListSelectionModel)e.getSource();   
        if (!lsm.isSelectionEmpty()) { 
          int selectedRow = lsm.getMinSelectionIndex();           
       TableModel model = (TableModel)tbRequirements.getModel(); 
       String deCode = (String)model.getValueAt(selectedRow, 0); 
       System.out.println("Selecionou o requisito: " + deCode); 
       this.showRequirement(deCode); 
        } 
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 } 
    
    public void createControlPanel(ActionListener pActionListener){ 
     controlPanel = new javax.swing.JPanel(); 
        lbProjects = new javax.swing.JLabel(); 
        cbProjects = new javax.swing.JComboBox(); 
        lbBaseline = new javax.swing.JLabel(); 
        cbBaselines = new javax.swing.JComboBox(); 
        spRequirements = new javax.swing.JScrollPane(); 
        tbRequirements = new javax.swing.JTable(); 
        lbRequirements = new javax.swing.JLabel(); 
        btnNewProject = new javax.swing.JButton(); 
        btnFinalizeBaseline = new javax.swing.JButton(); 
        btnViewVersions = new javax.swing.JButton(); 
        requirementEditor = new javax.swing.JPanel(); 
        btnNewReq = new javax.swing.JButton(); 
        btnEditReq = new javax.swing.JButton(); 
        btnSaveReq = new javax.swing.JButton(); 
        btnRemove = new javax.swing.JButton(); 
        btnCancelReq = new javax.swing.JButton(); 
        pnRequirement = new javax.swing.JPanel(); 
        lbCodigo = new javax.swing.JLabel(); 
        tfCode = new javax.swing.JTextField(); 
        btnRefresh = new javax.swing.JButton(); 
        spDescription = new javax.swing.JScrollPane(); 
        taDescription = new javax.swing.JTextArea(); 
        lbDescription = new javax.swing.JLabel(); 
        lbSeqReq = new javax.swing.JLabel(); 
        tfSeqReq = new javax.swing.JTextField(); 
        lbDtCreation = new javax.swing.JLabel(); 
        tfDtCreation = new javax.swing.JTextField(); 
        lbLastVersion = new javax.swing.JLabel(); 
        lbAproved = new javax.swing.JLabel(); 
 
        controlPanel.setLayout(null); 
 
        
controlPanel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(javax.swing.Border
Factory.createTitledBorder(" Control Panel ")))); 
        lbProjects.setText("Projects : "); 
        controlPanel.add(lbProjects); 
        lbProjects.setBounds(10, 20, 90, 20); 
 
        //cbProjects.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4" })); 
         
        controlPanel.add(cbProjects); 
        cbProjects.setBounds(10, 42, 180, 20); 
        cbProjects.addActionListener(this); 
 
        lbBaseline.setText("Baseline :"); 
        controlPanel.add(lbBaseline); 
        lbBaseline.setBounds(10, 76, 60, 14); 
 
        //cbBaseline.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4" })); 
         
        controlPanel.add(cbBaselines); 
        cbBaselines.setBounds(10, 90, 180, 20); 
        cbBaselines.addActionListener(this); 
 
        tbRequirements.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel( 
            new Object [][] { 
                {null, null}, 
                {null, null}, 
                {null, null}, 
                {null, null} 
            }, 
            new String [] { 
                "Req.", "Description" 
            } 
        )); 
        tbRequirements.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); 
        spRequirements.setViewportView(tbRequirements); 
 
        controlPanel.add(spRequirements); 
        spRequirements.setBounds(10, 140, 180, 150); 
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        lbRequirements.setText("Requirements : "); 
        controlPanel.add(lbRequirements); 
        lbRequirements.setBounds(10, 120, 110, 14); 
 
        btnNewProject.setText("New"); 
        btnNewProject.setToolTipText("New project"); 
        controlPanel.add(btnNewProject); 
        btnNewProject.setBounds(80, 20, 110, 20); 
        btnNewProject.addActionListener(this); 
 
        btnFinalizeBaseline.setText("Finalize"); 
        btnFinalizeBaseline.setToolTipText("Finalize baseline"); 
        controlPanel.add(btnFinalizeBaseline); 
        btnFinalizeBaseline.setBounds(80, 70, 110, 20); 
        btnFinalizeBaseline.addActionListener(this); 
 
        btnViewVersions.setText("View all versions"); 
        btnViewVersions.setToolTipText("View all verions..."); 
        controlPanel.add(btnViewVersions); 
        btnViewVersions.setBounds(20, 300, 170, 23); 
        btnViewVersions.addActionListener(this); 
         
        controlPanel.setBounds(10, 10, 200, 340); 
         
        this.panels[0] = this.controlPanel; 
         
        getContentPane().add(controlPanel); 
         
        this.btnClose = new JButton("Close"); 
        btnClose.setToolTipText("Close the application");                 
        btnClose.setBounds(12, 350, 70, 20); 
        btnClose.addActionListener(this); 
        getContentPane().add(btnClose); 
 
    } 
     
    public void createEditPanel(ActionListener pActionListener){ 
     requirementEditor.setLayout(null); 
 
        requirementEditor.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Requirement Editor ")); 
        btnNewReq.setText("New"); 
        btnNewReq.setToolTipText("New requirement"); 
        requirementEditor.add(btnNewReq); 
        btnNewReq.setBounds(10, 20, 70, 23); 
        btnNewReq.addActionListener(this); 
 
        btnEditReq.setText("Edit"); 
        btnEditReq.setToolTipText("Edit selected requirement"); 
        requirementEditor.add(btnEditReq); 
        btnEditReq.setBounds(87, 20, 70, 23); 
        btnEditReq.addActionListener(this); 
 
        btnSaveReq.setText("Save"); 
        btnSaveReq.setToolTipText("Save selected requirement"); 
        requirementEditor.add(btnSaveReq); 
        btnSaveReq.setBounds(163, 20, 70, 23); 
        btnSaveReq.addActionListener(this); 
         
        btnRemove.setText("Remove"); 
        btnSaveReq.setToolTipText("Remove selected requirement"); 
        requirementEditor.add(btnRemove); 
        btnRemove.setBounds(240, 20, 80, 23); 
        btnRemove.addActionListener(this); 
 
        btnCancelReq.setText("Cancel"); 
        btnCancelReq.setToolTipText("Cancel requirement edition"); 
        requirementEditor.add(btnCancelReq); 
        btnCancelReq.setBounds(330, 20, 80, 23); 
        btnCancelReq.addActionListener(this); 
 
        pnRequirement.setLayout(null); 
 
        pnRequirement.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0))); 
        lbCodigo.setText("Code : "); 
        pnRequirement.add(lbCodigo); 
        lbCodigo.setBounds(10, 10, 50, 14); 
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        pnRequirement.add(tfCode); 
        tfCode.setBounds(50, 10, 40, 20); 
 
        btnRefresh.setText("Refresh"); 
        pnRequirement.add(btnRefresh); 
        btnRefresh.setBounds(170, 257, 90, 20); 
        btnRefresh.addActionListener(this); 
 
        taDescription.setColumns(20); 
        taDescription.setRows(5); 
        spDescription.setViewportView(taDescription); 
        taDescription.addKeyListener(this); 
        taDescription.setLineWrap(true); 
 
        pnRequirement.add(spDescription); 
        spDescription.setBounds(10, 70, 400, 170); 
 
        lbDescription.setText("Description :"); 
        pnRequirement.add(lbDescription); 
        lbDescription.setBounds(10, 50, 80, 15); 
 
        lbSeqReq.setText("Sequential :"); 
        pnRequirement.add(lbSeqReq); 
        lbSeqReq.setBounds(120, 10, 80, 14); 
 
        pnRequirement.add(tfSeqReq); 
        tfSeqReq.setBounds(200, 10, 40, 20); 
 
        lbDtCreation.setText("Creation :"); 
        pnRequirement.add(lbDtCreation); 
        lbDtCreation.setBounds(280, 10, 60, 14); 
 
        pnRequirement.add(tfDtCreation); 
        tfDtCreation.setBounds(340, 10, 75, 20); 
 
        lbLastVersion.setText("Last version - OK"); 
        pnRequirement.add(lbLastVersion); 
        lbLastVersion.setBounds(10, 240, 160, 20); 
 
        lbAproved.setText("Aproved - OK"); 
        pnRequirement.add(lbAproved); 
        lbAproved.setBounds(280, 240, 120, 20); 
 
        requirementEditor.add(pnRequirement); 
        pnRequirement.setBounds(10, 50, 420, 280); 
         
        requirementEditor.setBounds(210, 10, 440, 340); 
         
        this.panels[1] = this.requirementEditor; 
         
        getContentPane().add(requirementEditor); 
 
    } 
     
    private void showRequirement(String pCode){ 
     for (int i = 0; i < this.requirements.length; i++){ 
      if (this.requirements[i].getCode().equals(pCode)){ 
       this.currentRequirement = this.requirements[i]; 
       this.refreshRequirementEditor(this.currentRequirement); 
       break; 
      } 
     } 
    } 
     
     
    private void refreshRequirementEditor(Requirement pRequirement){ 
     this.tfCode.setText(pRequirement.getCode()); 
     this.tfSeqReq.setText(String.valueOf(pRequirement.getCodeSeq())); 
     SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy"); 
 
     this.tfDtCreation.setText(format.format(pRequirement.getCreateDate())); 
   
   
     this.taDescription.setText(pRequirement.getDescription()); 
     if (pRequirement.isMApproved()){ 
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      this.lbAproved.setText("Aproved: Yes"); 
     }else{ 
      this.lbAproved.setText("Aproved: No"); 
     } 
     if (pRequirement.isLastVersion()){ 
      this.lbLastVersion.setText("Last version: Yes"); 
     }else{ 
      this.lbLastVersion.setText("Last version: No"); 
     } 
       
     // ativando botões de remover e edição 
     if (isCanActivateButtons()) { 
      this.btnRemove.setEnabled(true); 
      this.btnEditReq.setEnabled(true); 
     } 
      
    } 
     
    public JPanel[] getPanels(){ 
     return this.panels; 
    } 
     
    public void setProjects(Project[] pProjects){ 
     this.projects = pProjects; 
     DefaultComboBoxModel model = new DefaultComboBoxModel(); 
     model.addElement(new String("--Select one project--")); 
     for(int i = 0; i < this.projects.length ;i++){ 
      model.addElement(projects[i].getProjectName()); 
     } 
     cbProjects.setModel(model); 
    } 
     
    public void setBaselines(Baseline[] pBaselines){ 
     this.baselines = pBaselines; 
     DefaultComboBoxModel model = new DefaultComboBoxModel(); 
      
     String lastItem = "--Select one baseline--"; 
     model.addElement( lastItem ); 
      
     for(int i = 0; i < this.baselines.length ;i++){ 
      lastItem = String.valueOf(baselines[i].getVersion()); 
      model.addElement( lastItem ); 
      
     } 
     model.setSelectedItem(lastItem); 
     this.cbBaselines.setModel(model); 
      
     // solicita requisitos da ultima baseline 
     this.currentBaseline = this.baselines[ pBaselines.length -1 ];        
  this.controller.getRequirements(this.currentBaseline); 
   
      
     // ativa estado inicial 
     this.buttonsStartShowMode(); 
           
     // limpa dados de requisitos 
     this.cleanForm(false); 
 
    } 
     
    public void startSingleMode(){ 
     this.setMode(SINGLE); 
     this.fillData(); 
     this.setVisible(true); 
    } 
     
 public void setRequirements(Requirement[] pRequirements) { 
     this.requirements = pRequirements; 
     this.refreshRequirements(); 
      
     // libera botão de finalização de baseline 
     this.btnFinalizeBaseline.setVisible(true); 
      
     // permite a criação de um novo requisito 
     if (isCanActivateButtons()) 
      this.btnNewReq.setEnabled(true); 
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 } 
  
 private void refreshRequirements(){ 
  String[][] descriptions = new String[this.requirements.length][2]; 
   
   
  for (int i = 0; i < this.requirements.length; i++){ 
   char[] aux;  
   descriptions[i][0] = this.requirements[i].getCode(); 
   int descSize = this.requirements[i].getDescription().length();    
   
   if( descSize > 17){ 
    aux = new char[17];    
    this.requirements[i].getDescription().getChars(0, 17, aux, 0); 
   }else{ 
    aux = new char[descSize]; 
    this.requirements[i].getDescription().getChars(0, descSize, aux, 0); 
   } 
   String aux2 = new String(aux); 
   aux2 += "[...]"; 
   descriptions[i][1] = aux2;  
  }  
   
  DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(descriptions, new String [] { 
                "Req.", "Description"});  
   
        tbRequirements.setModel(model); 
        tbRequirements.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(10); 
        
        // Ask to be notified of selection changes. 
        ListSelectionModel rowSM = tbRequirements.getSelectionModel(); 
        rowSM.addListSelectionListener(this); 
 } 
 
     
    /** 
     * Método que irá solicitar os dados ao servidor, e colocar na interface 
     * a disposicao do usuário. 
     * 
     */ 
    private void fillData(){ 
     this.controller.getProjects(); 
    } 
     
    private void setMode(int pMode){ 
     pMode = RequirementMainWindow.FULL; 
      
        switch(pMode){ 
      case RequirementMainWindow.SINGLE:{ 
       this.btnNewProject.setVisible(false); 
       this.btnFinalizeBaseline.setVisible(false); 
       this.btnNewReq.setVisible(false); 
       this.btnCancelReq.setVisible(false); 
       this.btnEditReq.setVisible(false); 
       this.btnRefresh.setVisible(false); 
       this.btnSaveReq.setVisible(false); 
       this.tfCode.setEditable(false); 
       this.tfDtCreation.setEditable(false); 
       this.tfSeqReq.setEditable(false); 
       this.taDescription.setEditable(false); 
      } 
      break; 
      case RequirementMainWindow.FULL:{ 
       buttonsStartShowMode(); 
      } 
      break; 
     } 
    } 
     
    private void buttonsStartShowMode(){ 
     this.btnNewProject.setVisible(true); 
  this.btnFinalizeBaseline.setVisible(false); 
 
  this.btnCancelReq.setVisible(true); 
  this.btnCancelReq.setEnabled(false); 
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  this.btnNewReq.setVisible(true); 
  this.btnNewReq.setEnabled(false); 
   
  this.btnRemove.setVisible(true); 
  this.btnRemove.setEnabled(false); 
   
  this.btnEditReq.setVisible(true); 
  this.btnEditReq.setEnabled(false); 
   
  this.btnRefresh.setVisible(true); 
  this.btnRefresh.setEnabled(false); 
   
  this.btnSaveReq.setVisible(true); 
  this.btnSaveReq.setEnabled(false); 
   
  this.tfCode.setEditable(false); 
  this.tfDtCreation.setEditable(false); 
  this.tfSeqReq.setEditable(false); 
  this.taDescription.setEditable(false); 
   
  // Retira requisitos da listagem 
     DefaultTableModel modelNull = new DefaultTableModel(null, new String [] { 
                "Req.", "Description"});  
   
        tbRequirements.setModel( modelNull ); 
    } 
     
     
    private void requestFinalizeIndication(){ 
     this.controller.requestFinalizeIndication(); 
      
    } 
 
 public void close() { 
  this.dispose(); 
 } 
 
 
 public void alert(String pResult) { 
  DialogBox.info(pResult); 
   
 } 
  
 protected void cleanForm(boolean pActivateEditables){ 
  this.lbAproved.setText(""); 
  this.tfCode.setText(""); 
  this.tfCode.setEditable(pActivateEditables); 
   
  this.taDescription.setText(""); 
  this.taDescription.setEditable(pActivateEditables); 
   
  this.tfDtCreation.setText(""); 
  this.tfDtCreation.setEditable(false); 
   
  this.lbLastVersion.setText(""); 
   
  this.tfSeqReq.setText(""); 
  this.tfSeqReq.setEditable(false); 
   
 } 
  
 protected void loadForm(){ 
  this.lbAproved.setText( ( this.currentRequirement.isMApproved() ? "Aproved: YES" : "Aproved: NO" ) ); 
  this.tfCode.setText(this.currentRequirement.getCode()); 
  this.taDescription.setText(this.currentRequirement.getDescription()); 
  this.tfDtCreation.setText(this.currentRequirement.getCreateDate().toString()); 
  this.lbLastVersion.setText( this.currentRequirement.isLastVersion() ? "Last Version: YES" : "Last Version: NO" ); 
  this.tfSeqReq.setText( String.valueOf( this.currentRequirement.getCodeSeq()) ); 
   
 } 
 
 
 public void refreshIndication(Requirement pRequirement) { 
  this.currentRequirement = pRequirement; 
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  // atualiza dados. 
  loadForm(); 
   
 } 
 
 
 public void keyPressed(KeyEvent arg0) { 
  // NONE 
   
 } 
 
 
 public void keyReleased(KeyEvent arg0) { 
  // ativação de refresh, caso codigo e descrição conterem dados 
  if ( !this.lbCodigo.equals("") && !this.taDescription.equals("") ) 
   this.btnRefresh.setEnabled(true); 
   
 } 
 
 
 public void keyTyped(KeyEvent arg0) { 
  // NONE 
 
   
 } 
 
 
 /** 
  * Método que solicita confirmação de salvamento do requisito 
  * informado por parâmetro. 
  *  
  * @param requirementAccept 
  * @return 
  */ 
 public boolean isAcceptSavingRequest(Requirement pRequirement) { 
  this.refreshIndication( pRequirement ); 
   
  JOptionPane requestDialog = new JOptionPane(); 
  requestDialog.setSize(100,50); 
  String texto = "ATENTION\n Requirement " + pRequirement.getCode() + ".\n Accept?";  
  int resposta = requestDialog.showConfirmDialog(null, texto, "Save Operation",  JOptionPane.YES_NO_OPTION); 
  return ( resposta == JOptionPane.YES_OPTION ); 
   
 } 
 
 
 public void hideCollaborativeControlButtons(boolean b) { 
  this.setCanActivateButtons(b); 
  this.buttonsStartShowMode(); 
   
 } 
 
 
 public boolean isCanActivateButtons() { 
  return canActivateButtons; 
 } 
 
 
 public void setCanActivateButtons(boolean canActivateButtons) { 
  this.canActivateButtons = canActivateButtons; 
 } 
     
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.common; 
 
import java.io.Serializable; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.ambiconf.common.ACMessage; 
import br.ufsc.inf.sin022.common.AbstractMessage; 
 
public class RMMessage extends AbstractMessage implements Serializable { 
     //Dados que vão junto com a mensagem 
    private Object data; 
    //comando da mensagem 
    private int command; 
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    //Tipos de mensagens  
    public static final int AC_GET_PROJECTS        = 501;  
    public static final int AC_GET_PROJECTS_ACK        = 502; 
    public static final int AC_PROJECTS        = 503;  
    public static final int AC_PROJECTS_ACK        = 504; 
    public static final int AC_GET_BASELINES        = 505; 
    public static final int AC_GET_BASELINES_ACK        = 506; 
    public static final int AC_BASELINES       = 507; 
    public static final int AC_BASELINES_ACK       = 508; 
    public static final int AC_GET_REQUIREMENTS       = 509; 
    public static final int AC_GET_REQUIREMENTS_ACK       = 510; 
    public static final int AC_REQUIREMENTS       = 511; 
    public static final int AC_REQUIREMENTS_ACK       = 512; 
    public static final int AC_EDIT_REQUIREMENT       = 513; 
    public static final int AC_EDIT_REQUIREMENT_ACK       = 514; 
    public static final int AC_NEW_REQUIREMENT       = 515; 
    public static final int AC_NEW_REQUIREMENT_ACK       = 516; 
    public static final int AC_REMOVE_REQUIREMENT  = 517; 
    public static final int AC_REMOVE_REQUIREMENT_ACK  = 518; 
    public static final int AC_REFRESH       = 519; 
    public static final int AC_REFRESH_ACK       = 520; 
    public static final int AC_REFRESH_INDICATION       = 521; 
    public static final int AC_REFRESH_INDICATION_ACK       = 522; 
    public static final int AC_SAVE       = 523; 
    public static final int AC_SAVE_ACK       = 524; 
    public static final int AC_CANCEL       = 525; 
    public static final int AC_CANCEL_ACK       = 526; 
    public static final int AC_CANCEL_INDICATION = 527; 
    public static final int AC_CANCEL_INDICATION_ACK = 528; 
    public static final int AC_BASELINE_FINALIZE = 529; 
    public static final int AC_BASELINE_FINALIZE_ACK = 530; 
    public static final int AC_ACCEPT_REQUEST = 531; 
    public static final int AC_ACCEPT_REQUEST_ACK = 532; 
    public static final int AC_ACCEPT_RESPONSE = 533; 
    public static final int AC_ACCEPT_RESPONSE_ACK = 534; 
    public static final int AC_INITIALIZE = 535; 
    public static final int AC_INITIALIZE_ACK = 536;     
    public static final int AC_INITIALIZE_INDICATION = 537; 
    public static final int AC_INITIALIZE_INDICATION_ACK = 538; 
    public static final int AC_FINALIZE = 539; 
    public static final int AC_FINALIZE_ACK = 540; 
    public static final int AC_FINALIZE_INDICATION = 541; 
    public static final int AC_FINALIZE_INDICATION_ACK = 542; 
    public static final int AC_CREATE_PROJECT = 543;  
    public static final int AC_CREATE_PROJECT_ACK = 544; 
 
     
     
    public RMMessage(int pCommand, Object pData) { 
     this.command = pCommand; 
     this.data = pData; 
    } 
     
    public int getCommand(){ 
        return this.command; 
    } 
         
    public void setCommand(int pCommand){ 
        this.command = pCommand; 
    } 
     
    public Object getData(){ 
        return this.data; 
    } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
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/* 
 * Uma baseline fechada, não aceitará nos alterações de requisitos 
 * devendo ser criada uma proxima baseline. 
 *  
 */ 
public class Baseline implements Serializable{ 
 protected int idBaseline; 
 protected Project project; 
 protected LinkedList<RequirementSet> requirements; 
 protected Date baselineDate; 
 protected double version; 
 protected boolean closed; 
  
 public Baseline() { 
  this.requirements = new LinkedList<RequirementSet>(); 
  this.closed = false; 
 
 } 
  
 public Baseline(Project pProject, int pIdBaseline, Date pDtBaselineDate, double pNuVersion, boolean pFlClosed){ 
  this.requirements = new LinkedList<RequirementSet>(); 
  this.project = pProject; 
  this.idBaseline = pIdBaseline; 
  this.baselineDate = pDtBaselineDate; 
  this.version = pNuVersion; 
  this.closed = pFlClosed; 
 } 
  
  
 public RequirementSet getRequirementSet(String pCode){ 
  RequirementSet result = null; 
  Iterator<RequirementSet> i = requirements.iterator(); 
  while ( i.hasNext() ){ 
   RequirementSet rs = i.next(); 
   if ( rs.getRequirementVersionCode().equals( pCode )){ 
    result = rs; 
    break; 
   } 
  } 
   
  return result; 
   
 } 
  
 public int getRequirementsSize(){ 
  return this.requirements.size();  
 } 
  
 public Collection<Requirement> getRequirementBase() throws RequirementException{ 
  Collection<Requirement> result = new LinkedList<Requirement>(); 
 
  Iterator<RequirementSet> i = requirements.iterator(); 
  while ( i.hasNext() ){ 
   result.add( i.next().getRequirementBase() ); 
    
  } 
   
  return result; 
   
 } 
  
 public boolean closeBaseline(){ 
  boolean result = false; 
  if ( !this.isClosed() ){ 
   this.closed = true; 
   result = true; 
    
  } 
   
  return result; 
   
 } 
  
 public boolean isClosed(){ 
  return this.closed; 



 233 

   
 } 
  
 public Requirement addRequirement(Requirement pRequirement) throws RequirementException{  
  if ( !isClosed() ){ 
   RequirementSet requirementSet = getRequirementSet( pRequirement.getCode() ); 
   if ( requirementSet == null ){ 
    requirementSet = new RequirementSet(pRequirement); 
    this.requirements.addLast( requirementSet ); 
     
   }else{ 
    requirementSet.addRequirementVersion(pRequirement); 
     
   } 
    
    
    
  }else{ 
   // Baseline já encerrada, não podendo ser mais adicionado requisitos. 
   throw new RequirementException("Baseline já está 
fechada.",RequirementException.ERROR_BASELINE_CLOSED); 
    
  } 
   
  return pRequirement; 
   
   
   
 } 
   
 public LinkedList<RequirementSet> getRequirements() { 
  return requirements; 
 } 
 
 public Date getBaselineDate() { 
  return baselineDate; 
 } 
  
 public void setBaselineDate(Date pBaselineDate) { 
  this.baselineDate = pBaselineDate; 
 } 
  
 public double getVersion() { 
  return version; 
 } 
  
 public void setVersion(double pVersion) { 
  this.version = pVersion; 
 } 
 
 public Project getProject() { 
  return project; 
 } 
 
 public void setProject(Project pProject) { 
  project = pProject; 
 } 
 
 
 /** 
  * Método que apenas cria uma nova instancia de requisito a partir da 
  * indicada, se esta for a ultima instancia  
  * @param requirement 
  * @return 
  * @throws RequirementException  
  */ 
 public Requirement edit(Requirement pRequirement) throws RequirementException { 
  Requirement req = null; 
 
  RequirementSet rs = this.getRequirementSet( pRequirement.getCode() ); 
  if ( rs != null ){ 
   if ( pRequirement.getCodeSeq() == rs.getRequirementBase().getCodeSeq() ){ 
    req = new Requirement(); 
     
    req.setCode( pRequirement.getCode() ); 
    req.setDescription( pRequirement.getDescription() ); 
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    req.setCreateDate( new Date()); 
    req.setCodeSeq( pRequirement.getCodeSeq()+1); 
   }else{ 
    throw new RequirementException("O requisito indicado não é a ultima versão válida."); 
     
   } 
  }else{ 
   throw new RequirementException("Requisito inexistente para edição."); 
    
  } 
   
  return req; 
   
 } 
 
 
 public Requirement[] remove(Requirement pRequirement) { 
  RequirementSet recSet = this.getRequirementSet( pRequirement.getDescription() ); 
  this.requirements.remove( recSet ); 
     
  return recSet.getRequirementsVersion().toArray(new Requirement[ recSet.getNumberOfVersions() ]); 
  
   
 } 
 
 public int getIdBaseline() { 
  return idBaseline; 
 } 
 
 public void setIdBaseline(int idBaseline) { 
  this.idBaseline = idBaseline; 
 } 
 
 public void setRequirementSet(LinkedList<RequirementSet> requirements) { 
  this.requirements = requirements; 
 } 
 
 /** 
  * Método que apenas adiciona um requisito carragado do banco 
  * @param pRequirement 
  */ 
 public void addRequirementLoaded(Requirement pRequirement) { 
  RequirementSet requirementSet = getRequirementSet( pRequirement.getCode() ); 
  if ( requirementSet == null ){ 
   requirementSet = new RequirementSet(); 
   this.requirements.add(requirementSet); 
   requirementSet.setRequirementReference(pRequirement); 
  } 
  requirementSet.addRequirement(pRequirement); 
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
 
public class Project implements Serializable{ 
 protected int mCode; 
 protected Date mCreateDate; 
 protected String mDescription; 
 protected String mProjectName; 
 protected LinkedList<Baseline> mBaselines; 
 protected Baseline mCurrentBaseLine; 
  
  
 public Project() { 
  this.mBaselines = new LinkedList<Baseline>(); 
 
 } 
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 public Project(int pCode, String pProjectName, Date pCreateDate, String pDescription) {   
  this.mBaselines = new LinkedList<Baseline>(); 
  this.mCode = pCode; 
  this.mProjectName = pProjectName; 
  this.mDescription = pDescription; 
  this.mCreateDate = pCreateDate; 
 } 
  
 public int getCode() { 
  return mCode; 
   
 } 
  
 public void setCode(int pCode) { 
  this.mCode = pCode; 
   
 } 
  
 public java.sql.Date getCreateDate() { 
  return new java.sql.Date(mCreateDate.getTime());   
 } 
  
 public void setCreateDate(Date pCreateDate) { 
  this.mCreateDate = pCreateDate; 
   
 } 
  
 public String getDescription() { 
  return mDescription; 
   
 } 
  
 public void setDescription(String pDescription) { 
  this.mDescription = pDescription; 
   
 } 
 public String getProjectName() { 
  return mProjectName; 
   
 } 
  
 public void setProjectName(String pProjectName) { 
  this.mProjectName = pProjectName; 
   
 } 
 
 public List<Baseline> getBaselines() { 
  System.out.println("Baseline: GetBaseLine"); 
   
  return mBaselines; 
 } 
  
  
 
 public boolean addBaseline(Baseline pBaseline) { 
  System.out.println("Baseline: AddBaselines"); 
   
  boolean result = false; 
  if ( !this.mBaselines.contains( pBaseline )){ 
   this.mBaselines.addLast( pBaseline ); 
   result = true; 
    
  } 
   
  return result; 
   
 } 
  
 public Baseline newBaseline(Baseline pBaseline) throws RequirementException{ 
  System.out.println("Baseline: newBaseline"); 
  // realiza a criação de uma nova baseline a partir dos  
  // ultimos requisitos aceitos 
  Baseline baseline = null; 
   
  if ( pBaseline.isClosed() ){ 
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   // Baseline está encerrada sua versão - OK ! 
   baseline = new Baseline(); 
   baseline.setVersion( pBaseline.getVersion() + 1 ); 
   Collection<Requirement> requirements = pBaseline.getRequirementBase(); 
   Iterator<Requirement> i = requirements.iterator(); 
   while ( i.hasNext() ){ 
    baseline.addRequirement( i.next() ); 
     
   } 
    
   this.addBaseline( baseline ); 
    
    
    
  }else{ 
   // Baseline ainda em aberta - NO :( 
   throw new RequirementException("Baseline ainda não encerrada!"); 
    
  } 
   
  // se tiver algum item de requisito não fechado, execão avisando 
  return baseline; 
   
 } 
 
 public Baseline getWorkingBaseline() { 
  System.out.println("Baseline: GetLastBaseLine"); 
   
  if ( mBaselines.getLast() != null ){ 
   mCurrentBaseLine = mBaselines.getLast(); 
    
  }else{ 
   mCurrentBaseLine = new Baseline(); 
   mCurrentBaseLine.setVersion( 1.0 ); 
   this.addBaseline( mCurrentBaseLine ); 
    
  } 
  return mCurrentBaseLine; 
   
 } 
 
 public void setCurrentBaseLine(Baseline pCurrentBaseLine) { 
  System.out.println("Baseline: setCurrentBaseLine"); 
   
  this.mCurrentBaseLine = pCurrentBaseLine; 
   
 } 
  
 public int getBaselinesSize(){ 
  return this.mBaselines.size(); 
   
 } 
  
 public Baseline getBaseline(double pVersion){ 
  Baseline base = null; 
   
  Iterator<Baseline> i = this.mBaselines.iterator(); 
  while ( i.hasNext() ){ 
   Baseline tmp = i.next(); 
   if ( tmp.getVersion() == pVersion ){ 
    base = tmp; 
    break; 
   } 
    
  } 
   
  return base; 
   
 } 
 
 public boolean finalizeBaseline(Baseline pBaseline) { 
  Baseline localBase = this.getBaseline( pBaseline.getVersion() ); 
  return localBase.closeBaseline(); 
 
 } 
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} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Date; 
 
public class Requirement implements Serializable{ 
 protected int id; 
 protected String mCode; 
 protected int mCodeSeq; 
 protected boolean mApproved; 
 protected boolean mLastVersion; 
 protected String mDescription; 
 protected Date mCreateDate; 
  
 public Requirement() { 
  this.mApproved = false; 
  this.mLastVersion = false; 
 
 } 
  
 public void setApproved() { 
  this.mApproved = true; 
   
 } 
  
 public void setLastVersion(){ 
  this.mLastVersion = true; 
   
 } 
  
 public void setOldVersion(){ 
  this.mLastVersion = false; 
 } 
  
 public String getCode() { 
  return mCode; 
   
 } 
  
 public void setCode(String pCode) { 
  this.mCode = pCode; 
   
 } 
  
 public int getCodeSeq() { 
  return mCodeSeq; 
   
 } 
  
 public void setCodeSeq(int pCodeSeq) { 
  this.mCodeSeq = pCodeSeq; 
   
 } 
 
 public Date getCreateDate() { 
  return mCreateDate; 
 } 
 
 public void setCreateDate(Date createDate) { 
  this.mCreateDate = createDate; 
 } 
 
 public String getDescription() { 
  return mDescription; 
 } 
 
 public void setDescription(String description) { 
  this.mDescription = description; 
 } 
 
 public boolean isLastVersion() { 
  return this.mLastVersion; 
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 } 
 
 public int getId() { 
  return id; 
 } 
 
 public void setId(int id) { 
  this.id = id; 
 } 
 
 public boolean isMApproved() { 
  return mApproved; 
 } 
 
 public void setMApproved(boolean approved) { 
  mApproved = approved; 
 } 
 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Collection; 
import java.util.HashMap; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
 
/* 
 * Um set de requisitos terá sempre seu ultimo requisito aprovado, 
 * sendo os outros dados como versões anteriores. 
 *  
 */ 
public class RequirementSet implements Serializable{ 
 protected Requirement mRequirementReference; 
 protected Requirement mRequirementApproved; 
 protected HashMap<Integer,Requirement> mVersionSet; 
  
  
 public RequirementSet(Requirement pRequirementBase) { 
  mRequirementApproved = null; 
  mRequirementReference = pRequirementBase; 
  mVersionSet = new HashMap<Integer, Requirement>(); 
  addRequirementVersion(pRequirementBase); 
   
 } 
  
 public RequirementSet(){ 
  mRequirementApproved = null; 
  mVersionSet = new HashMap<Integer, Requirement>();   
 } 
  
 public void setRequirementReference(Requirement pRequirement){ 
  this.mRequirementReference = pRequirement; 
 } 
  
 /** 
  * Método que adiciona um novo requisito aprovado no sistema. 
  * ATENÇÂO: Não existem requisitos por aprovar. 
  * @param pRequirement 
  * @return 
  */ 
 public boolean addRequirementVersion(Requirement pRequirement){ 
  boolean result = false; 
  if ( mRequirementReference.getCode().equals( pRequirement.getCode() )){ 
   if ( mRequirementApproved != null ) 
    mRequirementApproved.setOldVersion(); 
    
   pRequirement.setLastVersion(); 
   mRequirementApproved = pRequirement; 
    
   mVersionSet.put( Integer.valueOf( pRequirement.getCodeSeq()) 
       , pRequirement); 
    
   result = true; 
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  } 
    
  return result; 
 } 
  
 /** 
  * Método de carga no banco dos requisitos... 
  * O último requisito será o aprovado; 
  * @return 
  */ 
 public void addRequirement(Requirement pRequirement){ 
  this.mRequirementApproved = pRequirement; 
   
  mVersionSet.put( Integer.valueOf( pRequirement.getCodeSeq()) , pRequirement);   
 } 
  
 public Collection<Requirement> getRequirementsVersion(){ 
  return mVersionSet.values();  
    
 } 
  
 public boolean hasModifications(){ 
  return ( this.getNumberOfVersions() > 1 ); 
   
 } 
  
  
 public String getRequirementVersionCode(){ 
  return mRequirementReference.getCode(); 
   
 } 
  
 public Requirement getRequirementBase(){ 
  return this.mRequirementApproved; 
 } 
  
 public int getNumberOfVersions(){ 
  return mVersionSet.size(); 
   
 } 
 
  
  
  
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions; 
 
public class RequirementException extends Exception{ 
 public static final int ERROR_BASIC = 1; 
 public static final int ERROR_BASELINE_CLOSED = 2; 
 protected int mError; 
 
 public RequirementException(String pMsg) { 
  super(pMsg); 
  this.mError = ERROR_BASIC; 
   
 } 
 public RequirementException(String pMsg, int pError) { 
  super(pMsg); 
  this.mError = pError; 
 } 
 
 public RequirementException() { 
  super(); 
  this.mError = ERROR_BASIC; 
 } 
 
 public RequirementException(String arg0, Throwable arg1) { 
  super(arg0, arg1); 
  this.mError = ERROR_BASIC; 
 } 
 
 public RequirementException(Throwable arg0) { 
  super(arg0); 
  this.mError = ERROR_BASIC; 
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 } 
  
 public int getErrorCode(){ 
  return this.mError; 
   
 } 
 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.GenericDAO; 
 
public abstract class DAOBaseline extends GenericDAO { 
 
 public DAOBaseline() { 
 
 } 
 
 public abstract void loadBaselines(Project pProject) throws RequirementException; 
 
 public abstract void save(Project pProject, Baseline pBaseline) throws RequirementException; 
  
 public abstract void update(Baseline pBaseline) throws RequirementException; 
 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.ConnectorInterface; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl.DAOBaselineImpl; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl.DAOProjectImpl; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl.DAORequirementImpl; 
 
public class DAOFactory { 
 protected static DAOBaseline mDAOBaseline; 
 protected static DAOProject mDAOProject; 
 protected static DAORequirement mDAORequirement; 
 protected static ConnectorInterface connector; 
 
 public static DAOBaseline getDAOBaseline() { 
  if ( mDAOBaseline == null ) 
   mDAOBaseline = new DAOBaselineImpl(connector); 
   
  return mDAOBaseline; 
 } 
  
 public static DAOProject getDAOProject() { 
  if ( mDAOProject == null ) 
   mDAOProject = new DAOProjectImpl(connector); 
   
  return mDAOProject; 
 } 
  
 public static DAORequirement getDAORequirement() { 
  if ( mDAORequirement == null ) 
   mDAORequirement = new DAORequirementImpl(connector); 
   
  return mDAORequirement; 
 } 
 
 public static void setConnector(ConnectorInterface pConnector) { 
  connector = pConnector; 
   
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.GenericDAO; 
 



 241 

public abstract class DAOProject extends GenericDAO { 
 
 public DAOProject() { 
 
 } 
 
 public abstract boolean save(Project project) throws RequirementException; 
  
 public abstract boolean update(Project project) throws RequirementException; 
  
 public abstract boolean remove(Project project) throws RequirementException; 
 
 public abstract Project[] loadProjects() throws RequirementException; 
  
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.GenericDAO; 
 
public abstract class DAORequirement extends GenericDAO  { 
 
 public DAORequirement() { 
   
 } 
 
 /** 
  * Método que realização o carregamento dos requisitos 
  * existentes na baseline indicada por parêmetro. 
  *  
  * @param baseline 
  */ 
 public abstract void loadRequirement(Baseline pBaseline) throws RequirementException; 
 
 public abstract void saveRequirement(Baseline currentBaseline, Requirement result) throws RequirementException; 
 
 public abstract void removeRequirement(Baseline currentBaseline, Requirement[] requirementSet) throws 
RequirementException; 
  
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
 
/** 
 * @uml.dependency   supplier="br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.GenericDAO" 
 */ 
public interface ConnectorInterface { 
 
 public Connection getConnection() throws SQLException; 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
 
 
 
public abstract class GenericDAO { 
  
 protected ConnectorInterface dbConnector = null; 
 
 public void setDatabaseConnector(ConnectorInterface pConnector){ 
  this.dbConnector = pConnector; 
   
 } 
  
 public abstract int getNextId() throws RequirementException; 
  
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl; 
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import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
 
import org.lucane.server.database.DatabaseAbstractionLayer; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.ConnectorInterface; 
 
public class ConnectorLucane implements ConnectorInterface{ 
 protected DatabaseAbstractionLayer dbLayer = null; 
 
 public Connection getConnection() throws SQLException { 
  return dbLayer.getConnection(); 
   
 } 
  
  
 
 public void setDatabaseLayer(DatabaseAbstractionLayer pDbLayer){ 
  dbLayer = pDbLayer; 
 } 
  
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOBaseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.ConnectorInterface; 
 
public class DAOBaselineImpl extends DAOBaseline { 
 
  
 public DAOBaselineImpl(ConnectorInterface pConnector){ 
  this.setDatabaseConnector(pConnector); 
 } 
  
 @Override 
 public void update(Baseline pBaseline) throws RequirementException { 
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOBaselineImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
 
  Connection conn; 
   
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
    
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "UPDATE baseline set dtBaselineDate=?, nuVersion=?, flClosed=? WHERE 
idBaseline=?" 
   ); 
   st.setInt(4, pBaseline.getIdBaseline()); 
   st.setDate(1, new java.sql.Date(pBaseline.getBaselineDate().getTime())); 
   st.setDouble(2, pBaseline.getVersion()); 
   if (pBaseline.isClosed()){ 
    st.setString(3, "S" );  
   }else{ 
    st.setString(3, "N" ); 
   } 
   st.executeUpdate(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new RequirementException(e.getMessage()); 
  } 
 } 
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 @Override 
 public void loadBaselines(Project pProject) throws RequirementException  { 
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOBaselineImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
     
  Connection conn; 
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
     
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
   "SELECT " + 
     "b.idBaseline, " + 
     "b.dtBaselineDate, " + 
     "b.nuVersion, " + 
     "b.flClosed " + 
   "FROM " + 
     "baseline b " + 
   "WHERE b.idProject=?" );    
   st.setInt(1, pProject.getCode());    
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
   
   while (res.next()) { 
    Baseline b = new Baseline(pProject, res.getInt(1), res.getDate(2), res.getFloat(3), 
(res.getString(4).equals("S"))); 
    pProject.addBaseline(b);     
   } 
    
   res.close(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   throw new RequirementException(e.getMessage()); 
  }   
 } 
 
 @Override 
 public void save(Project pProject, Baseline pBaseline) throws RequirementException { 
  int id; 
   
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOBaselineImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
 
  Connection conn; 
   
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
    
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "INSERT INTO baseline (idProject, idBaseline, dtBaselineDate, nuVersion, 
flClosed) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)" 
   ); 
   id = getNextId(); 
   st.setInt(1, pProject.getCode()); 
   st.setInt(2, id); 
   st.setDate(2, new java.sql.Date(pBaseline.getBaselineDate().getTime())); 
   st.setDouble(3, pBaseline.getVersion());    
   if (pBaseline.isClosed()){ 
    st.setString(3, "S" );  
   }else{ 
    st.setString(3, "N" ); 
   }   
   st.executeQuery(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   pBaseline.setIdBaseline(id); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new RequirementException(e.getMessage()); 
  } 
   
 
 } 
 
 @Override 
 public int getNextId() throws RequirementException { 



 244 

  try{ 
   Connection conn = this.dbConnector.getConnection(); 
   int id; 
   //Pega o maior código de projeto 
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement("SELECT MAX(idBaseline) FROM baseline"); 
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
   if ( res.next() ) 
    id = res.getInt(0)+1; 
   else 
    id = 1; 
    
   res.close(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   return id; 
  }catch(Exception e){ 
   throw new RequirementException("Erro ao selecionar o próximo id de baseline"); 
  } 
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.util.Date; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOProject; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.ConnectorInterface; 
 
public class DAOProjectImpl extends DAOProject { 
  
 public DAOProjectImpl(ConnectorInterface pConnector){ 
  this.setDatabaseConnector(pConnector); 
 } 
 
 @Override 
 /** 
  * Adiciona um novo projeto no banco de dados 
  */ 
 public boolean save(Project project) throws RequirementException { 
  boolean bResult = false; 
  int id; 
   
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOProjectImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
 
  Connection conn; 
   
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
    
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "INSERT INTO project (idProject, dtCreation, deDescription, deName) VALUES 
(?, ?, ?, ?)" 
   ); 
   id = getNextId(); 
   st.setInt(1, id); 
   st.setDate(2, new java.sql.Date(project.getCreateDate().getTime())); 
   st.setString(3, project.getDescription()); 
   st.setString(4, project.getProjectName()); 
   st.executeQuery(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   project.setCode(id); 
   bResult = true; 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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  return bResult; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean update(Project project) throws RequirementException { 
  boolean bResult = false; 
   
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOProjectImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
 
  Connection conn; 
   
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
    
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "UPDATE project set dtCreation=?, deDescription=?, deName=? WHERE 
idProject=?" 
   ); 
   st.setInt(4, project.getCode()); 
   st.setDate(1, new java.sql.Date(project.getCreateDate().getTime())); 
   st.setString(2, project.getDescription()); 
   st.setString(3, project.getProjectName()); 
   st.executeUpdate(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   bResult = true; 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return bResult; 
 } 
 
 @Override 
 public boolean remove(Project project) throws RequirementException { 
  boolean bResult = false; 
   
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOProjectImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
 
  Connection conn; 
   
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
    
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "DELETE FROM project WHERE idProject=?" 
   ); 
   st.setInt(1, project.getCode()); 
   st.executeQuery(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   bResult = true; 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return bResult;  
 } 
 
 @Override 
 public Project[] loadProjects() throws RequirementException { 
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOProjectImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
   
   
  Connection conn; 
  ArrayList<Project> projects = new ArrayList<Project>();  
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
          
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 



 246 

   "SELECT idProject, deName, dtCreation, deDescription FROM project"); 
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
  
    
   while (res.next()) { 
    Project p = new Project(res.getInt(1), res.getString(2), res.getDate(3), res.getString(4)); 
    projects.add(p); 
   } 
    
   res.close(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
    
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return projects.toArray(new Project[projects.size()]); 
   
 } 
 
 @Override 
 public int getNextId() throws RequirementException  { 
  try{ 
   Connection conn = this.dbConnector.getConnection(); 
   int id; 
   //Pega o maior código de projeto 
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement("SELECT MAX(idProject) FROM project"); 
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
   id = res.getInt(0)+1; 
   res.close(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   return id; 
  }catch(Exception e){ 
   throw new RequirementException("Erro ao selecionar o próximo id de projeto"); 
  } 
 } 
 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.impl; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAORequirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.ConnectorInterface; 
 
public class DAORequirementImpl extends DAORequirement { 
 
  
 /* 
    <column name="idReq" type="int" notnull="true" />    
    <column name="nuCodeseq" type="int" /> 
    <column name="deCode" type="smalltext" /> 
    <column name="flAproved" type="smalltext" /> 
    <column name="flLastVersion" type="smalltext" /> 
    <column name="deDescription" type="text" /> 
    <column name="dtCreateDate" type="date" /> 
    <primary-key columns="idReq" /> 
    <index name="idx_req" columns="idReq" /> 
    */ 
  
 public DAORequirementImpl(ConnectorInterface pConnector){ 
  this.setDatabaseConnector(pConnector); 
 } 
  
 @Override 
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 public void loadRequirement(Baseline pBaseline) throws RequirementException { 
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOProjectImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
   
   
  Connection conn; 
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();    
          
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
   "SELECT idReq, nuCodeseq, deCode, flAproved, flLastVersion, deDescription, dtCreateDate FROM 
requirement " + 
   "WHERE idReq IN (Select idReq FROM baselinereq WHERE idBaseline=?);"); 
    
   st.setInt(1, pBaseline.getIdBaseline()); 
 
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
     
   while (res.next()) { 
    Requirement r = new Requirement(); 
    r.setId(res.getInt(1)); 
    r.setCodeSeq(res.getInt(2)); 
    r.setCode(res.getString(3));     
    if (res.getString(4).equals("S"))  
     r.setApproved(); 
    if ((res.getString(5).equals("S"))) 
     r.setLastVersion(); 
    r.setDescription(res.getString(6)); 
    r.setCreateDate(res.getDate(7)); 
    pBaseline.addRequirementLoaded(r);     
   }    
   res.close(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
   
 } 
 
 @Override 
 public void removeRequirement(Baseline currentBaseline, Requirement[] requirementSet) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
   
 } 
 
 @Override 
 public void saveRequirement(Baseline pCurrentBaseline, Requirement pRequirement) throws RequirementException { 
  int id; 
   
  if (this.dbConnector == null){ 
   throw new RequirementException("DAOBaselineImpl: A camada de banco de dados está nula"); 
  } 
 
  Connection conn; 
   
  try { 
   conn = this.dbConnector.getConnection();  
    
   /* 
    * CREATE TABLE REQUIREMENT( 
    * IDREQ INTEGER NOT NULL, 
    * NUCODESEQ INTEGER NOT NULL, 
    * DECODE VARCHAR(5), 
    * FLAPROVED CHAR(1), 
    * FLLASTVERSION CHAR(1), 
    * DEDESCRIPTION VARCHAR, 
    * DTCREATEDATE DATE, 
    * CONSTRAINT SYS_PK_REQUIREMENT PRIMARY KEY(IDREQ,NUCODESEQ)) 
    *  
    */ 
    
   /* 
    * CREATE TABLE BASELINEREQ( 
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    * IDBASELINE INTEGER NOT NULL, 
    * IDREQ INTEGER NOT NULL, 
    * NUCODESEQ INTEGER NOT NULL, 
    * CONSTRAINT SYS_PK_BASELINEREQ PRIMARY KEY(IDBASELINE,IDREQ,NUCODESEQ)) 
    *  
    */ 
    
   // INSERT INTO REQUIREMENT VALUES(0,1,'R1','S','S','Requisito 1','2007-01-21') 
    
   int idReq = -1; 
   int idSeq = -1; 
 
   // verifica se já existe o requisito com id e codSeq 
   PreparedStatement stFind = conn.prepareStatement( 
     "SELECT idReq, nuCodeSeq FROM requirement WHERE deCode=?" 
      
   ); 
   stFind.setString(1,pRequirement.getCode()); 
       
   ResultSet resFind = stFind.executeQuery(); 
    
   while ( ( resFind.next() ) && ( idSeq == -1) ){ 
    if ( idReq == -1 ) 
     idReq = resFind.getInt("idReq"); 
     
    if ( resFind.getInt("nuCodeSeq") == pRequirement.getCodeSeq() ) 
     idSeq = resFind.getInt("nuCodeSeq"); 
   
     
   } 
    
   boolean toSave = false; 
    
   if ( idReq == -1 ){ 
    toSave = true; 
    // não possui o requisito gravado 
    // GRAVANDO REQUISITO 
    idReq = getNextId(); 
    idSeq = 1; 
    
   }else if ( idSeq == -1 ){ 
    toSave = true; 
    idSeq = getCodeSeqId( pRequirement.getCode() ); 
     
   } 
    
   if ( toSave ){ 
     
    PreparedStatement stSave = conn.prepareStatement( 
      "INSERT INTO requirement (idReq,  nuCodeseq, deCode, flAproved, 
flLastVersion, deDescription, dtCreateDate) VALUES " + 
      "(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)" 
    ); 
     
    stSave.setInt(1,idReq); 
    stSave.setInt(2,idSeq); 
    stSave.setString(3,pRequirement.getCode()); 
    stSave.setString(4, pRequirement.isMApproved() ? "S" : "N" ); 
    stSave.setString(5, pRequirement.isLastVersion() ? "S" : "N" ); 
    stSave.setString(6, pRequirement.getDescription() ); 
    stSave.setDate(7, new java.sql.Date(pRequirement.getCreateDate().getTime()) );  
     
    stSave.execute(); 
     
     
   } 
  
   // registra a referencia com BaselineReq 
   /* 
    * CREATE TABLE BASELINEREQ( 
    * IDBASELINE INTEGER NOT NULL, 
    * IDREQ INTEGER NOT NULL, 
    * NUCODESEQ INTEGER NOT NULL, 
    * CONSTRAINT SYS_PK_BASELINEREQ PRIMARY KEY(IDBASELINE,IDREQ,NUCODESEQ)) 
    *  
    */ 
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   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "INSERT INTO baselineReq (idBaseline, idReq, nuCodeseq) " + 
     "VALUES (?, ?, ?)" 
   ); 
    
   st.setInt(1,pCurrentBaseline.getIdBaseline()); 
   st.setInt(2,idReq); 
   st.setInt(3,idSeq); 
    
   st.execute(); 
    
    
    
   /* 
   id = getNextId(); 
   st.setInt(1, pProject.getCode()); 
   st.setInt(2, id); 
   st.setDate(2, new java.sql.Date(pBaseline.getBaselineDate().getTime())); 
   st.setDouble(3, pBaseline.getVersion());    
   if (pBaseline.isClosed()){ 
    st.setString(3, "S" );  
   }else{ 
    st.setString(3, "N" ); 
   }   
   st.executeQuery(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   pBaseline.setIdBaseline(id); 
    
   */ 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
   //throw new RequirementException(e.getMessage()); 
  } 
   
 } 
 
 @Override 
 public synchronized int getNextId() throws RequirementException { 
  try{ 
   Connection conn = this.dbConnector.getConnection(); 
   int id; 
   //Pega o maior código de requisito 
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement("SELECT MAX(idReq)as id FROM requirement"); 
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
   if ( res.next() ) 
    id = res.getInt("id")+1; 
   else 
    id = 1; 
    
   res.close(); 
   st.close(); 
   conn.close(); 
   return id; 
  }catch(Exception e){ 
   throw new RequirementException(e.getMessage());//"Erro ao selecionar o próximo id de requisito"); 
  } 
 } 
  
 public synchronized int getCodeSeqId(String pDeCode) throws RequirementException { 
  try{ 
   Connection conn = this.dbConnector.getConnection(); 
   int id; 
   //Pega o maior código de requisito 
   PreparedStatement st = conn.prepareStatement( 
     "SELECT MAX(nuCodeSeq)as id FROM requirement WHERE deCode=?"); 
   st.setString(1,pDeCode); 
    
   ResultSet res = st.executeQuery(); 
   if ( res.next() ) 
    id = res.getInt("id")+1; 
   else 
    id = 1; 
    
   res.close(); 
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   st.close(); 
   conn.close(); 
   return id; 
  }catch(Exception e){ 
   throw new RequirementException(e.getMessage());//"Erro ao selecionar o próximo id de requisito"); 
  } 
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.server; 
 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOBaseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOFactory; 
 
public class BaselineManager { 
 protected Project mCurrentProject; 
 
 public BaselineManager() { 
  this.mCurrentProject = null; 
 
 } 
  
 public void setCurrentProject(Project pProject){ 
  this.mCurrentProject = pProject; 
   
 } 
  
 
 public void loadBaselines(Project pProject) { 
  this.mCurrentProject = pProject; 
   
  if ( this.mCurrentProject.getBaselinesSize() == 0 ){ 
   // deve carregar as baselines, sem os requisitos 
   DAOBaseline dao = DAOFactory.getDAOBaseline(); 
   try { 
    dao.loadBaselines(pProject); 
   } catch (RequirementException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
  } 
   
 } 
  
 public Baseline getBaseline(double pVersion){ 
  Baseline result = null; 
   
  List<Baseline> baseList = this.mCurrentProject.getBaselines(); 
  Iterator<Baseline> i = baseList.iterator(); 
  while ( i.hasNext() ){ 
   Baseline base = i.next(); 
   if ( base.getVersion() ==  pVersion  ){ 
    result = base; 
    break; 
     
   } 
    
  } 
   
  return result; 
   
 } 
 
 public Project getProject() { 
  return this.mCurrentProject; 
   
 } 
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 public void saveBaseline(Baseline pBaseline) { 
  DAOBaseline dao = DAOFactory.getDAOBaseline(); 
  try { 
   dao.save(this.mCurrentProject, pBaseline ); 
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
 
 
 public void finalize(Baseline pBaseline) { 
  DAOBaseline dao = DAOFactory.getDAOBaseline(); 
  try { 
   dao.update(pBaseline ); 
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.server; 
 
import org.lucane.server.database.DatabaseAbstractionLayer; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOFactory; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOProject; 
 
public class ProjectManager { 
  
 public boolean addProject(Project pProject){ 
  boolean result = false; 
  DAOProject dao = DAOFactory.getDAOProject(); 
   
  try { 
   result =  dao.save( pProject ); 
    
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  }  
  return result; 
   
 } 
  
 public boolean updateProject(Project pProject){ 
  boolean result = false; 
  DAOProject dao = DAOFactory.getDAOProject(); 
 
  try { 
   result = dao.update( pProject ); 
    
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
    
  }  
   
  return result; 
   
 } 
  
 public boolean removeProject(Project pProject){ 
  boolean result = false; 
  DAOProject dao = DAOFactory.getDAOProject(); 
   
  try { 
   result = dao.remove( pProject ); 
    
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
    
  }   
  return result; 
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 } 
 
 public Project[] loadProjects() { 
  Project[] result = null; 
  DAOProject dao = DAOFactory.getDAOProject(); 
  try { 
   result =  dao.loadProjects(); 
    
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return result; 
 } 
 
} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.server; 
 
import java.util.Date; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOFactory; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAORequirement; 
 
public class RequirementEditor { 
 
 public RequirementEditor() { 
 
 } 
 
 public Requirement createRequirement(String pCode, String pDescription) { 
  Requirement req = new Requirement(); 
  req.setCode(pCode); 
  req.setCodeSeq(1); 
  req.setDescription(pDescription); 
  req.setCreateDate( new Date()); 
   
  return req; 
   
 } 
 
 public void loadRequirement(Baseline pBaseline) { 
  if ( pBaseline.getRequirementsSize() == 0 ){ 
   // Ainda não carregado do banco ou ainda sem requisitos 
   DAORequirement dao = DAOFactory.getDAORequirement(); 
   try { 
    dao.loadRequirement( pBaseline ); 
   } catch (RequirementException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
   
 } 
 
 public void saveRequirement(Baseline pCurrentBaseline, Requirement pResult) { 
  DAORequirement dao = DAOFactory.getDAORequirement(); 
  try { 
   int o = 9; 
   dao.saveRequirement(pCurrentBaseline, pResult); 
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
     
 } 
 
 public void remove(Baseline pCurrentBaseline, Requirement[] pRequirementSet) { 
  DAORequirement dao = DAOFactory.getDAORequirement(); 
  try { 
   dao.removeRequirement(pCurrentBaseline, pRequirementSet); 
  } catch (RequirementException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
 } 
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} 
package br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.server; 
 
import java.util.HashMap; 
 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Baseline; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Project; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.data.Requirement; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.exceptions.RequirementException; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.dao.DAOFactory; 
import br.ufsc.inf.sin022.applications.requirements.persistence.generic.ConnectorInterface; 
 
public class RequirementManagerServer { 
 protected HashMap<String,Project> mProjects; 
 protected BaselineManager mBaselineManager; 
 protected ProjectManager mProjectManager; 
 protected RequirementEditor mRequirementEditor; 
 protected Project mCurrentProject; 
 protected Baseline mCurrentBaseline; 
  
 
 public RequirementManagerServer() { 
  this.mProjects = new HashMap<String, Project>(); 
  this.mBaselineManager = new BaselineManager(); 
  this.mRequirementEditor = new RequirementEditor(); 
  this.mProjectManager = new ProjectManager(); 
  this.mCurrentProject = null; 
  this.mCurrentBaseline = null; 
 
   
 } 
 
  
 public Project createProject(String pProjectName, String pDescription) throws RequirementException{ 
  if ( !mProjects.containsKey( pProjectName )){ 
   throw new RequirementException("O projeto " + pProjectName + " já existe."); 
  } 
   
  Project project = new Project(); 
  project.setProjectName(pProjectName); 
  project.setDescription(pDescription); 
   
  this.mProjects.put(pProjectName, project); 
   
  // Grava persistencia no banco de dados 
  this.mProjectManager.addProject( project ); 
   
  // Cria uma nova baseline para inicio de edição. 
  Baseline firstBaseline = new Baseline(); 
  firstBaseline.setVersion(1); 
   
  this.mBaselineManager.setCurrentProject( project ); 
  this.mBaselineManager.saveBaseline( firstBaseline ); 
   
  return project; 
   
 } 
  
 /** 
  * Método que retorna um array de projetos já cadastrados no sistema, 
  * somente com informações basicas 
  * @return 
  */ 
 public Project[] getProjects(){ 
  Project[] projects = null; 
  if ( this.mProjects.size() == 0 ){ 
   projects =  this.mProjectManager.loadProjects(); 
   for(int i=0; i< projects.length; i++) 
    this.mProjects.put( projects[i].getProjectName(), projects[i] ); 
 
  }else{ 
   projects = (Project[]) this.mProjects.values().toArray(new Project[ this.mProjects.size() ]); 
   
  } 
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  return projects; 
   
 } 
  
 public Project setCurrentProject(String pProjectName) throws RequirementException{ 
  if ( !this.mProjects.containsKey(pProjectName)){ 
   throw new RequirementException("O projeto " + pProjectName + " não existe."); 
  } 
   
  this.mCurrentProject = this.mProjects.get(pProjectName);    
   
  return this.mCurrentProject; 
   
 } 
  
 public Baseline[] getBaselines(){ 
  this.mBaselineManager.loadBaselines( this.mCurrentProject ); 
   
  Baseline[] baselines = new Baseline[ mCurrentProject.getBaselinesSize() ];  
  baselines = this.mCurrentProject.getBaselines().toArray( baselines ); 
   
  return baselines;   
   
 } 
  
 public Baseline getBaseline(double pVersion){ 
  Baseline result = null; 
  // busca pela baseline indicada 
  result = this.mBaselineManager.getBaseline( pVersion ); 
   
  if ( result != null ){ 
   this.mRequirementEditor.loadRequirement( result ); 
    
  } 
   
  if ( !result.isClosed() ) 
   this.mCurrentBaseline = result; 
   
  return result; 
 } 
  
 public Baseline getWorkingBaseline(){ 
  Baseline result = null; 
  // abre a ultima baseline existente, já carregando seus requisitos 
  result = this.mCurrentProject.getWorkingBaseline(); 
   
  this.mRequirementEditor.loadRequirement( result ); 
   
  this.mCurrentBaseline = result; // para trabalhar nela ...  
   
  return this.mCurrentBaseline; 
   
 } 
  
 /** 
  * Método que cria um requisito a partir de dados basicos. 
  * OBS: Simplesmente cria a instancia que se abandonada no sistema, será 
  * perdida.  
  */ 
 public Requirement createRequirement(String pCode,String pDescription){ 
  return this.mRequirementEditor.createRequirement(pCode,pDescription); 
     
 } 
  
 /** 
  * Método que realiza a gravação de um novo requisito, na baseline corente. 
  * Igualmente 
  * @param pTempRequirement 
  * @return 
  * @throws RequirementException  
  */ 
 public Requirement save(Requirement pRequirement) throws RequirementException{ 
  getWorkingBaseline(); // solicitando a baseline de edição 
   
  Requirement result = null; 
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  while( result == null ){ 
   try{ 
    result = this.mCurrentBaseline.addRequirement(pRequirement); 
    this.mRequirementEditor.saveRequirement( mCurrentBaseline, result); 
     
    
   }catch (RequirementException e){ 
    // Baseline corrente é uma finalizada 
    System.out.println("RequirementManagerServer: " + e.getMessage() ); 
    if ( e.getErrorCode() == RequirementException.ERROR_BASELINE_CLOSED ){ 
     try{ this.mCurrentBaseline = this.mCurrentProject.newBaseline( 
this.mCurrentBaseline );}catch(Exception e2){} 
     this.mBaselineManager.saveBaseline( this.mCurrentBaseline ); 
 
    }else{ 
     // Execption que impede a gravação 
     throw e; 
      
    } 
     
   } 
  } 
 
  return result; 
   
 } 
  
 /** 
  * Método que inicia o processo de edição de um requisito, tendo como base um já existente. 
  * Para guardar esse requisito editado e suas alterações é importante a chamada 
  * do método save(...), pois somente nesse momento o requisito entra na  
  * persistencia do sistema. 
  *  
  * @param pRequirement 
  * @return 
  * @throws RequirementException 
  */ 
 public Requirement edit(Requirement pRequirement) throws RequirementException{  
  Requirement result = null; 
  int i = 0; 
  try{ 
   result = this.mCurrentBaseline.edit(pRequirement); 
    
  }catch (RequirementException e){ 
   System.out.println("RequirementManagerServer: " + e.getMessage() ); 
   throw e; 
 
  } 
   
  return result; 
 } 
  
  
 /** 
  * Método que remove todas as versões existentes na baseline corrente, 
  * que pertence ao requisito informado por parametro. 
  *  
  * @param pRequirement 
  * @return 
  */ 
 public boolean remove(Requirement pRequirement){ 
  boolean result = false; 
   
  Requirement[] recSet =  this.mCurrentBaseline.remove( pRequirement ); 
  if ( recSet != null ){ 
   result = true;    
   this.mRequirementEditor.remove( this.mCurrentBaseline, recSet); 
    
  }   
   
  return result;   
   
 } 
  
  
 /** 
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  * Método que realiza a finalização de uma Baseline. 
  * Se esta já estiver encerrada, enviar um alerta sobre o fato. 
  *  
  * @param pBaseline 
  * @return 
  */ 
 public boolean finalize(Baseline pBaseline){ 
  boolean result = this.mCurrentProject.finalizeBaseline(pBaseline); 
   
  // se finalizou com sucesso, atualizar persistencia 
  if ( result ) 
   this.mBaselineManager.finalize( pBaseline ); 
   
  return result; 
   
 } 
 
 
 public void setConnector(ConnectorInterface connector) { 
  DAOFactory.setConnector( connector );   
 } 
  
  
 
} 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


