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Introdução

No atual mercado de desenvolvimento de software, a 
necessidade de compartilhamento de recursos, tais 
como armazenamento, CPU, ou dados, vem 
apresentando um crescimento vertiginoso. Neste 
cenário, o modelo de Chamada de Procedimento (do 
inglês, Remote Procedure Call ou RPC) apresenta-se 
como uma alternativa para atender a este panorama. 

O RPC [1] permite que um programa possa invocar 
uma função que reside em outro computador como se 
essa função fosse parte do mesmo programa, tornando, 
assim, transparente ao programador que partes de sua 
aplicação esteja distribuído e que se comunicam por 
meio de uma rede.

 O RPC possui diferentes formas de implementação, 
as quais podem ser: CORBA – padrão RPC 
independente de plataforma; Sun RPC – para as 
plataformas Unix e Linux; DCOM – para Windows; 
SOAP – para Web Service; e RMI – padrão RPC para 
Java.

A abordagem utilizada neste artigo trata do RMI 
(Remote Method Invocation) – Invocação de Métodos 
Remotos. Através do uso do RMI, é possível que um 
objeto interaja com outros objetos distribuídos 
remotamente. Através desta abordagem, podemos 
dividir a carga de processamento entre vários 
servidores, otimizando o tempo de execução e resposta.

Partindo-se dessa premissa, em que a nossa 
aplicação pode ganhar muito em processamento, tempo 
de resposta, além de simular, ou melhor, transparecer 
ao usuário que tudo pareceria estar em funcionamento 
localmente, foi desenvolvido o Rmicompactor (vide 
Figura 1). Esse software tem como finalidade 
proporcionar ao usuário a compactação e 
descompactação de arquivos ZIP. 

O sistema funcionará da seguinte forma: é 
implementado um servidor que por sua vez, terá um 
serviço (ou método) disponível, nesse caso, o serviço 
que executará a função de compactar um dado arquivo, 
ou descompactar arquivos ZIP. De outro lado teremos 

o cliente que “contratará” o serviço de compactação através 
de uma pesquisa (“lookup”); uma vez que o cliente tenha 
uma ponte para o serviço remoto, poderá, eventualmente, 
efetuar uma invocação de método remota. O servidor 
receberá a requisição, a processará e mandará o arquivo, 
cujo foi recebido, e posteriormente, o enviará ao seu 
usuário. Como pode ser constatado, o usuário fará uso do 
serviço na aplicação, porém terá a ilusão de que tudo está 
sendo executado localmente, ou seja, haverá uma 
transparência quanto ao funcionamento do software.             

Material e métodos

A. Estrutura do RMI 

Para o desenvolvimento de um aplicativo em RMI 
devemos seguir os seguintes passos:

1. Definir uma interface remota que descreve como o 
cliente e o servidor se comunica um com o outro;

2. Definir o aplicativo servidor que implementa a 
interface remota;

3. Definir o aplicativo cliente que utiliza uma 
referência de interface remota para interagir com a 
implementação de servidor da interface (isto é, um 
objeto da classe que implementa a interface 
remota).;

4. Compilar e executar o servidor e o cliente.
     Na Figura 2 pode-se ver um esquema de como 

estariam inter-relacionadas o cliente, servidor e interface. A 
aplicação que está descrita neste artigo foi implementada 
da mesma forma descrita acima, contudo foi engajada uma 
classe que tem por finalidade a compactação e 
descompactação dos arquivos.

O servidor do Rmicompactor funciona da seguinte 
forma:

 é executado o main do servidor da aplicação; 
 o main irá funcionar da seguinte maneira: será

executado o rmiregistry, construindo as 
implementações do servidor e registrando os 
métodos remotos;

 após isso o servidor estará em funcionamento.



Dessa forma, o serviço está pronto para ser acessado, 
permanecendo em execução até que seja solicitado o 
seu encerramento (vide Figura 3A).

Já o cliente funcionará da seguinte forma:
 é executado o main do cliente, no qual será 

solicitado o IP da máquina servidora, a partir 
disso, serão construídas as implementações do 
cliente. 

 Com as implementações construídas, os seus 
métodos remotos serão registrados no servidor 
de nomes do RMI. 

 Após isso, o processo busca no serviço de 
nomes, os serviços disponibilizados pelo 
servidor e cria uma referência de acesso a tais 
serviços. 

O cliente está pronto para fazer a devidas requisições 
ao servidor.

B. Vantagens e Desvantagens das implementações em 
RMI

O RMI oferece vantagens e desvantagens para seus 
usuários. Entre as vantagens podemos citar a 
modelagem fácil e natural de sistemas distribuídos, 
sendo a sintaxe da chamada de método local = sintaxe 
da chamada de método remoto. Isto permite que o 
código gerado seja de mais fácil entendimento, além de 
utilizar em uma linguagem amplamente difundida.

Quanto às desvantagens, por se tratar de uma 
arquitetura que necessita da JVM em suas aplicações 
em ambos os ambientes, ou seja, tanto cliente como 
servidor, isso o torna preso a essa plataforma. Outras 
desvantagens seriam a necessidade de o objeto remoto 
e servidor de nomes (Registry) estarem na mesma 
máquina, comunicação síncrona e dificuldade em 
transpor as barreiras de conectividade, tais como  
proxies e firewalls.

O RMI mesmo com suas vantagens e desvantagens é 
uma das formas mais fácies de se implementar um 
sistema distribuído, tendo em vista a plataforma e 
linguagem utilizadas.   

Resultados e Discussões

Neste artigo foram demonstrados como se podem 
desenvolver aplicações distribuídas, utilizando RMI. 
Abordando as etapas a serem seguidas, a fim de obter um 
software de acordo com a demanda dos usuários. Foi usado 
como exemplo o RmiCompactor, um software 
desenvolvido no intuito de fazer a compactação e 
descompactação de arquivos. 

De modo geral, as compactações e descompactações 
puderam ser bem executadas de forma rápida, chegando a 
ligeira impressão de que o seu processamento estivesse 
sendo todo executado em uma única máquina.

Pode-se constatar também, a facilidade da arquitetura 
RMI na plataforma de desenvolvimento Java, 
proporcionando uma programação de forma simples e 
direta, e com grande portabilidade, tendo em vista os 
pressupostos de que a JVM (máquina Virtual), estivesse 
presente.  

Agradecimentos

Agradecemos a UFRPE por proporcionar o curso de 
Sistemas de Informação na Unidade Acadêmica de Serra 
Talhada, no qual podemos usufruir das técnicas e modelos 
que a disciplina de Sistemas Distribuídos pode nos 
proporcionar.

Referências
[1] DEITEL, H. M. e DEITEL, P. J. - Java: Como Programar. 3ª 
edição. Bookman, 2002, Cap.20, p.890-908.
[2] GOULART, F. S. - Java RMI - Remote Method Invocation 
Homepage:htttp://www.ucb.br/prg/professores/fgoulart/gsi_rmi.pdf.
[3] RODRIGUES, E. de M. , GUINDANI, G. M. e AMARAL , L. A. 
DELAMARE, F. - Exemplos práticos do uso de RMI em sistemas 
distribuídos – Homepage: 

http://www.inf.pucrs.br/~gustavo/disciplinas/sd/material/Ar
tigo_RMI_Pratico.pdf
[4] DUARTE, A. - Tutorial RMI (Remote Method Invocation) –

Homepage:http://markmail.org/download.xqyid=m45rxvdipu
nne2dd&number=1
[5] MARINHO, R. e AKIRA, M. - Lição 1 - Entrada e saída -
Homepage:http://wiki.sintectus.com/bin/view/GrupoJava/LicaoEntradaES
aidaComJavaIO 



Figura 1. Tela Inicial do Rmicompactor.

Figura 2. Temos a interligação entre a interface remota, o cliente e o servidor no RMI.

Figura 3. Na Fig. 3A temos a implementação do ServidorRMI  e na Fig. 3B temos a implementação do cliente.




