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Resumo
Este trabalho estuda sobre transições de Banco de Dados em aplicações

desenvolvidas pala a Internet, e mais especificamente, para a Web.

Os conceitos básicos do ambiente de integração Web Banco de Dados são descritos.

As transações Web são caracterizadas, abordando seus principais aspectos e ressaltando os

problemas transacionais que surgiram em sistemas desenvolvidos para o ambiente Web

Banco de Dados; considera-se os possíveis modelos de transações para o ambiente de

integração, em substituição ao modelo convencional de transações planas, que se mostrou

inadequado por não suportar transações de longa duração nem a capacidade de desfazer

parte da transição.

Este estudo mostra também uma síntese das soluções existentes para resolver estes

problemas e implementar transações de Banco de Dados no ambiente Web. Além de
soluções mais simples como CGI, ASP e SewZers, estudo -se também os servidores de

aplicação, que são se!/i:wízres responsáveis pelo desenvolvimento e gerenciamento de

aplicações. Web mais robustas. Dentro deste contexto, os três principais modelos de

componentes foram abordados: CORBA, COM+ e Ente/príse /avízBeans.

Além dos modelos de componentes, foi feito um estudo sobre as principais

tecnologias de processamento de transações, com o intuito de mostrar que as soluções para

implementação de transações Web passam por uma das tecnologias abordadas



Abstract
Tais work studies on transactions of database in applications developed for the

Intemet, and more specifically, for the Web.

The basic concepts of the Web-database integration environment are described. Web

transactions are characterized, approaching their maia aspecto and pointing out problema

that have appeared in systems developed for the environment Web database. Possible

modela of transactions for the integration environment are considered to replace to the

convencional modem of flat transactions, which has been shows as inadequate for supporting

transactions of lona duration and for undoing part of the transaction.

This study algo presents a synthesis of the existing solutions to solve these problema

and to implement transactions of database in the Web platfomt Beyond simpler solutions,

such as CGI, ASP and Servlets, it algo studies apphcation servers, which are softwares

responsible for the development and management of more robust Web apphcations. In of

this context, the three main modela of components were considered: CORBA, COMA and

Enterprise JavaBeans.

Besides the component models, the main transaction processing technologies were

studied, to show that the approach to implementing Web transactions passes for such
technologies
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Capítulo l

Introdução

Nos últimos anos a Internet e, em particular, a WorZd Wlde Web (WWW) ou

simplesmente Web, tem se tomado o canal mais utilizado para transmissão e distribuição de

infonnações, acesso a dados e comunicação pessoal.

Porém, desde a sua criação até os dias atuais, a Web tem sofrido sucessivas

alterações, passando rapidamente da condição de plataforma pala a troca irrestrita de

documentos, conforme projetado inicialmente, para tomar-se uma platafomia de

desenvolvimento de inúmeras aplicações distribuídas e multiplatafomla, como comércio

eletrânico, bibliotecas digitais, educação a distância e sistemas hipemlídia.

Seguindo esta tendência, a integração da Web com os Sistemas de Gerenciamento de

Banco de Dados (SGBDs) foi inevitável, já que estes são componentes nnprescindíveis

para o gerenciamento dos dados das aplicações. No entanto, esta junção de tecnologias não

se dá de forma trivial, já que os SGBDs surgiram e evoluíram para atender requerimentos

característicos de seu ambiente, sem a preocupação com uma futura e eventual integração

com outros ambientes, como por exemplo, a Web.

Diante destes f'atos, surgiu um novo componente de software, o gareway Banco de

Dados, que ftlnciona como um elo entre o ambiente Web e o Banco de Dados, com a

função de f'mer o mapeamento entre as requisições do cliente Web(navegador Web) e do
SGBD

Apesar de já existirem gafeways bastante eficientes, o desenvolvnnento de aplicações

Web Banco de Dados ainda possui alguns problemas funcionais Guias soluções não são

triviais [Lim97]. Dentre eles está a garantia da corretude das transações. Isto é, as

propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade) das transições

devem ser garantidas sem restrições no ambiente de integração. Já existem gízfe vaus que

garantem em grande parte esta corretude, porém é possível detemlinar diversos elementos

que apontam o modelo de transações planas dos atuais SGBDs como um dos fatores

restritivos para a solução dos problemas transacionais. Portanto, é necessário observarmos
4



as particularidades das aplicações deste novo ambiente a fim de identificarmos as
características de um modelo de transações satisfatório.

Esta nova área de pesquisa, denominada Web Banco de Dados (Web Z)arabízse), vem

crescendo muito na medida em que se verifica a enomle potencialidade desta integração

para o desenvolvimento de várias aplicações Web baseadas em SGBDs. O volume de

informações disponível na Web vem aumentando consideravelmente e a tecnologia de

Banco de Dados representa uma parte crítica deste crescimento, não só como fonte para

amlazenamento e gerenciamento de objetos Web como também pala o desenvolvimento de

novas aplicações sob sistemas de Banco de Dados na Web.

1.1 Objetivo e Motivação

O objetivo principal desta dissertação é apresentar uma visão global dos aspectos

trausacionais no ambiente de integração Web Banco de Dados, destacando suas

características, problemas e soluções.

A principal motivação veio do fato de não existir, ou de não se ter encontrado no

levantamento bibliográfico - mesmo tendo sido este minucioso -- um trabalho que possua

este enfoque, ou sda, um estudo aprofundado das transações no ambiente Web Banco de

Dados. A grande parte da litelatuia disponível trata de artigos em revistas "comerciais" e de

antigos produzidos por desenvolvedores de soluções sem nenhum compromisso acadêmico

1.2 Trabalhos Relacionados

As pesquisas na área Web Banco de Dados são recentes e vêm abrangendo vários

tópicos distintos. Em linhas gerais, três pontos principais de pesquisa têm se destacado: a

visão da Web como um enomle Banco de Dados distribuído e multiplataforma, o acesso a

Bancos de Dados através da Web e o desenvolvnnento de técnicas e ferramentas para

desenvolvnnento de aplicações Web integradas a SGBDs. Este trabaho está enfocado

basicamente na segunda área.

Os trabalhos relacionados com o acesso a Bancos de Dados através da Web incluem,

entre outros, implementação de arquiteturas de integração das tecnologias [HM97], estudo

das arquiteturas existentes [Per95, Kim96], análise de desempenho de arquiteturas [HM97]

e processamento de transações [LSC197, LEK98].

Os estudos acerca dos aspectos transacionais no ambiente Web Banco de Dados são

recentes e, por isso, poucos trabalhos foram publicados sobre o assunto [Bi198, LEK98

5



EB97]. Tais trabalhos não se preocupam com os aspectos navegacionais impostos pelo

ambiente e nem com o modelo de transações usado no Banco de Dados. Porém, deve-se

ressa[ta] que existem referências [Lim97] que destacam a importância de um estudo mais

detalhado do assunto desta dissertação.

[EN00] cita alguns problemas em aberto na âea Web Banco de Dados. Segundo ele,

alguns dos desaülos a selim superados são: a tecnologia Web precisa ser integrada com a

tecnologia de objetos, a ftlncionalidade do HTb/IL é muito restrita para suportar aplicações

complexas, o conteúdo das páginas Web deve ser feito de maneira mais dinâmica

adicionando mais ''individualidade" a ele como um objeto e o suporte a um grande número

de clientes com tempo de resposta razoável.

1.3 Contribuições

Como contribuições deste trabalho, espera-se:

e Mostrar os principais conceitos envolvendo o ambiente de integração Web

Banco de dados;

Definir uma transação Web;

B Apresentar modelos de transações que podem ser utilizados na implementação

dc uma transação Web;

e Analisa- os aspectos transacionais, seus problemas e soluções, deste novo

modelo de transações;

B Fazer um estudo sobre as principais tecnologias de componentes que são

bastante úteis em aplicações Web;

Fazer um levantamento das principais tecnologias de processamento de

transições distribuídas, para dessa fonna conhecer melhor os mecanismos

para se nnplementm transações Web;

8 Acrescentam' à literatura em português um estudo sobre transações Web;

e Apresentar um extenso material bibliográfico sobre o do ambiente Web Banco

de Dados

1.4 Organização

O restante da dissertação é organizado nos seguintes capítulos



e O Capítulo 2 apresenta uma visão geral da Web, dos Sistemas de Banco

de Dados e do ambiente de integração Web Banco de Dados, destacando a

arquitetura e conceitos básicos necessários ao entendimento dos demais

capítulos.

O Capítulo 3 derme o conceito de transação Web e analisa características

e problemas deste modelo no ambiente de integração Web Banco de
Dados.

O Capítulo 4 apresenta dois possíveis modelos conceituais de transações

para representar uma transação Web.

O Capítulo 5 aborda os diversos tipos de tecnologias das soluções pala

implementar transações Web.

O Capítulo 6 contém um resumo do trabalho apresentado nos capítulos

anteúores e propõe trabalhos futuros.

e
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Capítulo 2

O Ambiente de Integração \Veb Banco de Dados

Este capítulo descreve as principais características do ambiente de integração Web e

SGBDs. A seção 2.1 fda da Intemet e suas aplicações, e de modo particular, do comércio

eletrânico. Na seção 2.2 são apresentados os conceitos básicos envolvidos no ambiente

Web que serão utilizados ao longo deste trabalho. A seção 2.3 localiza os conceitos

essenciais pertencentes ao ambiente de Banco de Dados. A seção 2.4 procura detalhar

aspectos do ambiente de integração, destacando os principais problemas e a forma como

algumas funcionalidades dos SGBDs são afetadas pelo ambiente Web.

2.1 Internet e Comércio Eletrânico

A Intel-net é composta por um conjunto de redes de computadores que se comunicam

e cooperam entre si. Estas redes utilizam diversos tipos de tecnologia, protocolos, meios de

transmissão e computadores. Ela surgiu no ümal dos anos 60 e vem apresentando um

grande crescimento desde a sua concepção, quando era essencialmente académica. Os

principais serviços oferecidos pela Internet são: Wor/d Wlde Web (WWW) ou

simplesmente Web, correio eletrânico, transferência de arquivos e acesso remoto .

Dentre as aplicações desenvolvidas para a Web, a que mais tem se destacado é o

comércio eletrânico. Ele pode ser definido como a execução de transações comerciais

envolvendo meios eletrõnicos, e mais especificamente, a Internet.

O sucesso clo comércio e]etrõnico pode ser explicado por três aspectos [M-MR00]. O

primeiro diz respeito à facilidade de disseminação de infom)ação na Intemet, devido à

rapidez, ao alcance e ao baixo custo de distribuição e obtenção de informação. O segundo

aspecto é o baixo custo das transações via Intemet comparadas a transações feitas por

telefone, fax, pessoalmente ou através cle outros meios. Esta redução de custos estmiula a

atividade económica por este canal. O terceiro aspecto se refere à competição pelos

clientes. Devido à facilidade de se obter infomlação, é possível ter acesso rápido a grande

8



quantidade cle informações sobre produtos e preços, o que beneficia diretamente o
consumidor.

Anualmente são identificadas quatro classes de aplicações de comércio eletrõnico:

comércio entre consumidores ou C2C (co/zsamer-fo-co/lszzmer), como por exemplo os

leilões virtuais; comércio no varejo ou B2C (bzzsiness-ro-co/zslzmer), no qual a empresa

atende a um cliente especificamente; comércio entre empresas ou B2B (business-fo-

b sí/zess), que perante a compra e venda de bens de serviços entre empresas; e, comércio

entra-organizacional, que se refere ao gerenciamento de todas as atividades comerciais das

empresas de uma mesma organização. Todas essas classes de aplicação são desenvolvidas

para a Intemet.

Portanto, a cada operação de compra e venda de produtos ou serviços ou uma simples

consulta a um Banco de Dados sobre a Internet, tem-se uma transação de Banco de Dados.

Como o ambiente é a Web, chamamos tal transação de transação Web, que será mms

profundamente analisada no capítulo 3. Com o crescente aumento da utilização comercial

na Intemet, percebe-se a importância da existência de modelos de transações bem deflúdos

e fenamentas de gerenciamento específicas para este novo tipo de transação

2.2 World Wide Web

A Wor/d Wíde Web, ou simplesmente Web, é um sistema de infomiação hipermídia

em escala global acessível em tempo real baseado na Intemet. l.Jm documento hipermídia

pode ser deHiúdo como a reunião de hipertexto e multilnídia numa única página Web.

Hipertexto é a combinação de textos não Iheares, de folha a poder saltar de um texto para

outro dinamicamente por meios de vínculos (Zínks). Multimédia é a comlbinação de textos e

outras míclias como imagens estáticas ou em movimento, sons, vídeos, gráficos, entre
outros.

Desde seu desenvolvimento, esta tecnologia tem crescido rapidamente e agora está

sendo exaustivamente empregada em aplicações comerciais e académicas, usando um

formato que seja acessível de fomla semelhante em diversos ambientes computacionais.

A seguir, é mostrada a arquitetura Web.



2.2.1 Arquitetura Web

Cliente Serüdor

Servidor Web

Progama executável

Aplicações externas Sistema de arquivos

FIGURA 2.2.1 - ARQUI'roTURA WEB SIMPI.InCADA

A figura 2.2. 1 mostra a arquitetura simplificada da Web. Como se pode notar, é uma

arquitetura típica cliente/servidor. De um lado fica o cliente, que é composto pelos

navegadores, os chamados browsers Web, que são capazes de exibir e solicitar documentos

sob a rede. Os navegadores podem acoplar aplicações extemas, pemztindo a visualização

de alguns tipos de dados que não podem ser interpretados por eles, como sons ou imagens

em movimento. Anualmente, os navegadores estão sendo estendidos para pemntir a

execução de lógica de programação, como por exemplo, a inserção da Máquina Vhtual

Do outro lado da arquitetura Web fica o servidor, composto pelo servidor Web, cuja

principal função é atender os pedidos dos clientes Web por documentos amlazenados no

sistema de arquivos da platafonna onde se encontra instalado. Dependendo do pedido do

cliente, o servidor Web pode disparar uma aplicação externa como, por exemplo, a

execução de um programa via interface padrão CGI (Colmo/z Gafeway /nfe;ybce). Esta

tecnologia será apresentada no Capítulo 5. Os servidores Web também estão sendo

estendidos para suportar a execução de lógica cle programação, como por exemplo, a

inserção da Máquina Virtual Java no servidor, no caso da tecno]ogia de sew/ers [SerOl],

visto também com mais detalhes no Capítulo5.

Uma característica importante é que a Web foi projetada para suportar vários

protocolos Intemet incluindo FTP (f'í/e Tra/zsger Profoco/), TELNET, entre outros. Assim

é eliminada a necessidade de usar um programa separado para cada serviço Internet

diferente, unificando-os num único serviço, no caso a Web.

Java
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A base dessa arquitenua compreende três padrões abertos que permitem transtérir a

infomlação, descrever a formatação da infomaação e localizar a informação distribuída pela
rede.São eles:

' HTTP(HyperTexf rrans$er Pro/oco/) -- é um protocolo do nível de aplicação

do padrão OSI/ISO, adequado para reconhecer e transferir dados em sistemas

hipermídia distribuídos [MMR00]. É um protocolo "sem estado'' (s/afeZess), o

que significa que nenhum tipo de infomlação é armazenado sobre requisições

anteriores, não def:inhdo, portanto, o conceito de estado da infomlação. Este é

um dos principais problemas quando se trabalha com transações na Web. Isto

será melhor explicado no próximo capítulo

e HT.ML(/]bperTexf ]Warkup Z,anguage) -- é a linguagem padrão para a

apresentação e foimatação de documentos Web. Ela é baseada no padrão

SGML (Sra/zdard venera/ized .A/arkup Z,anguage) e, como tal, independe da

plataforma em que é exibida, cabendo ao cliente Web interpreta-la de acordo

com sua configuração. Outra unportante característica da linguagem HTML é

a possibilidade de geração de fomlulários (áo/ms) contendo homes e campos

para preenchimento de dados pelos usuários. Os fom)ulários proporcionam

um maior dinamismo, pois pemntem que as páginas Web funcionem como a

"porta de entrada" para aplicações que necessitem de uma interação com o

usuario.

' URL (Univí?rsaZ l?esozzrce Z,ocafor) -- é um protocolo para identificar e

localizar documentos Web distribuídos.

A comunicação entre cliente e servidor Web é feita na fomta de pares

requisição/resposta e é sempre iniciada pelo cliente. Inicialmente, o cliente envia uma

mensagem para o servidor solicitando abertura de conexão. O servidor responde aceitando

ou não este pedido. Se aceitar, a conexão é estabelecida. Uma recusa pode indicar que o

servidor está sobrecanegado e não consegue tratar novos pedidos de conexão que chegam

Normalmente, existe um número máxuno de pedidos pendentes. Um pedido de conexão

pode ser recusado se este limite tiver sido atingido.

Uma vez estabelecida a conexão, o cliente envia uma mensagem cona a requisição

feita pelo usuário, representada por uma UJil. Esta mensagem é enviada através da rede

para o servidor, que busca a informação no disco local ou dispara a execução de uma
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aplicação extema. Após o processamento do pedido, uma mensagem de resposta é enviada

ao cliente que, ao recebo-la, retoma um pedido de fechamento de conexão.

Quando o cliente recebe a infonnação solicitada, é necessário verificar se os dados

são válidos, através de informações contidas em campos do cabeçalho da mensagem

Somente após esta veriâcação o navegador pode mostrar o documento para o usuário. Para

tanto, ele precisa saber qual o tipo e o fomaato do arquivo. Esta infom)ação também é

obtida no cabeçalho da mensagem Todo este processamento m)põe um atraso no cliente,

que é refletido no tempo de resposta observado pelo usuário.

Os programas utilizados pelo servidor Web em resposta a um pedido de um cliente

são chamados sc/zprs Web. Pode ser um código compilado como C ou C++ ou um código

interpretado colmo Pe/"/ ou PHP [BS01]. Um script pode chamar outros programas ou

contactar outros servidores. Seu objetivo principal é gerar informação dinâmica(em tempo

de execução) pala o cliente Web que o solicitou. Por exemplo, um sc'ripa pode usar os

campos de entrada de um fomlulário HTML para gerar e enviar uma consulta a um servidor

de Banco de Dados. Cabe ao scrzpf retomar os dados num formato que o cliente consiga

interpretar, como por exemplo, no formato HTML.

2.3 Sistemas de Banco de Dados

Um sistema de Banco de Dados é um ambiente de hardware e de software, composto

por dados armazenados em Banco de Dados (BD), o soRware de gelenciamento do Banco

de Dados (SGBD) e os programas de aplicação [MST97].

A tecnologia de Banco de Dados tem causado um grande impacto no
desenvolvimento das aplicações. Pode-se dizer que os Banco de Dados têm um papel

fundamental em quase todas as áreas onde os computadores são utilizados.

2.3.1 Arquitetura

Atualmente, as aplicações de Banco de Dados são, em geral, baseadas no ambiente

cliente/servidor. As aplicações cliente/servidor de Banco de Dados, consistem de três

componentes de soRwate. O primeh-o é o módulo de gerenciamento de dados (SGBD),

responsável pelo armazenamento e a recuperação dos dados. Este pode ser subdividido em

dois submódulos: um para o processamento de consultas e o outro para o acesso aos dados.

O segundo componente é o módulo que implementa a lógica da aplicação utilizando a
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interface do módulo de gerenciamento de dados. O último é o módulo de apresentação

usado na interação com os usuários.

Existem algumas variações de sistemas cliente/servidor de Banco de Dados. A mais

comum hoje é a arquitetura de duas camadas, como ilustra a figura 2.3. 1

Cliente de comunicação Servidor

FIGURA2.3.1 ARQUITETURA DUAS CAMADAS CLIENTE/SERVIDOR DE BANCO DE DADOS

Na arquitetura de duas camadas, os módulos de aplicação e apresentação são

implementados como um único módulo.

Existe ainda a arquitetura de três camadas. Nela, o módulo de aplicação é separado do

módulo de apresentação, Hlcando o primeho num servidor, chamado servidor de aplicação,

de onde é compartilhado entre os vár.ios clientes. A principal vantagem deste modelo é a

maior flexibilidade e escalabihdade para sistemas de grande porte. No capítulo 5, vamos

falar sobre os servidores de aplicação, que são utilizados para desenvolver aplicações de

grande porte para a Web e que estão baseados nesta arquitetura

2.3.2 Transações

Transações são as unidades básicas de trabalho dos SGBDs. Uma transação é vista
como uma unidade atómica de processamento consistente e conÊlável, composta de uma

seqüência de operações elementares sobre os dados. Como produto de sua execução, uma

transação pode mudam o estado do Banco de Dados ou não produzir qualquer alteração

dependendo dos efeitos de sua execução serem confirmados ou abortados.

As quatro propriedades fundamentais sobre as transições de Banco de Dados são

representadas pela sigla ACID:

e :Ale!!!içidílçlÊ - uma transação é uma unidade atómica de processamento. Isto

significa que todos ou nenhum dos seus efeitos são considerados.

Cgl16i$!êl3çia - a execução corneta de uma transação deve levar o Banco de
Dados de um estado consistente a outro

e
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!$çZlêl11ç111Q - implica que toda transação deve ver um estado consistente do

Banco de Dados sempre que for executada. Isto requer que os resultados

intemlediários de uma transação não conÊlnnada não soam vistos por outras

transações e/ou usuários.

Dl!!iabiliçlalk - significa que os efeitos de uma transação, uma vez completada,

são tomados pemlanentes no Banco de Dados.

Uma transação pode ser fhalízada de duas maneiras: com sucesso/conflmlada

(commír) ou cancelada (aborr). Quando uma transação é finalizada com sucesso, todas as

mudanças feitas por ela tomam-se duráveis no Banco de Dados. Quando uma transação é

cancelada, todas as mudanças feitas por ela são desfeitas (ro/ZbacÊ)

e

e

2.3.3 Modelo de Transações

Um modelo de transações define quando uma transação começa, quando ela finaliza e

quais ações são tomadas no caso de falha. Ele possui a característica de sel abstrato com

relação às operações realizadas por estas transações, ou seja, ignora o código da transação.

O modelo de transações cuida somente das operações realmente executadas sobre os itens

de dados. Todos os outros detahes da execução do programa são ignorados. Desta forma, o

modelo consegue ser genérico e independente da linguagem em que as transações foram
escritas

As transações executadas pela maioria dos SGBDs seguem o modelo de transações

planas, assim chamado porque existe uma única camada de controle na aplicação [GR93].

A impossibilidade de fazer referência a resultados intermediários e confimlar ou cancelar

somente parte das ações são as principais restrições com relação às transações planas.

A figura 2.3.3.a ilustra este modelo

begin work
Operação l
Operação 2
Operação 3

Operação n
commit work

FIGURA2.3.3.A REPRESENTAÇÃO DO NIODELO DE ESTRUTURA PLANA

Este modelo é adequado para transações de curta duração. Porém, como as aplicações

vêm se tomando cada vez mais complexas, têm surgido extensões do modelo de transações
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planas para atender às necessidades dos novos ambientes (distribuídos, cooperativos e

heterogêneos).

Um outro modelo de transações utiliza uma estrutura de subtransações em oposição

ao modelo de transações planas. Neste modelo, uma transação é constituída de um conjunto

de outras transações, chamadas subtransações. Este grupo pode ainda ser subdividido

segundo o relacionamento entre as subtransações e a forma como se interligam Como

exemplo, pode-se mencionar transações estruturadas na forma de árvore, que são
denominadas transações hierárquicas. A figura 2.3.3.b ilustra este modelo.

S

begin work
S

begin work

chama subtransação

commit woi.k

chama subtransação

commit work commit work

FIGURA2.3.3.B REPRESENTAÇÃO DO MODELO DE ESTRUTURA DE SUBTRANSAÇÕES

No capítulo 4 serão apresentados os modelos de transições anil)hadas e encadeadas,

que utilizam o modelo de subtransações e que podem servir como referencial pala
implementar transações Web.

2.4 Ambiente de Integração

Desde a sua criação até os dias atuais, a Web tem sofrido contínuas alterações. Ela

vem passando rapidamente da condição de boca inestrita de documentos, conforme

projetada inicialmente, para tomar-se uma platafomla de desenvolvimento de inúmeras

aplicações. Seguindo esta tendência, a integração da Web com os Sistemas Gerenciadores

de Banco de Dados (SGBDs) foi inevitável, já que estes são componentes indispensáveis

para o gerenciamento dos dados das aplicações.

A união destas duas tecnologias ocasionou o surgimento de um novo ambiente

computacional. Ele é ilustrado pela figura 2.4 a seguir.
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Cliente

Aplicações externas

n'i'rp, URL, n'i:Na,

Servidor
Proa.ama executável

Servidor Web

PFnASPCGI
Sistema de arquivosServte{

Aplicação de Banco de Dados

SGBD
Integração

(gateway)

FIGURA2.4 AMBIENTE DE INTEGRAÇÃO WEB BANCO DE DADOS

Os softwares responsáveis pelo gerenciamento da comunicação e por proporciona-

serviços de aplicação entre o servidor Web e o servidor de Banco de Dados são chamados

gafeways. Eles residem no servidor Web e são compostos por um ou mais programas

scrlpfs. Entre suas principais funções podemos citar [Str96] :

8 Receber infomaações do cliente Web, utilizando o protocolo H'l'l'P;

e Executar acessos aos servidores de Banco de Dados, fazendo com que o

servidor Web atum colho cliente do Banco de Dados;

e Gerar documentos HTML dinamicamente com as infomlações provenientes

dabase de dados.

Neste ambiente, o usuário utiliza o cliente Web pala fazer suas requisições e

visualizar os insultados. O SGBD é encarregado do amlazenamento e manipulação dos

dados e o gareway de Banco de dados faz o lnapeamento entre os pedidos do cliente e o

SGBD

2.4.1 Sessões

Unia sessão é uma associação entre um cliente (usuário) e um servidor. Assim,

quando um usuário começa a navegar pelo site através dos /i/z#s fornecidos, é iniciada uma

sessão entre o usuário e a aplicação. O tempo de vida de uma sessão é detemlinado pelo

16



período em que o cliente está interagindo com o sistema, que pode ser curto ou longo. Uma

sessão é formada por várias interações do usuário com a aplicação.

Um outro conceito que está interligado ao conceito de sessão é o de estado da

infomlação. Ele consiste de um conjunto de infomlações sobre o status das interações em

andamento com seus usuários que é mantido pelo sistema, pemlitindo identMcar os pedidos

sucessivos de cada usuário no servidor Web.

O estado da informação inclui, entre outros, a situação de todas as variáveis e seus

valores. Sistemas que não mantêm qualquer estado da infomlação são chamados sistemas
sfafe/ess ou ''sem estado'

A Web é um sistema tipicamente ''sem estado'', já que é baseado no protocolo H'l'l'l''

Em particular, o servidor Web não armazena nenhuma informação do cliente ou da

solicitação deste. Cada mensagem que chega do cliente Web solicitando algum novo

recurso é tratada independentemente da mensagem solicitada anteriomlente

Em contrapartida, sistemas sra/({áu/ ou "contínuos" são os que mantêm o estado da

infomlação sobre as ações do usuáüo enquanto durar a sessão do mesmo com o sistema. No

ambiente de trabalho dos SGBDs, as sessões são continuas, ou seja, o usuário fica
conectado ao SGBD enquanto durar sua sessão [GR93]

E necessário manter as informações do estado e da sessão do usuário para que as

infomlações sobre as transações Web sejam mantidas. Como o ambiente Web não fenece

esta funcionalidade, é preciso que ela sda nnplementada. As tornas básicas de fazer esta

nnp[ementação são [Lim97]:

e A utilização de cookíes - um coo#ie é um item de dado que é armazenado em

um arquivo texto no cliente Web. Quando o navegador aviva uma página de

uma determinada aplicação, esta página pode conter comandos cookíes paa

amlazenar dados no sistema de arquivos da máquina onde o navegador é

executado. Estes dados podem ser, por exemplo, uma informação fornecida

pelo usuário em um formulário HWL. Mais tarde, uma outra página poderá

recuperar esta informação a partir do navegador do usuário quando, por

exemplo, o gízfevt/ay enviar um comando com o item de dado a ser recuperado.

O navegador recupera o cookle especiÊlcado e o retoma para o gafeway.

e Uso de campos ocultos nas páginas Web - a solução mais simples pal'a a

manutenção do estado é inseú o estado da infomnação nas próprias páginas

>

17



que estão sendo submetidas pelo usuário. Existem duas fomlas para
implementar esta técnica:

o Passar a informação em campos ocultos na página HTML. Estes

campos não são visualizados pelo usuário quando o conteúdo da

página Ihe é exibido. A linguagem HTML disponibiliza a fag
<Aídden> que pode ser usada com esta fhahdade.

o Pode-se colocar as infomlações na UjZL como parâmetros, de acordo

com a especiÊlcação CGI.

Estas informações são enviadas para o gareway na próxima ação solicitada pelo

usuário. O gareway, então, vai trata-las e novamente incluí-las, se necessário, na próxima

página deinteração do usuário.

Para aplicações mais simples que precisem reter poucas informações durante a

execução da aplicação, como por exemplo, qual o usuário da aplicação, esta solução é

bastante eficaz. No entanto, para aplicações mais complexas trata-se de uma solução não

muito adequada, visto que a informação tem que fluir de página em página da aplicação

para não ser perdida. Além disso, esta solução implica em um esforço adicional no

desenvolvimento da aplicação que deve ser muito bem modelada e Implementada, visto que

o desenvolvedor deve prever quais infomlações escondidas devem ser transportadas entre

as páginas da aplicação durante sua execução

2.4.2 Requisitos de Integração

Assim como em todas as áreas que envolvem a integração de duas ou mais
tecnologias, é importante definirmos quais os requisitos necessários à integração da Web

com os SGBDs. Na maioria das vezes, o critério de escolha está relacionado com a questão
de não limitar ou altera a natureza do ambiente Web e do Banco de Dados.

A satisfação ou não de um requisito depende do tipo de aplicação a ser desenvolvida.

Por exemplo, um simples site de informações não requer nenhum controle transacional. Já

numa loja virtual, este controle é de grande importância.

Os requisitos adotados neste trabaho foram extraídos da união dos propostos em

[Lim97] e [EKR97], já que eles apresentam critérios de a]to nível e são bastante

abrangentes. São eles:

e in erface do usuário integrável - a interface do usuário deve pei'mitir a junção

de diferentes mídias. Por exemplo, o resultado de lmla consulta ao Banco de
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Dados pode apresentar tanto texto como imagens. Esta propriedade está
relacionada com a característica multimídia da Web.

M11çldçtjnlçlia11Xa - a interatividade das páginas Web refere-se à possibilidade

de mudar de contexto de acordo com a reação do usuário, ou sda, cada usuário

pode percorrer as páginas da maneira que melhor Ihe convier. Esta característica

corresponde à capacidade navegacional da Web (hipertexto).

Consistência e integridade - refere-se à condição de que os dados visualizados

no navegador devem conesponder aos dados amlazenados no Banco de Dados.

Tal requisito está intimamente relacionado ao suporte das características

transacionais neste ambiente.

!12e$ç!!!pÊl113a - refere-se ao tempo necessário para fornecer a resposta de um

pedido do cliente ao Banco de Dados. Este tempo deve ser o menor possível.

E$çalgl211içladÊ - pode ser avaliada pelo número de usuários capazes de fazer

acesso simultâneo ao Banco de Dados. Um sistema escalável deve esta- apto a

crescer de acordo com as necessidades, sem causar transtornos ou prquízos. Está

relacionado com o desempenho.

SgÜl4rgnçg - corresponde à inviolabilidade dos dados.

!2e$çliyçZ!!i!!!çli!!g - pemltir a criação de aplicações Web Banco de Dados de

fonna mais rápida e transparente.

8

8

©

e

e

2.4.3 Problemas de Integração

Apesar das inúmeras vantagens proporcionadas pela integração SGBD e Web, o

desenvolvimento de aplicações nesse ambiente ainda possui problemas técnicos cujas

soluções não são triviais. Esta seção pretende discutir alguns desses problemas, tendo como

referência os requisitos especificados anteriomlente, e apresentar algumas das soluções

propostas na literatura

2.4.3.1 Sistemas Legados

O problema de sistemas legados é inerente a qualquer tecnologia nova como a Web.

Sistemas legados são sistemas úteis que resistem a modificação e evolução. Os SGBDs

representam, no contexto anual do ambiente Web, um importante subconjunto de sistemas

legados.
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Até o momento, a maioria dos SGBDs comerciais foram proJetados e implementados

sem levar em consideração as necessidades especiais do ambiente Web. Além disso, muito

já foi investido em SGBDs e em ferramentas de desenvolvimento. Portanto, a integração

com o ambiente Web envolve a consideração dos mecanismos já desenvolvidos pelos
fabricantes de SGBDs.

2.4.3.2 Problemas Transacíonais

A capacidade transacional é uma das principais características que diferencia um

SGBD de outros sistemas de armazenamento de dados. Portanto, qualquer tecnologia que

se integre a Bancos de Dados deve ser capaz de suporta-la.

O protocolo de comunicação entre o servidor e o cliente Web é o HT'l?. Como trata-

se de um protocolo de natureza "sem estado", surge um dos principais problemas na
integração da Web com Banco de Dados: como unir um ambiente baseado em sessões ''sem

estado'' (Web) a outro baseado em sessões contínuas (SGBDs)?

Os anuais SGBDs foram projetados para atender pedidos de usuários que se conectam

ao Banco de Dados em sessões continuas, ou seja, o usuário Htca conectado ao SGBD

enquanto durar sua sessão [GR93]. A orientação à sessão contínua do usuário é a base para

o suporte das propriedades transacionais, pois pemnite ao SGBD, entre outras tarefas,

gelenciar eHlcientemente o processamento das transações, controlar a concorrência aos

dados, fazer otimização de consultas, garantir a integridade transacional, mantem os

mecanismos de autenticação e autor.ização de acesso aos objetos do Banco de Dados.

Assim, trabalhar neste ambiente unido a outro baseado em sessões ''sem estado'',

como a Web, requer alguns questionamentos relacionados aos aspectos transacionais, como

por exemplo: como manter o contexto transacional? Qual modelo de transação melhor se

adapta ao ambiente de integração?

O problema da manutenção do contexto transacional é devido à característica ''sem

estado'' da Web. Esta característica toma inviáveis alguns dos mecanismos existentes nos

SGBDs, tais colmo:

e Autenticação de usuário - nos SGBDs, o usuário inicia uma conexão onde é

feita uma prévia verificação para acesso ao Banco de Dados solicitando-se um

logo/z e uma senha, e em todas as transações que se seguem o usuário não mais

precisa se identHcar junto ao SGBD até o Hnn de sua sessão. Na Web, como a

20



cada novo requerimento é perdido o contexto, toma-se necessário que o usuário se

identiâque ao SGBD a cada nova requisição de um pedido

Otimização de consultas - refere-se a mecanismos dos atuais SGBDs que

pematem um melhor gerenciamento do acesso aos dados amlazenados, entre eles,

a manutenção de um cac/ze em memória e amlazenamento dos planos de consultas

comprados e otimizados da conexão corrente. Desta teima, consultas repetidas

são executadas snnplesmente interpretando a estratégia estabelecida

anteriormente, sem nenhum overAead de re-computação, re-otimização e acesso

ao disco. Devido à característica ''sem estado'' do ambiente Web, a cada novo

pedido do usuário é necessário criar um novo contexto e, portanto, os dados

armazenados na memória principal e os planos de consulta pré-compilados, que

formam a base para o mecanismo de otimização, são perdidos, não podendo ser

utilizados nos próximos pedidos.

e Ipso de cursores - a maioria dos Bancos de Dados relacionais dispõe de um

mecanismo que preserva a posição de um cursor na tabela para a recuperação

posterior dos demos registros sem que seja necessária nova execução da consulta.

Na Web, como as infomlações dos pedidos anteriores são perdidos, é necessário

criar um novo cursor a cada requerimento, ocasionando a perda da posição da

dupla apontada anteriormente.

Outro problema transacional que ocorre diz respeito à capacidade de executam

transações distribuídas na Web, ou sda, pennitir que a execução de uma transação envolva

a execução de outras transações em diferentes SGBDs. Alguns trabalhos estão relacionados

a esta discussão, como:

e

e A especificação do protocolo TIP (7/ansacfion /nfe//zef Pro/ocos) [LEK98],

padrão desenvolvido pela IE'lT (/nfe//zef Engineeri/zg rasa Force) para a
execução de transações distribuídas na Intemet. O TIP é baseado no protocolo de

conÊimlação bif'ásica (2PC, do inglês two-p/laje conlmíf [BHG87]), que pemlite a

comunicação entre os gerenciadores de transação para a execução de transações

distribuídas. O ponto chave deste protocolo é que a comunicação entre os

gerenciadores de transação pode ser feita com qualquer protocolo de comunicação

da Internet.
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e O modelo de transações proposto por [Bi]98], chamado "/-fríz/zsczcfíon". E]e é

baseado em ações at6inicas, com mecanismos de tolerância a falhas e segurança.

Esta solução é destinada à execução de transações distribuídas, que operam sob

Banco de Dados heterogéneos, não conhecidos a priori, situados na Internet,

acessados através da interface Web. Este modelo pode ser implementado sobre o

TIP

2.4.3.3 Desenvolvimento de Aplicações Web Banco de Dados

Com relação ao ambiente de desenvolvimento de aplicações Web baseadas em Banco

de Dados, vários problemas podem ser destacados.

Um deles está relacionado com a diütculdade de escolher a tecnologia ideal para o

desenvolvimento da aplicação, pois existe uma grande variedade de tecnologias para este

Htm, como por exen4)lo, CGI, ASP, PHP, Sen'/ers. Todas essas tecnologias serão descritas

no capítulo 5. Como cada uma delas possui suas próprias características e objetivos, é

necessário, portanto, que o proletista da aplicação tenha um amplo conhecimento e uma

contínua aprendizagem para escolher e utilizar a melhor tecnologia para a aplicação que

está desenvolvendo. Além disso, a escolha de uma determinada solução pode ocasionar

sérios problemas de portabihdade, pois estas soluções são, na maioria, proprietárias ou

específicas a um detemlinado servidor Web, cliente ou SGBD.

A reutilização é outro problema, visto que a interoperabilidade entre as ferramentas é

geralmente uma tarefa muito onerosa. Assim, se um desenvolvedor decidir mudar de

tecnologia, é bem possível que ele tenha que escrever tudo novamente.

A falta de metodologias para o desenvolvimento destas aplicações é outro sério

problema, pois a grande maioria das fenamentas é desenvolvida para sei utilizadas apenas

na fase de implementação, não dispondo de um modelo lógico através do qual o projetista

possa abstrair-se dos detalhes de implementação.

Mesmo com todos esses obstáculos, estão surgindo algumas ferramentas que

faci[itam o desenvo]vimento dessas aplicações. [Fra98] faz um estudo detalhado destas

fenamentas, organizando-as segundo uma classificação baseada em critério da Engenharia

de SoRware, arquitetura e qualidade da expectativa do usuário. Ele considera o
desenvolvimento de uma aplicação Web sob três perspectivas:

' ;E!$!inllUld - quais objetos constituem a aplicação

e Navegacional - como ir de um objeto a outro.
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e Aplç$entação como os objetos são visualizados

2.4.3.4 Desempenho

O conceito de desempenho relacionado ao ambiente Web Banco de Dados refere-se

ao tempo de resposta a uma requisição do usuário ao SGBD. A grande parte dos problemas

de desempenho neste ambiente surge porque a Web foi projetada apenas para visualizar

documentos e não paa ser uma platafomla de desenvolvimento de aplicações.

Para calcular o desempeiüo neste ambiente, é necessário que se leve em conta três

componentes: o desempenho do cliente Web, o tráfego na rede e o desempenho do servidor

Web.

O desempenho no cliente Web refere-se à capacidade de exibir os dados enviados

pelo servidor Web, considerando-se os diversos tipos de mídias possíveis, o gerenciamento

do cac/te local e a execução de códigos associados aos dados enviados, como por exemplo

app/e/s Java, códigos JavaScript e a ativação depZag-ízzs.

O tráfego na rede refere-se ao tempo necessário para prover acesso remoto, escolha

da melhor rota para conexão com o servidor Web e transmissão dos dados na rede. Este é

um problema crucial do ambiente Web principalmente se a aplicação for executada em

horários de intenso tráfego na rede.

O servidor Web é um dos componentes detemlinantes no tempo de resposta de uma

operação do cliente, já que ele é afetado pela carga de pedidos, pela platafomla de hardware

e pelo ambiente de software (sistema operacional, gerenciador de arquivos e execução de

programas CGI, ASP, PHP, enfie outros).

Além destes fatores, pode-se identificar outros dois que afetam particulamlente o

desempenho cle aplicações Web Banco de Dados, como por exeri)plo:

e Númel'o de usuários - nas aplicações Web é muito diHcil quantificar o número

exato de usuários simultâneos, podendo este número ser bastante grande, o que

pode degradar o desempenho do servidor Web, do gareway ou até mesmo do

próprio SGBD. Isto requer arquiteturas com alto desempenho que soam bastante

escaláveis e onde exista a possibilidade de processamento paralelo.

Balanceamento da carga de trabalho - é imprevisível a carga de
processamento que pode ser encontrada em aplicações Web Banco de Dados e seu

gerenciainento envolve um grande número de favores, entre os quais a habilidade

da aplicação em lidar com consultas complexas sobre Bancos de Dados
23
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volumosos. Os mecanismos mais soülsticados devem usar arquiteturas de
processamento distribuído que podem dividir os pedidos de usuários entre as

várias máquinas físicas disponíveis.

Assim, conclui-se que o desempenho do ambiente de integração Web Banco de

Dados envolve muitos aspectos, e o não cumprimento de um deles pode levar ao
desenvolvimento de aplicações inviáveis de ser utilizadas

2.4.3.5 Segurança

Mesmo com a crescente utilização da Web como plataforma para aplicações

comerciais, existem ainda vários problemas que diâcultam a implantação de sistemas de

comércio eletrânico neste ambiente. Entre eles podemos citar a questão de segurança, visto

que em muitas aplicações Web, como é o caso das que envolvem o pagamento de bens e

serviços eletronicamente, é necessário que as entidades comunicantes, cliente(navegador) e

servidor Web, se autentiquem mutuamente e que seja garantida a privacidade das
transações.

As técnicas mais utilizadas para resolver problemas de segurança em redes de

computadores são as técnicas de criptografia, que podem ser divididas em: algoritmos de

criptografia de chave secreta, algoritmos de criptografia de chave pública, funções de/casa

seguras e assinaturas digitais.

Os protocolos que implementam segurança sobre o protocolo de transporte da

Intemet, o TCP (Tra/zsporr Co/zfroZ P/ofocoZ), são o SSL e o H'l'rPS.

A especificação do SSL (Segure Sac#efs Z,ayé?r) derme os conceitos de sessão e

conexão. A sessão é uma associação entre um cliente e um servidor. A criação de uma

sessão, feita pelo próprio SSL, derme um conjunto de parâmetros de segurança que podem

ser compartilhados por muitas conexões e inclui uma troca de mensagem entre cliente e

servidor para autenticação mútua e negociação do processo de codificação e das chaves

criptográficas a serem usadas. O objetivo do estabelecimento de sessões é evitar a
negociação dos parâmetros de segurança a cada conexão estabelecida. Cada conexão

portanto, é associada a uma sessão e seu objetivo é prover o serviço requisitado. Os dados

contidos na requisição são criptografados. A maioria dos navegadores e servidores Web

implementa o SSL.

O HTTPS (Sectzre HTTP) é um protocolo que executa sobre o SSL e criptografa todo

o tráfego. O desempenho do H'l'l'PS é inferior ao desempenho do HTT'P' devido
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principalmente ao processo de codificação e decodif:ilação de cada byte transmitido. A

troca de certificados no início da conexão segura também gera latência.

Com relação à questão de segurança no ambiente de integração Web Banco de

Dados, além de levamlos em conta os mecanismos de segurança da Web, devemos

considerar as questões relacionadas à segurança e ao acesso ao Banco de Dados.

O mecanismo de segurança mais utilizado pelos SGBDs é baseado na segurança

discriminatória, onde são concedidos privilégios aos usuários, podendo estes executar

determinadas operações sobre o Banco de Dados [EN94]. Neste caso, o usuário faz acesso

ao Banco de Dados através de um /agí/z e senha. O acesso aos objetos de Banco de dados é

feito através de privilégios (gra/zfs) que são concedidos ao usuário.

Caso o contexto da aplicação sqa uma Intranet, pressupõe-se que o número de

usuários seja limitado. Assim, os mecanismos tradicionais de segurança e acesso aos dados

são satisfatórios. Entretanto, quando o contexto da aplicação envolve a Intemet, os

mecanismos tradicionais são ineficientes, pois pode ser inviável controlar o acesso ao

Banco de Dados e aos seus objetos individualmente, devido à perda de desempenho dos

mecanismos tradicionais gerada pelo grande número de usuários simultâneos.

Para reduzir este problema, pode-se adotar a estratégia de classiâca os usuários

segundo grupos com as mesmas características de acesso aos dados e seus objetos, e dar

acesso a eles (usuários) segundo o grupo que estão inseridos [Lim97]. Perde-se, entretanto,

as características de acesso individual de cada usuário, sem que se saiba exatamente quem

executou quais operações.

Por Him, ressa]ta-se os estudos referentes à execução de transações seguras [Bi]98],

onde se pretende estender as propriedades ACID a PLACID(Privacidade, Lealdade,

Atomicidade, Consistência, Integridade, DurabiHdade), permitindo assim que a execução

de uma transação seja confidencial (privacidade) e que haja a autenticação entre os
participantes e o não-repudiamento das mensagens trocadas.

2.5 Clonsiderações Finais

Este capítulo apresentou os principais conceitos do ambiente Web, de Banco de

Dados e, principalmente, do ambiente de integração dessas duas tecnologias que são de

extrema importância Para o bom entendimento deste trabalho
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Foram discutidos também os principais problemas inerentes ao ambiente de

integração Web Banco de Dados com o intuito de se ter uma visão geral do contexto em

que estetrabalho estásituado.

O próximo capítulo é inteil-amante voltado ao estudo das transações Web, destacando

suas principais características e problemas encontrados neste novo paradigma de

transações.
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Capítulo 3

Transações no Ambiente Web Banco de Dados

Uma das grandes diâculdades para integrar os ambientes Web e Banco de Dados é a

natureza "sem estado" do protocolo H'l'l'P usado na comunicação do cliente Web com

servidor, pois isso implica na existência de transações Web da mesma natureza

Quando um servidor Web responde a uma solicitação do cliente, ele o faz retomando

uma página HTML ou disparando uma aplicação externa via interface CGI ou ainda

utilizando tecnologias como PHP, ASP e Sew/efs. Segundo o protocolo HTTP, uma vez

que o pedido é atendido, a operação é completada e a conexão se encerra. O servidor Web

não amlazena nenhuma infomlação sobre o pedido e/ou sobre o usuário que o solicitou.

Esta estratégia é boa para distribuir documentos, pois se alivia o servidor Web para

atendimento dos demais pedidos dos clientes, porém este método causa vários problemas

nos projetos de aplicação Web sobre Banco de Dados. Isso acontece porque os atuais

SGBDs foram proJetados para atender pedidos de usuários que se conectam ao Banco de
Dados em sessões contínuas.

A mudança para um ambiente baseado em um protocolo "sem estado'', como o da

Web, nnplica em vários questionamentos, como, por exemplo, uma definição fomlal de

uma transação Web, o gerenciamento da execução de transações neste ambiente de
integração e a necessidade de se verificar se o modelo de transações usado nos anuais

SGBDs é adequado ao ambiente Web Banco de Dados.

Este capítulo descreve as principais características das transações Web. A seção 3.1

mostra a deülnição de transação Web. Na seção 3.2 são descritos os possíveis escopos de

uma transação Web. A seção 3.3 fala sobre o gerenciamento da execução destas transações.

As seções seguintes 3.4, 3.5 e 3.6 abordam, respectivamente, consistência, controle cle

concotTência e recuperação das transações Web.
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3.1 Transações Web

Uma definição para uma transação Web pode ser dada por: baseia-se no modelo

navegacional hipertexto, composta por uma ou mais páginas Web, com uma possível

interação de longa duração com o usuário e que irá resultar num acesso a um Banco de

Dados. Pode-se destacar ainda as seguintes particularidades dessas transações:

As transações Web se iniciam no cliente Web, passando pelo servidor Web, sob o

protocolo HTTP "sem estado" e pelo servidor de Banco de Dados. Ou seja, se

usamlos os padrões estabelecidos para o ambiente Web, haverá necessariamente

uma descontinuidade na sessão do usuário entre o cliente Web e o servidor de

Banco de Dados.

e São formuladas por meio da interação com o usuário, podendo ter tempo "infinito"

se comparadas com a duração do tempo das transações dos SGBDs tradicionais. Na

Web, um usuário pode, por exemplo, abandonar a navegação sem notificar ao

servidor Web ou ao SGBD. Uma outra possibilidade é o usuário navegar por outras

páginas que a principio não fazem parte do contexto transacional, podendo retomar

mais tarde à transição que estava em andamento

São baseadas em páginas Web, ou seja, mesmo que uma página de origem contenha

vários comandos para serem realizados no Banco de Dados, seria desejável que

todos eles fossem considerados como uma unidade atómica de processamento.

Podem ser resultado de várias páginas de interação com o usuário. Isto indica que

uma transação na Web é fomlada por um grato de navegação por páginas Web

geradas dinamicamente ou não

São baseadas no modelo navegacional da Web, sendo que não existe a priori como

impor um agido controle na lidem das transações. O usuário pode, por exemplo,

submeter uma transação e logo em seguida retomar à mesma transação por meio da

opção "voltar'' do navegador e resubmetê-la.

Podem ter um caráter distribuído, ou seja, pematir a execução de transações em

diferentes SGBDs

Diante destas particularidades, o conceito de uma transação Web se diferencia do

conceito tradicional de transação de Banco de Dados como uma unidade básica de trabalho
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no SGBD. Porém, é importante um estudo focado nas transações Web devido ao aumento

constante das aplicações sobre a Web que utilizam Banco de Dados e de modo especial, as

aplicações de comércio eletrõnico.

Embora a Teoria de Banco de Dados Distribuídos defina transações distribuídas

[CP85], ainda assim este modelo não pode ser comp]etamente utilizado na Web, já que este

ambiente possui características que impedem o seu uso, como por exemplo, a natureza

''sem estado'' do protocolo HTTP utilizado na comunicação entre o cliente e o servidor

Web. Além disso, as transações neste ambiente possuem particularidades que as distinguem

do modelo tradicional de transações, como mostrado anteriormente. Ainda que os gareways

resolvam o problema da natureza "sem estado'' do ambiente, isso não resolve o problema

das transações Web, sendo necessário um modelo que realmente as represente.

3.2 Escopo de uma Transação Web

As transações gerenciadas pela maioria dos SGBDs existentes seguem o modelo de

transações planas. O modelo é assim chamado porque eüste uma única camada de controle

pela aplicação: todas as operações entre os delimitadores de início (óegí/z fransacfion) e

témlino (e/zd fransacfio/z) estão no mesmo nível, e são aceitas ou rdeitadas em bloco

(atomicidade). A expansão deste modelo para o ambiente de integração deve levar em

consideração o escopo ou abrangência de uma transação Web. Como as páginas Web são as

unidades básicas de interação com o usuário, então deve existir uma relação entre essas

unidades e o conceito de transação no ambiente de integração. Esta relação deve ser

discutida tendo em vista o escopo das transações Web.

3.2.1 Uma página como unidade atómica

A estnttura mais trivial de uma transação Web é aquela onde uma página é composta

por uma ou mais operações sob o SGBD. Uma vez que uma página Web é considerada

como uma unidade básica de operação, se a página contiver um conjunto de operações sob

o SGBD, é desejável que estas operações soam consideradas como uma unidade atómica:

ou todas as operações serão executadas ou nenhuma delas será.

A figui'a 3.2.1 mostra uma página Web composta por várias operações a ser

efetivadas pelo SGBD. Neste caso, as open'ações contidas na página Web são consideradas

como uma unidade atómica de processamento pata o SGBD.
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Operação l
Operação 2
C)peração 3

Sucesso?

Operação N
Falha?

FIGURA 3.2.1 -TRANSAÇÃO COMPOS'rAPaR UMAPÁGINAWEB

Várias páginas como unidade atómica

A limitação do escopo de uma transição Web a uma única página Web é desejável

para efeitos de desempenho, podendo assim n)inimizar o tempo de duração de bloqueio aos

dados no SGBD, favorecendo a conconência. No entanto, desenvolvedores de aplicações

õ'eqüentemente precisam que várias interações com o usuárío sejam realizadas como se

fossem uma única transação atómica.

Considerando que cada interação origina uma página no ambiente Web, é desdável

então que várias páginas façam parte de uma transação global atómica. Portanto, deve-se

expandir o escopo de uma transação Web de fomla a aceitar várias páginas Web como uma

unidade atómica no SGBD.

A figura 3.2.2 apresenta uma seqüência de páginas Web que devem ser manipuladas

no contexto de uma transação atómica. PrMeiramente o usuário seleciona os produtos

desejados navegando por diversas páginas Web. Em seguida preenche os dados para efetuar

a compra, conülrma o pedido e recebe uma ordem de pagamento com o total a ser pago.

3.2.2

Selecione os

produtos
navegando
por varias

Preencha o
fomluláüo
de compra
com os
dados

Recebe
connnmação
dopedido

Con l:imne o

pedido de
compra

Falha? Falha? Falha? Falha?

FIGURA3.2.2 TRANSAÇÃO COMPOR'APOR VARIAS PÁGINAS WEB: COMPRADO LIVROS
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3.2.3 Páginas que não Ihzem parte de uma transação

A possibüdade de delimitam um conjunto de páginas para foliar uma transação

atómica é útil para resolver o problema de transações que exijam várias interações com o

usuário, mas pode ser muito restritiva no ambiente Web.

De fato, podem existir situações em que a navegação hipertexto possibilite, durante a

execução de uma transação, composta por várias páginas Web, que o usuário saia do

escopo transacional que deveria ser seguido, pa'a realizar, por exemplo, consultas contidas

em páginas que, a princípio, não fazem parte do contexto da transação sendo submetida

Veja na ülgura 3.2.3 um exemplo de uma transação com estas características.

Linkspara
consultar
dados dos
produtos

Linkspara
consultar
condições de
pagamento,
etc

Links para
consultar
prazo de
entrega

Selecione os g
produtos
navegando
por varias
paginas

Preencha o
fomtulário
de compra
com os

Confirme o

pedidode
dopedido

Falha? Falha? Falha? Falha?

FIGURA3.2.3 TRANSAÇÃO COMFOS'FAPORPÁGINASmNSACIONAISE NÃOTRANSACIONAIS

Neste exeim)lo, além das páginas que fazem parte da transação, existem páginas que

não fazem parte diretamente do contexto transacional sendo submetido pelo usuário,

podendo, inclusive, ser páginas estáticas amlazenadas no sistema de arquivos na plataforma

do servidor Web.

3.3 Gerenciamento da Execução de Transações

As transações de Banco de Dados devem ser executadas concon'entemente, de forma

transparente e conãiável pala a aplicação, reforçando a propriedade de isolamento. A

transparência refere-se à capacidade da manter o Banco de Dados em um estado
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consistente, mesmo na presença de várias transações executadas simultaneamente. A

conHiabihdade refere-se à capacidade do sistema de Banco de Dados em resistir aos

diversos tipos de falhas que podem ocorrer no ambiente durante a execução de uma

transação.

A avaliação da coneção da execução concorrente de transações é feita com um

critério que indica se o resultado final é ou não aceitável. O critério tradicionalmente

empregado é o de seriabilidade do escalonamento das ações das transações, isto é, veriHlca-

se se o resultado Hmal é equivalente ao de uma execução serial dessas ações. Para isso

podem ser usados diferentes mecanismos, sendo que o método mais difundido é o baseado

em bloqueios aos dados compartilhados pelas transações concorrentes [EN94] .

Uma avaliação cuidadosa de transações Web indica que os mecanismos

tradicionalmente empregados para verificação da execução serial das transações em SGBDs

tradicionais podem não ser apropriados ao ambiente Web Banco de Dados. De fato, os

critérios de coiveção e seriabilidade de uma transação Web devem suportar os seguintes

aspectos:

Ser orientado a páginas Web, onde possivelmente uma página pode conter uma

única ou várias operações no Banco de Dados.

Ser baseado num controle de concorrência para interação com transações de longa

duração. Isto é deconente do fato de que os mecanismos atuais, como bloqueios,

podem diminuir a conconência e até mesmo elimina-la dependendo da
granularidade do bloqueio (no nível de registro, página de dados, tabelas ou Banco

de Dados inteiro), em virtude do tempo "infinito" que uma transação Web pode
levar.

Ser flexível o suficiente de temia a englobar combinação de várias páginas Web
para execução de uma única transação.

. Possuir mecanismos pala recuperação por falhas na comunicação entre o cliente, o

servidor Web e o servidor de Banco de Dados para garantir a integridade das
transações Web.

Os critérios de correção e seriabiLdade adotados anualmente pelos gafeways Web

Banco de Dados são baseados no critério usado pelo SGBD que se está utilizando, ou seja,

geralmente são baseados nos mecanismos tradicionais, como bloqueios.

e
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3.4 Consistência

Como vimos no capítulo anterior, consistência de uma transação é simplesmente sua

validação, ou sqa, uma transação é um programa que faz o mapeamento de um estado

consistente do Banco de Dados para outro também consistente após a sua corneta execução

[BHG87]. Os mecanismos presentes nos SGBDs garantem o estado consistente do Banco

de Dados ao final da transição de acordo com a modelagem do Banco de Dados

previamente definida

Entretanto, a orientação a páginas de dados do ambiente Web, ao contrário da

orientação a coÜunto de tuplas dos SGBDs, pode originar sérios problemas de consistência

das transações WebILirrl971. Isto se deve principalmente às características de navegação da

Web. A maioria dos navegadores disponibiliza opções que pemutem o usuário voltar ou

avançam (bac&«o/war(D pelas páginas de interação da aplicação em execução, baseado no
cacAelocal.

A seguir são apresentados algtms exemplos que ilustram o problema e suas

implicações na questão da consistência das transações:

' In$çrçãQ..çle..!11121a - um exemplo típico ocone quando um usuário utiliza a opção

"voltei' do navegador após inserir uma tupla e re-submete a mesma operação de

inclusão com os mesmos dados. Se a chave primária da tupla for gerada

automaticamente pela aplicação, pode acarretar um estado indesdado no Banco de

Dados com duas informações iguais amlazenadas, embora com identiÊlcadores

distintos.

' ;Ezçl11$ã9..çle..!il11zla - considere o caso em que o usuário exclui uma dupla por meio de

uma interação. Em seguida, ele utiliza a opção "voltar'' do navegador e tenta
novamente excluir o mesmo registio. Como este não existe mais, um erro de falha

da transação vai ser retomado pelo SGBD, o que é indesqável.

B ;Al11êlizaçãQ..çlç..!!!ilb - o problema da atualização é o mais crítico, pois podem existir

situações onde são atualizadas várias tuplas que podem causar danos diHceis de

serem revestidos futuramente. Um exemplo é o caso de aplicações que envolvam

atualizações monetárias de produtos sob um percentual definido pelo usuário da

aplicação. Se o usuário submeter a aplicação e retomar a operação via opção

"voltar" clo navegador, e submetê-la novamente, os produtos serão reajustados duas

vezes sob o mesmo percentual
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l fainas inconsistentes - este problema é causado porque o cliente Web possui um

cac/ze local para um melhor desempenho do sistema. Entretanto, este mecanismo de

cacau cria um problema potencial para aplicações cujas páginas de dados são

geradas dinamicamente, como é o caso das aplicações Web Banco de Dados.

Assim, podem existir situações em que o cacau local está inconsistente em relação à

infomlação de fato disponível no Banco de Dados. E o caso, por exemplo, de
consultas submetidas a Bancos de Dados atualizados com muita fteqüência.

A primeira tentativa para solução do problema seria desabilitar as opções ''voltam" e

"avançar" do navegador. Isto, de fato, é possível em alguns deles, mas para isso seria

necessário retirar todas as opções presentes nos navegadores Impedindo a navegação

hipertexto normal e a maioria das outras funcionalidades destes softwares. Além disso, nem

todos eles permitem desabilitar seus botões de navegação.

Outro problema de consistência de transações Web decorrente da navegação

hipertexto, diz respeito à possiblidade de se cancelar uma operação solicitada ao servidor

Web ainda em andamento, através da opção ''parar'' presente nos navegadores. Esta opção

pemute uma semântica de cancelamento de transações por parte dos usuários que é difícil

de ser uilplementada no ambiente de integração. De fato, uma vez submetida uma transação

Web não será possível cancela-la através de uma ação explícita do usuário neste sentido,

via opção "parar'' do navegador, já que estão envolvidos dois servidores na transação: o

servidor Web e o servidor de Banco de Dados. A transação sempre será realizada se não

houver nenhuma fMa durante sua execução. Caso o usuário selecione a opção "parar'' dos

navegadores durante a execução da transação, o máximo que pode ocorrer é que ele não

receberá a resposta da transação enviada pelo servidor Web, embora a transação tenha sido

completada pelo servidor de Banco de Dados. Dessa forma, o fato dos navegadores Web

pemntirem cancelar uma solicitação por meio da opção "parar'' não é adequado, sob o

ponto de vista de transações Web.

3.5 Controle de Concorrência e Isolamento

Como já mencionado, o isolamento de uma transação requer que cada transação veja

um estado consistente do Banco de Dados sempre que for executada concorrentemente, ou

sqa, a execução de uma transação não pode inteúerir no resultado de outras transações

concorrentes antes que estas vahdent Pala garantir esta propriedade os SGBDs são dotados

de técnicas que garantem a seriabihdade das transações concorrentes, questão já
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amp[amente discutida na ]iteratula [GR93, EN94]. Um dos principais mecanismos pala

garantir a seriabihdade de execução de transações concorrentes é baseado em bloqueios,

onde se impede que várias transações acessem um mesmo item de dado simultaneamente.

A prüneira questão a se discutir é relativa ao escopo de uma transação, como descrito

na seção 3.3. Quando a transição que estiver sendo executada for composta por apenas uma

página atómica, a técnica de bloqueio aos dados implementada pelos SGBDs é válida, pois

como não existe o problema da perda de conexão, que resultaria na perda de bloqueios, e,

devido ao fato de esta ser uma transação de curta duração, então estas características

assemelham-se ao modelo atual Implementado nos SGBDs, não precisando de qualquer

alteração.

O problema aparece quando várias páginas originam uma transação atómica.
Considere este fato e também a situação onde não há uma sessão contínua do usuário com o

SGBD. Os mecanismos do SGBD irão garantir concorrência aos dados somente para cada

interação sob o Banco de Dados. Se a transação for composta por um conjunto de

interações, o SGBD considerará cada interação como uma unidade atómica e não será

garantida a propriedade de isolamento de transações compostas por várias páginas. Isto

pode ocoiTer, por exemplo, numa aplicação de comércio eletrânico. Considere que um

usuário seleciona produtos e os coloca na sua cesta de compras. Estes itens ficam

bloqueados enquanto durar essa sessão. Considere que este usuário encena esta sessão e

retoma depois de um tempo indetemlinado e tenta efetuar a compra. Aqueles itens que ele

já tinha escolhido podem não estai mais disponíveis, caso outro usuário os tenha

selecionado e a empresa não os tenha mais em estoque. A perda de isolamento das

transações conconentes pode ser inadequada para uma grande parte de aplicações Web

Banco de Dados, principalmente se for possível realizar atualizações via Web.

As técnicas atuais para controle de concorrência dos SGBI)s baseadas em bloqueio

aos itens de dados podem se tomai inadequadas nesse ambiente de integração. Por

exemplo, se uma operação solicitou bloqueio exclusivo aos dados (para atualização) numa

página Web de interação e se o usuário demora em submeter as próximas páginas da

transação para a Hmalização da mesma, o mecanismo de rirneoilf do SGBD que gzuante

bloqueio aos dados somente por um tempo determinado vai ser acionado, e a transação em

andamento vai ser desfeita para que se libero os dados para outras transações concoiTentes.

Não só o usuário pode ter um tempo de resposta grande mias o tráfego na rede ou uma
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sobrecarga no servidor Web pode ser um fator detemlinante no tempo final da transação. O

SGBD poderá decidir por abortar a transação tomando a operação inviável.

Os seguintes aspectos também devem ser levados em consideração a respeito desse

problema:

e A granularidade [EN94] dos itens de dados no SGBD para técnicas de concorrência

baseadas em bloqueio deve ser muito bem conâlgurada. Níveis de granularidade

para tabelas inteiras ou mesmo para páginas de dados podem ser inadmissíveis no

ambiente de integração. A granularidade de bloqueio no nível de tuplas é a mais

adequada na maioria das vezes, apesar de poder gerar sobrecarga no gerenciador de

bloqueios do SGBD.

e A configuração do valor do fl/neozzf que o SGBD deve esperar para libera' os

bloqueios de uma transação no ambiente de integração deve ser um valor que leve

em consideração a aplicação(Intemet/Intranet), o tráfego na rede e a sobrecarga no
servidor Web.

e O Uso, sempre que possível, de cursores, que podem ser úteis para aumentam' a
concolTência aosdados.

Além disso, deve-se também garantir que a navegação via opções "voltar" e
"avançar'' dos navegadores não gerem situações indesqáveis do ponto de vista do controle

de concorrência. Por exemplo, situações em que um usuário submete uma página que

solicite um bloqueio a um item de dado e, logo em seguida, o usuário re-submete a mesma

página via opção "voltar" do navegador.

3.6 Recuperação

Uma transação entra num estado de fkllha depois de ser detenninado que ela não pode

mais prosseguir com sua execução normal. A recuperação garante que, mesmo havendo

falhas durante a execução das transações, o Banco de Dados sempre será restaurado para
um estado consistente.

Uma transação pode falhar devido a vários oitos, entre e]es [EN94]:

e Erros de hardware;

e Erros do sistema ou da transação, como por exemplo uma divisão por zero;

. Erros locais (dado não encontrado);

Entes na comunicação dos componentes do sistemae
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Para impedir que estes erros produzam um estado inconsistente no Banco de Dados,

são atirados mecanismos de recuperação do sistema. Nos atuais SGBDs, este é um

problema já bem estudado e resolvido .

Sob o ponto de vista da recuperação decorrente de falhas no ambiente de integração

Web Banco de Dados, deve-se considerar a existência de uma sessão continua com o

usuário. Do contrário, os mecanismos do SGBD garantem a recuperação somente para as

transações compostas por uma página Web. Se a transação for composta por um conjunto

dessas páginas, o SGBD considerará cada interação como uma unidade atómica e portanto,

caso haja uma falha em algum ponto da transação não será possível desfazer (ro//boca) a

transação como um todo pois o SGBD já poderá ter emitido um commíf para as interações

anteriores, dependendo da estrutura do modelo de transações empregado para a

mlplementação das transações Web, como será mostrado no próximo capítulo .

Além das falhas do SGBD, surgem vários outros pontos de fkilha. [Liín97] ressalta

alguns deles:

1. Falha no cliente Web;

2. Falha na rede entre o cliente Web e o servidor Web;

3. Falha no ser-vedor Web;

4. Falha na conexão entre o servidor Web e os gafewczys

5. Falha no gafewa.y;

6. Falha na conexão entre o ga/eway e o SGBD;

7. Falha no SGBD.

A figura 3.7 ilustra estes pontos de fkllha.

FIGURAM.7 PONTOS DE POSSÍVEIS FAI,nAS NO AMBWNTE WEB BANCO DE DADOS

Além desses sete pontos de fkllhas, deve ser levado em consideração para

Implementação do processo de recuperação da transação, a semântica dos estados da

transação.

Desde o momento que se inicia uma transação no cliente até seu Him, uma transação

Web pode estar em três possíveis estados. São eles:
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2

Transação iniciada mas não consumada: o usuário solicitou o início de uma

transação e nenhuma resposta de confirmação foi recebida. Neste caso um erro pode

ter ocorrido em qualquer dos sete pontos.

Transação em processo: o usuário recebeu a confh'mação de que uma transação se

iniciou e está em execução e portanto, uma sessão para ele será mantida pelo

gafeway junto ao SGBD. Nenhuma coníimlação de Him de transição (commi&/aborf)

foisobcitada

3. Transição ümalizada mas não conHinnadê: o usuário decidiu confimlar o f:im da

transação, mas nenhuma resposta de conflmlação foi recebida. Neste caso, o usuário

Rica, em princípio, sem saber se sua transação foi ou não efetivada no Banco de
Dados.

Comia anualmente os clientes e servidores Web não estão habilitados a tratar de falhas

que possam ocorrer no ambiente Web, então, para que a capacidade de recuperação s4a

efetiva no ambiente de integração, é necessário que ela seja tratada no gafeway responsável

pela integração das duas tecnologias, sem desconsiderar, no entanto, os mecanismos de

recuperação presentes nos atuais SGBDs.

3.7 Considerações Finais

Neste capítulo, foi feita uma definição de transações Web e foram abordados os

pontos mais importantes tais como o escapo, o gerenciamento da execução, a consistência

o isolamento e recuperação de tais transações.

A partir de uma definição e avaliação de transações Web, conclui-se que os
mecanismos tradicionais empregados para a execução das transações nos SGBDs podem

não ser apropriados para a execução de transações Web, e, de uma folha geral, todos os

problemas referentes à integração do ambiente Web com Banco de Dados levantados neste

capítulo devem ser solucionados pelo gafevt'ay integrador utilizado em cada aplicação .

No próximo capítulo serão apresentados dois modelos de transações: aninhadas e

encadeadas, como alternativas para modelam' transações Web.
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Capítulo 4

Modelos de Transações para Transações \Veb

Como mostrado nos capítulos anteriores, a integração do ambiente Web com Banco
de Dados não se dá de f'omla natural

Por vários anos, as pesquisas nesta área restringiram-se basicamente ao problema de

como fazer o mapeamento entre as operações "sem estado'' da Web e operações contínuas

dos SGBDs. Entretanto, à medida que foram stugindo soluções mais eficientes para este

mapeamento, observou-se que a simples resolução deste problema não garantiria a ampla

integração deste ambiente, pois ainda existiam algumas propriedades que precisavam de

uma solução mais especínlca.

Uma dessas propriedades está relacionada com o suporte das características

transacionais neste ambiente. Como abordamos no capítulo anterior, muitas dessas novas

características não são suportadas pelo modelo de transações implementado nos SGBDs.

As transações executadas pela maioria dos SGBDs seguem o modelo de transações

planas. Uma transação neste modelo é caracterizada por apresentar uma estnitura simples,

pela impossibilidade de fazer ref'erência a resultados intermediários e conflmaar ou cancelar

somente parte das ações. Além disso, o tempo de execução dessas transações é geralmente
culto

Durante anos, este modelo tem sido a base para o desenvolvimento de aplicações. No

entanto, à medida que novas tecnologias e novos requisitos foram surgindo, as aplicações

passaram a requisitar das transações novas características, como por exemplo, a

interatividade com o usuário e a existência de transações de longa duração.

Novos modelos de transações começaram a surgir motivados pelo intuito de adicionar

novas características às transições, tendo como Hmalidade básica dar suporte às

necessidades de determinados tipos de aplicações.
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No entanto, pode surgir a seguinte pergunta: qual a diferença entre o modelo

tradicional e esses novos modelos apresentados, se as transações que realmente acossam o

Banco de Dados não mudam de um modelo pala o outro?

A diferença está na maneira em que estas transições são estruturadas. Elas são

modeladas de fomla que possam dividir seus trabalhos em subtransações, o que é

conveniente em transições de longa duração. Assim, a fkllha de uma subtransação leva ao

desfazer de um menor número de operações e todo o trabalho já completado por
subtransações confimladas não precisa ser refeito ao se reiniciar uma transação não

fina[izada com sucesso [FF00] .

Neste contexto, serão apresentados dois modelos de transações para a nnplementação

de transações Web. A seção 4.2 fala sobre transações aninhadas e a 4.3 mostra as
transações encadeadas. Antes, porém, a seção 4. 1 descreve algumas limitações do modelo

tradicional de transações e porque ele não é adequado às transações Web.

4.1. Limitações do Modelo de Transações Planas para Transações Web

O problema da utilização da estrutura plana para transações Web é decorrente da

natureza do escopo das operações, como mencionado no capítulo 3.

No modelo tradicional, que utiliza a estrutura plana, todas as operações de uma

transação estão no mesmo escopo, delimitadas pelos operadores begin.fransac/io/z e

commif.fra/zsacfían ou apor/. ..fra/zsacfion. Já numa transação Web, onde a unidade de

consistência é uma página Web, o escopo das operações deve variar segundo a página onde

se encontram [Lim97]. Assim, todas as operações que pertencem a uma página devem ser

tratadas como uma transação atómica, isto é, ou todas as operações ou nenhuma são
executadas.

Considere a situação onde uma transação compreende várias páginas Web(várias

páginas como uma unidade atómica), como ilustra a figura 4. 1.a
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Operação l

0 .o n

Sucesso?

Operação n+l Operação n+p+l

operaçaon+p operação final

Falha?

FIGURA 4.1.A - EXEMPLOS DE UMA TRANSAÇÃO COM VÁRIAS PÁGINAS DE IIÇTERAÇÃO

Para mlplementar esta situação usando o modelo tradicional, indica-se antes da

primeira operação da página 1, o início da transação (begin./ransac/ion) e depois da última

operação da página 3, o f:im da transação (commi/.rra/zsacfion ou aóorLfransacfío/z).

Assim, todas as operações que oconem entre estes demarcadores seixo consideradas como

parte de uma única transação atómica global. A figura abaixo ilustra este fato.

Operação n+l
Sucesso?

Operação

operação
operaçãon+p

Falha?Falha?

FIGURA 4.1.B - AOEQUAÇÃO DO MODELO OE TRANSAÇÕES PLANAS NO CASO DE UMATRANSAÇÃO
ENVOLVENDOVÁRIASpÁGINAS

Esta solução parece satisfatóüa, mas pode gerar alguns resultados inconvenientes. Por

exemplo, se o usuário executar as operações da primeira e segunda páginas com sucesso e

na terceira página alguma operação faltar, então todas as operações da transição serão

desfeitas. Esta situação pode parecer nomlal para usuários de aplicações convencionais de

Banco de Dados, mas para usuários de aplicações Web, esta não é uma situação

confortável. Para eles, seria esperado que as operações que já havia sido efetuadas nas duas

primeil-as páginas, como por exemplo, a inclusão de produtos na cesta de compras ou o

preenchimento de cadastro pessoal, não fossem desfeitas, para que não fosse necessário
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refazê-las. Portanto, somente as operações da terceira página deveriam ser desf'estas, mas

isso não acontece quando se utiliza o modelo tradicional.

Além dos problemas de falha, temos os problemas navegacionais resultantes da

utilização dos botões ''voltar" e ''avançam'' presentes nos navegadores Web. Considere, por

exemplo, a situação onde o usuário está segunda página e utiliza a opção "voltar" para

retomar à página anterior. Neste caso, seria esperado que somente as operações da segunda

página fossem desfeitas. Entretanto, isto não é possível, pois no modelo tradicional de

transações ou todas as operações ou nenhuma são desfeitas. Assim, para que as operações

da segunda página fossem desfeitas, ser.ia necessário que todas as outras operações também

o fossem, o que, como já mencionado acima, é um inadequado no ambiente de aplicações

Web Banco de ])ados. Nas próximas seções serão mostrados outros dois modelos de

transações que podem servir de alternativa para a modelagem de transações Web.

4.2. Transações Aninhadas

4.2.1. Definição do Modelo

O modelo de transações aninhadas consiste na divisão de uma transação em

subtransações, estendendo o conceito de atomicidade e pematindo o aborto de uma
subtransação sem que, com isso, toda a transação sqa abortada.

Uma transação neste modelo pode conter qualquer número de subtransações e cada

subtransação, por sua vez, pode subdividir-se em outras subtransações. Assim, uma
transação completa fomla uma árvore de subtransações, chamada de árvore transacional. A

figura 4.2. 1 mostra a estrutura de uma transação neste modelo e seus componentes.

Ttansacão Raiz

subtrattsacões

ão Pai

Trattsacões Filhas

FIGURA4.2.1 ES'rRUTURA DE UMA TRANSAÇÃO AMNnADA
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A raiz da árvore transacional é chamada roof ou nível de topo transacional.

Transições que possuem subtransações são chamadas de "pais", e suas subtransações de

"bilhas". Transações que possuem o mesmo antecedente são denominadas de transições

"ilhas". Uma transação filha deve iniciar depois de sua transação pai e terminar antes dela.

A raiz de uma transação satisfaz todas as propriedades ACID (Atomicidade,

Consistência, Isolamento e Durabilidade) do modelo tradicional. A propriedade de

atomicidade é válida para as subtransações (elas podem conflmlar ou abortar

independentemente). Uma transação não pode ser conflmiada até que todas as suas filhas

tenham terminado. A confimlação de uma transação é condicional à consumação de sua

transação pai. Assim, uma transação confirmada ainda pode ser abortada caso sua transação

pai venha a ser abortada. O aborto de uma transação Hijha não implica no aborto da

transação pai. Neste caso, a transação pai pode agir de várias fomlas, tais como:

e Ignorar o eITo;

e Desfazer a subtransação;

e Iniciar outra subtransação;

e Abortar a transação.

Se a transação pai abortar, todas as suas subtransações bilhas serão desfeitas. As

atualizações de uma subtransação serão permanentes somente quando a raiz da transação

finalizar corretamente

O algoritmo de controle de concorrência utilizado neste modelo é baseado no

protocolo de bloqueios, no qual não há liberação de bloqueios em uma subtransação aviva.

Todas as mudanças de posse de bloqueio se dão ao término (com sucesso ou não) de uma

transação. A ideia de bloqueios neste modelo pemaanece a mesma do modelo tradicional

porém a noção de conflito entre bloqueios foi alterada. Dois bloqueios pala transações Ti e

Tj se conflitam se pelo menos uma das operações é uma operação de escrita e Ti não é

ancestral de Ti, nem Ti é ancestral de Ti. Desta folha não há conflito entre um ancestral e

seus descendentes [FF00].

Também segundo [FÍF00], o protocolo de controle de concotTência por bloqueios em

transações aninhadas obedece às seguintes regras:

e Antes de realizar' uma operação, uma transação deve obter o bloqueio ao
dado
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uma transaçao se obtêm um [)]oqueío se nenhuma outra transaçao no sistema

possuir um bloqueio conflitante; caso contrário, a transação é posta em

espera.

e Ao abortar, todos os bloqueios de uma transação são liberados.

. Uma transação pai só se conflmla se todas as suas bilhas já terminaram

(confimladas ou abonadas).

© Ao se conülmaar, todos os bloqueios de uma transação passam para o seu pai.

As principais vantagens do modelo de transações aninhadas são: modularidade,

tolerância a falhas e paralelismo entra-transações

e A modularidade é obtida pela decomposição da transação hierarquicamente.

e O mecanismo de tolerância a falhas deste modelo perante o usuário definir

mais gradualmente a unidade de reabilitação.

e Um maior grau de pal'alelismo intra-transações é obtido devido ao fato de as

subtransações poderem ser executadas concorrentemente.

Como desvantagens das transações aninhadas, pode-se citar [IFF00] :

B O custo da recuperação de falhas, haja visto que uma transação confira)ada

pode ser abortada se algum antecedente seu abortar, levando a um complicado

mecanismo de manutenção do /og e o desfazer de transações abonadas.

e A sobrecarga do escalonador é bem mais alta do que a do sistema de

transações tradicional, uma vez que a verificação de conflitos entre operações

é mais complicada, e portanto, mais lenta.

e A decisão sobre o que fazer quando uma transação filha abona deve ficar a

cargo do programador da aplicação

4.2.2. Analogia do Modelo de Transações Aninhadas com Transações Web

Na seção 4. 1, as limitações do modelo de transações planas para as transações Web

falam discutidas. Agora, vamos mostrar como o modelo de transações aninhadas possui

uma estrutura que pode se enquadrar no modelo de transações Web.

Considere a situação onde uma transação compreende várias páginas, como por

exemplo, a compra de produtos. No capítulo anterior, a ülgura 3.2.2 mostrou um esboço

dessa transação. Agora vamos mostra-la modelada como uma transação aninhada.
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Transação

Seleciona
produtos

Seleciona
produtos

Preencha fomlulário de compra

Dados do

endel-eço

Consulta
cartão
crédito

Compra

FIGURA4.2.2 TRANSAÇÃO WEB COMO UMATRANSAÇÃO AMNnADA

Como podemos observa na figura acima, a transição de compra é dividida em

subtransações que não são feitas necessariamente numa mesma sessão Web. As
subtransações são:

e Selecionar produtos,

e Preencher fomlulário com dados pessoais; que por sua vez é dividida em

outras subtransações:

o Dados sobre endereço

o Tipo de envio e

o Dados do cartão de credito

e Confirmam' pedido

Segundo o modelo de transações aninhadas, caso uma das subtransações f'Me, como

por exemplo, a operadora de cartão de crédito uão autorizar a compra, não significa que

outras as subtransações serão desf'estas, mesmo que ele decida não proceder com a compra
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neste momento. Quando o usuário retoma- ao sistema e desdar efetuar a compra, não será

mais necessário escolher os itens novamente, nem fornecer dados de endereço e nem

escolher o tipo de envio. Basta passar os dados do cartão de credito, já que foi essa

subtransação que falhou.

Em [EB97] é feita um estudo sobre o mode]o de transações aninhadas para sistemas

de comércio eletrânico, provando-se fomlalmente a corretude do modelo para transições

Web. Segundo [EB97], as transações eletrânicas comerciais podem ser modeladas usando o

modelo de transações aninhadas, pois estas oferecem unidades de execução decompostas e

um controle maior sobre recuperação e concorrência.

Conclui-se, então, que a estrutura de transações aninhadas é uma opção que pode ser

utilizada na modelagem e nnplementação de transações Web.

A seguir, o modelo de transações encadeadas é apresentado

4.3. Transições Encadeadas

4.3.1. Definição do Modelo

Uma transação encadeada é um conjunto de transações planas que executam uma

após a outra, sendo que à medida que as transações vão sendo executadas, e se estas são

conüimladas, não podem mais ser desfeitas. Assim, as transações são isoladas umas das

outras e nenhuma de]as afeta qua]quer outrarMar00] .

As transações encadeadas são uma variação do modelo de transações planas com

sczvepoí/zfs. Savepoinfs são pontos intermediários que dividem a transição em várias partes,

sendo possível recuar até qualquer ponto da transação(savepoi/zf) e continuar a partir daí.

O objetivo do modelo de transações encadeadas [GR93] é ter um desfazer (ro//ba('É)

mais flexível com menor perda cle trabalho quando o sistema falhar, pois restabelece o

estado até a conHlmlação (commi/) mais recente.

Entretanto, os objetos bloqueados pelas transações não são liberados quando a

transição ümaliza. Ao contrário, eles vão sendo passados de uma transação para outra, até

que a transação encadeada Hmalíze. Isto faz com que os resultados das transações soam

visíveis somente ao Hmal da execução de todas as transações.

Porém, em alguns casos, como por exemplo, quando uma transição confiada, é
possível liberar os objetos bloqueados que não serão compal'tilhados pelas transações
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subsequentes. Isso é mais eficiente do que manter os recursos bloqueados por toda a cadeia

de transações [CY01].

No caso de fklna, somente a transação atava será desfeita e uma nova transação será

iniciada para tentar compensar a quebl-a da seqüência da execução, já que o desfazer

(ro/Zback) é limitado à trmsação conentemente ativa, ou seja, uma vez que uma transição

foi conflmlada, ela não poderá ser desfeita. As transações usadas para compensar uma

transação desfeita chamam-se transações compensatórias. Elas são úteis em situações em

que se faz necessário desfazer transições cot)Êmdas ou transações ativas que afetam

outras transações, sem que com isso seja preciso reconer a abortos cascateados [lF00].

A figura 4.3. 1 mostra a estrutura do modelo de transações encadeadas.

Sim
Rollback sub 2

Não

Falha?

Não Sim
Rollback sub 3

Falha?

Não

FIGURA4.3.1 ESrRUrURADE UMA TRANSAÇÃO ENCADEAOA

Na ilustração acima, a transação encadeada é composta por três transações (sub.l,

sub.2 e sub Note que as instruções de início e Hlm (óegí/z.work e com/nlübbort...Hora:)
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aparecem apenas uma vez durante toda a execução da transição encadeada e são elas que

realmente garantem a execução da transação como um todo. Percebe-se também que cada

vez que uma transação termina, ela ou é confirmada ou é desfeita, mas apenas a transação

que está atava no momento. Como já mencionado, uma vez que uma transação for

confirmada ela não mais poderá ser desfeita. Assim, se houver alguma falha numa

transação seguinte a uma que já foi confimlada, apenas a transição que falhou será desfeita

e uma nova transação deverá ser iniciada (transação compensatória) para dar continuidade à

execução datransação encadeada.

As vantagens deste modelo são a modularídade das transações e o mecanismo de

tolerância a falhas pei-mite um menor esforço no caso de recuperação, já que o modelo

restabelece o estado até a confimlação (conzmíf) mais recente, sendo necessário

desfazer/refazer apenas a transação que estava ativa no momento da falha.
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4.3.2. Analogia do Modelo de Transações Encadeadas com Transações Web

Da mesma forma que a seção 4.2.2 apresentou as seinejhanças entre modelo de

transações aninhadas e o de transações Web, esta faz uma analogia com o modelo de

transações encadeadas. A figura abaixo ilustra este caso

Transação

Escolhe
produtos Escolhe

produtos
Fomece
dadosdo
endereço Derme

tipo de
envio

Forma de
pagamento ConÊlmla

compra

Compra

FIGURA4.3.2 TRANSAÇÃO WEB COMO UMA TRANSAÇÃO ENCADEADA

Também aqui a transação de compra na Web é dividida em três transações(ou
subtransações) efetuadas em sessões Web diferentes. Assim, quando a uma transação

executa e é confimlada, ela não pode mais ser desfeita. Por exemplo, uma vez que os

produtos foram selecionados e conÊtmlados, se a transação de preenchimento de dados

pessoais falhar, apenas ela será desfeita e uma outra será iniciada para substituí-la, não

sendo mais necessário escolher os itens a serem comprados. O mesmo raciocínio se estende

por toda a transação Web como uma transação encadeada.
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Portanto, o modelo de transações encadeadas também pode ser utilizado em

aplicações que m4)lementem transações Web.

4.4. Comparação dos Modelos de Transições

No quadro 4.4 é mostrado um resumo das principais características dos modelos de

transações discutidos acima.

QUADRO 4.4 QUADRO COMPARATIVO DOS MODELOS DE 'I'RANSAÇÕES

4.5. Considerações F'mais

Este capítulo apresentou as principais limitações do modelo tradicional de transações

quando se tenta aplica-lo às transições Web.

Em seguida, foram abordados dois modelos de transações, entre os vários existentes,

que conceitualmente possuem características similares às encontradas no modelo de

transações Web.

Mosüou-se também uma pequena analogia dos modelos de transações aninhadas e

encadeadas com transações Web.

O objetivo desse capítulo é mostrar a possibilidade de estender o modelo tradicional

de transações planas para modelos mais elaborados e que se assemelham mais com

transações Web.

No próximo capítulo, serão mostrados os principais modelos de soluções para

implementar transações Web.
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  Planas Aninhadas ICncadeadas

Suporte a propriedades ACID Sim Problemas com a
orooriedade Durabilidade

Sim

Diüsão do trabalho em subtransacões Não Sim Sim

Possibilidade de desfazer/refazer
subtransacões

Não Sim Somente a

subtransação aviva



Capítulo 5

Modelos de Soluções Implementáveis para
Transações \Veb

Este capítulo descreve as principais tecnologias pala implementar transações Web. A

seção 5. 1 mostra as arquiteturas tradicionais de Implementação. A 5.2 descreve o ambiente

dos servidores de aplicação, que compõem uma arquitetura para aplicações mais complexas

e robustas. Nesta mesma seção, senão mostrados os sistemas de componentes utilizados por

estes ser-odores. A seção 5.3 fala sobre as principais tecnologias para o processamento de

transações, tendo como objetivo conhecer os recursos existentes que podem ser utilizados

para implementar transações Web.

5.1 Arquiteturas Tradicionais

A seguir, mostraremos os modelos de arquitetura de integração Web Bancos de

Dados, particularmente, no que diz respeito ao gerenciamento de transações.

5.1.1 Common Gateway Interface

O início da programação na Internet se deu por meio de CGI(Conho/z Gareway

/nre/ybce)[NCSA97], que é uma interface padrão para ap]icações externas se comunicarem

com os servidores Web. A versão corrente é a l. l.

A figura 5. 1. 1 mostra a aquitetura CGl-

Cliente
Servidor

Servidor Web

Programa executável

3 4

FIGURA 5.1.1 - ARQUrrE'TUI{A CGI
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O funcionamento da arquitetura é mostrado a seguir:

1. 0 cliente Web solicita ao servidor Web a execução de uma aplicação extema, que

neste caso é um programa executável na platafolrna do servidor Web.

2. O servidor Web dispara um processo para execução do programa através da

interface padrão CGI, enviando os dados recebidos do cliente Web de acordo com a

nnplementação do servidor Web para a interface CGI.

3. O programa recebe os dados passados pelo servidor Web via interface CGI,

decodmca-os, fomlula o comando SQL e abre uma conexão com o Banco de Dados para

sua execução.

4. O SGBD retoma os dados e a conexão é Hmalizada. O programa executável trata

os dados recebidos e os repassa ao servidor Web via interface CGI, num fomlato que o

cliente Web entenda, como por exemplo, no formato HTML. O processo iniciado pelo

servidor Web para execução do programa é Hmalizado neste momento.

5. O servidor Web retoma os dados repassados pelo programa ao cliente Web.

Uma das principais vantagens do CGI está na liberdade de escolha da linguagem de

programação usada para implementar os gafeways, assim como no Banco de Dados a ser

utilizado. Uma outra facilidade é o uso de linguagens para implementar o acesso ao banco,

como por exemplo, SQL, onde os comandos são inseridos em códigos de linguagens como

C, C++ e Perl. Na verdade, usa-se a linguagem de acesso ao Banco de Dados suportada

pelo SGBD que faz parte da aplicação.

Existem dois principais problemas essencialmente associados ao uso do CGI

[EKR97]:

. O servidor Web pode ülcar soblecanegado, já que a solicitação de um

programa CGI inicia um novo processo no servidor, e,

e O gerenciamento de transações é ineficiente, devido à natureza ''sem estado

do protocolo HTTP, o que já foi amplamente discutido nos capítulos

anteriores.

Na prática, é possível usar programas CGI em aplicações que manipulem recursos

atómicos: o usuário seleciona uma URL que chama um executável CGI no servidor Web.

Este então executa a ação e retoma a resposta ao pedido do cliente para o navegador depois

que a ação foi conÊlmlada. Num ambiente livre de ramas, este mecanismo funciona bem

com ações atómicas. Porém, na presença de falhas, é possível que a resposta sqa perdida

entre o servidor Web e o cliente. Se a transação conflnna, a resposta ao cliente será enviada
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depois que a transação termina. Para algumas aplicações isso não é problema, como no caso

de a resposta ser apenas a conHlmlação de que a operação foi executada; ainda assim, não é

uma situação desejável, pois é nnportante que o usuário saiba se a transação tem)inou com

sucesso ou não. Porém, se a resposta é algum tipo de infomlação necessária para uma

transação on-linfa, como por exemplo, um cooÃle com dados de identificação para fazer um

do m/oad de um arquivo onde houve um pagamento para obter tal acesso, a perda desse

cooAíe irá deixar o usuário sem o seu dinheiro e sem o bem que foi comprado. Isso requer

que o sistema execute procedimentos para verificar que o cao#ie realmente foi perdido,

invalide-o e então providencie um outro para que o usuário não fique com o preluí2o.

Portanto, conclui-se que para aplicações mais complexas e robustas, o uso de

programação CGI não é indicado devido ao fato de ele não possuir um ambiente

transacionalpróprio.

5.1.2 11ypertext Preprocessor -- PllP

PHP(.Z:ll)perfexf Prep/ocessor) é uma linguagem de script que é executada pelo

servidor Web para criar páginas Web dinâmicas para sistemas de comércio eletrõnico ou

para qua[quer outro tipo de aplicação. A versão atua] é PHP4 [BSOl].

Os comandos Pln' são embutidos em documentos HTML com extensão ''.php". A
sintaxe é simi]a à linguagem C ou Pera.

A diferença entre um script CGI escrito em outras linguagens, como C ou Pera, e o

PHP, é que ao invés de escrever programas com comandos que formatem um documento

HTML, escreve-se um arquivo HTML, onde comandos são embutidos para fazer algo,

como por exemplo, mostrar o resultado de uma consulta SQL. O código PHP fica entre /ags

que especHcam o iilkio e o f:im do código PHP a Hlm de que o servidor Web possa saber o

que deve serfeito.

O módulo PHP4 roda como um módulo nativo dos principais servidores Web. O

código PHP é executado no servidor Web, sendo enviado para o cliente apenas HTML

puro. Desta maneira, é possível interagir com Bancos de Dados e aplicações existentes no

servidor com a vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Isso é útil quando o

programa está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial.

Quando o servidor Web recebe a solicitação para uma página ''.php'', invoca o

mecanismo do PHP que, por sua vez, invoca a linguagem de script para que seja executado

o código PHP embutido na página ''.php''
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A arquitetura pode ser observada na Htguia 5. 1.2

Cliente Servidor

Servidor Web

FIGURA 5.1.2 -ARQUrrETURA PHP

Entre as vantagens do PHP sobre outras linguagens de scrípf, como ASP entre outras,

tem-se o fato de ser uma linguagem de código aberto, não-proprietária e que trabalha com

qualquer servidor Web disponível na rede.

A versão PHP4 nl4)lamenta o suporte nativo para sessões, tornando mais fácil o seu

gerenciamento. Quando um usuário avessa um safe é atribuído a ele um identificador de

sessão, chamado sessão/z id. Ele pode ser armazenado tanto num coo&íe quanto passado

como parâmetro de uma URL. Esta última opção é mais confiável, pois alguns clientes

podem desabiHtar seus navegadores a aceitar coo#ies. Existe um coÜunto de funções PHP

como session o, session stroyo entre outras, para gerenciar o
comportamento de tais sessões.

Como o PHP não possui um ambiente transacional próprio, o suporte ao
gerenciamento de sessões já é um avanço dessa nova versão da linguagem Portanto, pala

implementar transações usando código PHP é preciso que o SGBD utilizado na aplicação

possua o suporte a transações e através desse suporte é que é possível lmpleinentar

transações em PHP.

5.1.3 Active Servem Pages - ASP

ASP (Ácfíve Sen'er PUXes) é um ambiente para programação por scrWfs que Htca

localizado no servidor Web, usado pala criar páginas dinâmicas, interativas e de alta

peí$omnance. E o próprio servidor Web que transforma os scripfs em HTML padrão,

fazendo com que qualquer navegador sda capaz de acessar uma página que utiliza código

ASP. A implementação pode ser feita usando }/BScripf ou /Scrzpf. Os arquivos ASP

possuem extensão ''.asp''
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ASP é mais robusto por não criar um processo no servidor para cada pedido do

usuário, como acontece com o CGI. Usando ASP ao invés de CGI, um servidor pode

atender a um grande número de pedidos de usuários de fomla mais rápida e usando menos

memória [Pay01].

ASP surgiu juntamente com o Imçamento do servidor Web //tremer //táomzafio/z

Sewer (/7S) 3.0. Esta é uma so]ução ]t4icroso@, que exige que o servidor rode um sistema

operacional da J[/ícroso#. Também só ftJnciona com servidores Web da ]Wícroso@(/7S,

Persona/ Weó Sewer, Peer Web Sewices) o que é uma grande ]imitação [Mic01b].

A Hlgura 5. 1.3 mostra a arquitetura ASP

Cliente Servidor

Servidor Web

Servidor ASP

FIGURA 5.1.3 - ARQUn'ETUI{A ASP

Uma grande contribuição de ASP é a possibilidade de nnplementar sessões, podendo

assim, manter as infom)ações de um usuário no servidor até que ele encerre a sessão

Quando alguém visita uma página de um site desenvolvido ein ASP, uma sessão é

criada e imediatamente pode diferenciar aquele usuário de todos os outros que estão no site

Os dados da sessão são amlazenados no servidor e não em cookies. Nenhum usuário pode

examinar um coo&íe e determinar o conteúdo de qualquer variável de sessão. Um cooÁie é

usado apenas pala coordenar o identHcador da sessão do usuário.

É possível implementar transações em ASP. Para isso, ASP trabalha juntamente com

MTS (.A4ícroso@ Transízcrío/z Sen'er), que será discutido na seção 5.3. 1. E ele que mantém

os estados dos objetos e consuma ou desfaz uma transação.

Para inicial uma transaÇão usa-se a rag <e(3 VRAmSACTTOm

variável "valor'' é um dos seguintes atributos:

valor 8>, onde a

55



T.\.BEI.A 5.1.3 A['R]BUTOS DE UMA TRANSAÇÃO EM ASP

Tipicamente, cada página ASP possui sua própria transação, mas é possível continuar

transições através de páginas usando os métodos ferver.Transfer e
ferver . Execute. Se a página que está chamando é transacional, e a página corrente usa

TransacEion=Required ou Transaction=Supported, então a página corrente irá
continuar a transação existente, o que toma possível ap]icações mais complexas [Pay01].

Para confirmar uma transação, usa-se o método Obj ectContext . SetComplete

para dizer ao MTS que este processo está pronto para ser confirmado, como mostra o

código abaixo.

<%@ TRANSACTION = Re(?u-íred 8>

If Request.Forra("submi.t") = "Àcei.ta" then
Obj ectContext . SetComplete
Responde .frite( "Operação final i.zada

End if
com sucesso ! !

EXENIPLO5.1.3.A EXEMPLO DO MÉTODO SETCOMPLETE EM ASP

Para desfazer a transação, usa-se o método Obj ectContext . SetAbort, que diz ao

MTS que houve um eno e é preciso voltar ao estado anterior. Este método desfaz as
mudanças efetuadas sobre quaisquer dados. O código a seguir ilustra este método:

If Request.Forra("submi-t") = "Recusa" then
ObjectContext.SetAbort
Response.v/rito("Operação sem sucesso!!

End if

Re({uiredTRANSACTION

EXENIPLO5.1.3.B EXEMPI,O DO MÉTOOO SETABORr EM ASP
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ATRIBUTOS T'lü- er D lr i n
Requires New O .çcrÍDf inicia uma nova transacto.
Required C) script utiliza unia transação e participa de qualquer transação

aberta. Se não existe nenhuma aberta, o script aia uma.
Supported O script utiliza qualquer transação aberta, mas não inicia uma nova

caso não haja nenhuma correntemente aberta.

Not.Supported O scrÜt nem participa nem inicia uma transação.



Um script não pode determinar quando uma transação cona:irmã ou abona, mas ele

pode escrever eventos que são chamados quando uma transação temlina com sucesso ou

não. Pode-se utilizar os eventos OnTransact:ionCommit e OnTransactionAbort para

retomar diferentes respostas para o usuário, como mostra o código a seguir.

<%Ga TRANSACTION = Recluireci
strText = Request . Forra( "Textbox")
If strText = " " then

Objectcontext.SetAbort
Response.frite (" Você não entrou com o texto")

BIBE
Response.write (" Processando transição. . . ")

End if

sub OnTransactionConutLi.to
Response.wri.te ( »Operação finalizada com sucesso!!

End Sub

sub OnTransacti.onAborto
Response.wri.te ("Operação sem sucesso! ! ")

End Sub %>

Exemplo 5.1.3.c 13XEMPLODOS EVENTOS ON'IIRÀNSACTIONCOMMIT e ONTRÀNSACTIONABORT

Uma transação pode ser abortada se, dado um rípzeouf, este for excedido antes que a

transação complete. Além desta fom)a, a única maneira de a aplicação saber que uma

transação deve ser abortada é através do método Obj ectContexE.SetAbort. Se este

método não for invocado explicitamente no código, o MTS irá sempre considerar que a

transação temlinou com sucesso e portanto, deve ser confinnada. Daí o código

OnTransactionConmi.t é executado. Por outro lado, assim que o método SetAbort é

encontrado no código, a execução do scrip/ pâa, o processo volta e o
OnTransctionAbort é executado. Se no código acima o método SetAbort: não fosse

explicitamente chamado, esta transação nunca iria abortar e o código

OnTransact:i.onAbort nunca seria executado.

Conclui-se, então, que a tecnologia ASP possui um bom suporte à transações Web,

apesar cle utilizar o modelo de transições planas.

5.1.4 Servlets e Java Server Pages

A tecno]ogia sew/e/s é a a]temativa Java ao CG]. Sew/efs [Sun01] são componentes

que estendem as ftincionalídades de servidores orientados a requisição/resposta, como por
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exemplo, os servidores Web. Entre outras tarefas, são usados para: tratar dados de

formulários HTb']].. reenvia requisições para outros scwidores e se/}'/efs, o (]ue é útil pma

balancear as ttueíãs distribuídas.

Assim como o CGI, o servidor Web recebe um pedido do cliente que carrega um

sewZer. Ele então processa o requerimento do usuário e gera uma página HTML que é
retomada ao cliente.

A figura abaixo mostra a arquitetura e o ciclo de vida dos sew/e/s. Um sewZef é

canegado num servidor Web apenas uma única vez, quando o usuário o invoca, através do

método init: (1). Depois disso, ele pode atender a vários pedidos (2). Cada pedido do

cliente gera uma chamada servi-ce. Esses pedidos podem ser concorrentes; isso pemlite

que os sew/e/s coordenem atividades entre vários clientes. Os pedidos são processados até

que o sewZef seja explicitamente fechado pelo servidor Web, através do método destros
(3)

Cliente

Navegador Web

Servidor

Servidor Web

Navegador Web

Navegador Web

FIGURA 5.1.4 - ARQUrrETURA SERVI.ETS

SemZeís provêem uma solução própria para trabalham com sessões. E através do uso

da API nt:t:psession, uma interface de alto nível construída sobre cookies. Caso o

navegador do cliente esteja desabilitado para manipular coo#ies, isso é feito através de

passagem por parâmetros na URL correspondente. No entanto, isso é transparente ao

desenvolvedor de aplicações usando sewZeís.

As sessões podem ser gerenciadas da seguinte maneira:

e OS objetos ntt:pSession residem no servidor e representam as sessões

Eles são automaticamente associados à solicitação de um cliente.

e A procura por um objeto Ht:t:pSession associado ao pedido de um cliente é

feita através do método getSess i.on da classe Ht:t:pServletRequest:
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A procura por informação associada a uma sessão pode ser implementada

com o método get:Value, que lê infomlações ligadas a uma sessão.

B AI'mazenaJ' infomlaÇÕes numa sessão é possível com o método puEValue.

e Os métodos getld, i.sNew. getCriationTime, getLastAcessedTI.me,

getHaxlnactivelnterval são outros exemplos de métodos para
manipular sessões em sewZers.

Para implementar transações usando sen'Zefs é necessário usa' a API JTA (/avíz

7raniacfion AP/) implementada pela plataforma J2EE(plataforma Java para o
desenvolvimento de aplicações multi-camadas, da qual também fazem parte os sewZe/s).

Juntamente, JTA e JTS (lava Transacfio/z Sen'ice) formam a base para o suporte

transacional da plataforma J2EB. JTS é uma API de baixo nível para gerenciamento de

transações que basicamente mapeia Java para o OMG OÓÜecf Transacfio/z Semice (07:S). O

JTS será abordado na seção 5.3.3 e o OTS na seção 5.3.4.

CoiTentemente a plataforma J2EE suporta apenas o modelo de transações planas

[Sun01c]. JTA permite que aplicações acessem o gerenciamento de transações de maneira

independente de uma implementação específica. JTA especifica as interfaces padrão entre

um getenciador de transação e as partes envolvidas num sistema de transações distribuído:

a aplicação transacional, o servidor J2EB e o getenciador que controla os acessos aos

recursos compartilhados pelas transações. É através das interfaces JTA que transações

podem ser mlp]ementadas usando sewZers [SunOlc] .

Um componente de aplicação usa a interface JTA UserTransact ion para demarcar

os limites da transação. O código abaixo mostra como uma transação pode ser

implementada usando JTA.

Context i.c = new Ini.ti.alContext:o ;
Us erTransaction ut =

(IJserTransaction) i.c . lookup ( j ava

ut . bebi.n ( ) ;

// executa operações da transição
ut . conimit ( )

/ como/Us erTransacti.on" )

EXENIPLO5.1.4 TRANSAÇÃO JTA USANDO SERVI,ET
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JSP é uma extensão da tecnologia de sew/efs [SunOlb] desenvolvida para o controle

do conteúdo e da apresentação de páginas Web. JSP são pequenos programas especiHlcados

numa página Web, com extensão ''.jsp'', que rodam no servidor Web. Estas páginas são

compiladas dinamicamente dentro de sew/efs, fazem o processamento e depois devolvem

ao cliente uma página HTML com os resultados do seu pedido. Páginas JSP também

podem chamar outros componentes Java, como JavaBeans e E/zfe/prime JavaBeczns(EJB),

quererá explicado na seção 5.2.2.

JSP é compaável à tecnologia ASP da .A4icroscl#. Enquanto JSP chama um programa

Java que é executado pelo servidor Web, uma página ASP contém um script que é

interpretado por um interpretador de scrip/s (tais como VBScript ou JScript) antes da
páginaser enviada ao usuário.

Como uma extensão de sewZe/s, a nnplementação de transações em JSP pode ser feita

também através das interfaces JTA

Portanto, estas são as principais arquiteturas utilizadas no desenvolvimento de

aplicações Web Banco de Dados de pequeno ou médio porte. A seguir, veremos um quadro

comparativo destas arquiteturas e em seguida, veremos a arquitetura de servidores de

aplicação, geralmente utilizada para implementar sistemas de maior complexidade.

5.1.5 Comparação das Arquiteturas

Na Hlgura 5.1.5 é mostrado um quadro comparativo resumindo os principais aspectos

discutidos nas quatro aaquiteturas descritas acima.

Qu.\DRO 5.1.5 QUADRO COMPARATIVO DAS ARQUITETURAS 'I'RJ\DICIONAIS
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  CGI PHP ASP Servlets

Suporte nativo
a sessoes

Não. deve ser
implementado através
de cookies ou campos
ocultos

Sim. na versão
4.0

Sim. através do
objeto Ses si.on

Sim através da
interface

HttpSession

Suporte nativo
atransacões

Não Não Sim, juntamente
com MTS

Sim, juntamente
comJTA

Linguagem de
programação

Podeserutilizada
qualquer linguagem

PFW VBScript ou Jscript Java



5.2 Servidores de Aplicação

Juntamente com o aumento da demanda por aplicações Intemet, principalmente de

comércio eletrânico, tem aumentado a complexidade de tais sistemas, pois aspectos como

segurança, gerenciamento, escalabilidade, conüiabihdade e interoperabilidade são requisitos

indispensáveis a tais tipos de aplicação. Porém, é difícil ter sob controle todos estes

aspectos sem unia ferramenta que auxilie na tarefa de desenvolver e gerenciar tais

aplicações.

A maioria dos servidores Web foi projetada apenas para disponibilizar informações

requisitadas pelo cliente, muitas vezes em sistemas de Banco de Dados. Porém, eles não

possuem nenhuma funcionalidade que ajude aos desenvolvedores de aplicações Web a

gerenciar e controlar os aspectos Estados acima.

Em resposta a essas necessidades, os servidores de aplicação têm surgido como um

dos principais componentes da inca-estrutura Web que fornecem suporte às aplicações

desenvolvidas com a Hmalidade de disponibiliza-las na Intemet.

Servidores de aplicação são soRwares que ajudam no desenvolvimento e manutenção

de ap]icações comp]exas na Web [Ric98, Ben99b, Cop99, Fei00, Lea00]. Eles compõem
uma camada intemlediária, tomando o modelo Web cliente/servidor numa arquitetura de 3

camadas, como mostra a figura 5.2. Os servidores de aplicação, Web e Banco de Dados não

necessariamente estão localizados na mesma máquina, pelo contrário, nomlahnente ficam

separados. O fato de na ülgura estarem todos juntos é devido ao fato de estarem todos no

lado servidor, já que a arquitetura é dividida no lado cliente e no lado servidor.

Cliente Serüdor

Servidor de
Aplicação

lógica de
negociou

FIGURAS.2 ARQUnETUI{A DE SERVmORES DE API.ICAÇÃO

Dessa forma, é possível pala os desenvolvedores separam a lógica de apresentação

(interface com o usuário) da lógica de negócios (código para acessar, manipulam e validar os

dados e executam' processos) e dos dados propriamente ditos. Esta é a principal contribuição
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dos servidores de aplicação, pois é possível aumentar a produtividade, tomando o
desenvo[vimento do sistema mais modular e mais fácil de ser gerenciado, já que a ]ógica de

negócios bica amlazenada na camada dos servidores de aplicação, portanto, separada da

lógica de apresentação.

Os fabricantes de tais produtos têm disponibilizado pacotes contendo ferramentas de

ambiente de desenvolvimento integrado com os ser-vidores de aplicação, o que pemHte a

construção de sistemas mais rapidamente.

Os servidores de aplicação interagem com o servidor Web e com o servidor de Banco

de Dados. Eles são mais do que ferramentas para colectar Banco de Dados e páginas Web.

Entre as suas principais funções, podemos citar:

B Balanceamento da çqlg& !jQ !!jillêlbQ - um grupo de servidores de aplicação

trabalhando em conjunto. À medida que novos pedidos dos clientes vão

chegando, são encaminhados para servidores menos ocupados. Isso faz com

que a aplicação se tome mais escalável, ou seja, permite que mais clientes

acessem o sistema sem que isso signiâque queda de desempenho, sendo

necessário apenas adicional máquinas no conjunto já existente de servidores.

e (3çlçnçjamento do estado e da sessão do usuário - esse gerenciamento é feito

mantendo uma sessão aberta(persistente) entre o servidor e o cliente até que

este saia do sistema, diferente do que acontece normalmente, onde a cada

novo pedido do usuário uma sessão é aberta e depois de enviada a resposta,

esta conexão é fechada. A persistência dos dados do usuário facilita o

desenvolvimento de aplicações mais complexas porque elimina a necessidade

de fazer esse tratamento codiâcando explicitamente o uso de coo#íes e

campos ocultos para passai o estado da sessão pelas páginas visitadas pelo
usuê1110.

8 Gerenciamento de transações - no ambiente de servidores de aplicação, os

servidores de transações são os responsáveis pelo gerenciamento e execução

das transações. Geralmente, isso é implementado via tecnologia de
componentes, como por exemplo, componentes EJB (.E/zfe/prime JavaBea/zs)

COjiBA e COMA. Essas tecnologias serão explicadas na próxima seção.

Gerenciamento de conexões com o Banco de Dados - os servidores de

aplicação não mantêm uma conexão aberta com o Banco de Dados para cada
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usuário individualmente. Ao invés disso, ele mantém um poo/ de conexões

que são compartilhadas entre todos os componentes dos servidores- Se um

usuário desde atualizar um conjunto de dados, o componente solicita ao

servidor uma conexão do pool. Se existe alguma disponível, ela é atribuída à

solicitação do usuário. Todas as atualizações são feitas e o componente

finaliza quando tudo temlinou com sucesso. Quando uma transação temlina, a

conexão é imediatamenteliberada.

e :Sçgl11Êl11Wa - os mecanismos de segurança incluem controle de acesso e

autenticação de usuários, e suporte para trabaüar com protocolos como SSL e

Segure H'l'rP (H'l'l?S).

B .!.çllçliânçia..a..iláJl3a$ - no caso de falhas, os pedidos dos clientes podem ser

roteados para um outro servidor de fomla transparente ao usuário.

e Ambiente de desenvolvimento e execução - ambientes de desenvolvimento e

execução fazem parte da platafomla dos servidores de aplicação, visando

aumentar a produtividade dos desenvolvedoies de aplicações Web ao

trabalharem num ambiente integrado e desenvolvido especialmente para este

propósito.

e - suporte a vários padrões da indústria,

tais como JDBC, ODBC, CORBA, COM, EJB, Sew/efs, o que facilita o

desenvolvimento de aplicações Web.

Pode-se observar, portanto, que estes servidores cuidam da maioria dos grandes

problemas encontrados durante o desenvolvimento de uma aplicação Web, deixando o

desenvolvedor da aplicação livre para ocupar-se apenas da lógica de apresentação e da

lógica de negócios. Pala que seja possível essa separação, a tecnologia de servidores de

aplicação trabalha com componentes e é o que será visto a seguir.

Anualmente, entre os produtos principais podemos citar: WebSphete, da IBM

[lbmOla], Co]dFusion, da Macromedia [Mac01], .Net, da MicrosoR [Mic01d] .

5.2.1 Sistemas de Componentes

Uma das principais necessidades no desenvolvimento de sistemas voltados para a
Internet é manter a lógica de negócios separada da apresentação das páginas a f:im de que as

alterações que surgem durante a manutenção de tais sistemas possam ser efetuadas com
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maior rapidez e agilidade. Uma maneira de ter sistemas modularizados que tacthte manter a

lógica de apresentação separada da lógica de negócios é usando componentes.

Componentes são unidades computacionais com um fim específico e que podem ser

usadas para compor várias aplicações. De um modo geral, essas unidades encapsulam suas

implementações e oferecem um detemlhado serviço através de um protocolo(interface)
bem definido.

Para serva de inca-estrutura para o desenvolvimento baseado em componentes,

existe na indústria de soRware especiâcações e implementações de sistemas de

componentes. Tais sistemas definem padrões de comunicação e ligação entre seus

componentes. A adoção de padrões é a base para oferecer um alto grau de
interoperabilidade entre componentes.

Um sistema de componentes derme também alguns serviços de apoio tanto ao

desenvolvimento de componentes propriamente ditos, quanto das aplicações, tais como

serviços de nomes, transações, segurança e persistência.

Entre as tecnologias disponíveis, três sistemas de componentes merecem destaque

devido à sua disseminação nas comunidades da indústria (os servidores de aplicação

possuem suporte a um ou mais desses sistemas) e da academia. São eles: Erre/príse

JavaBea/zs, COMA (Campo/ze/zr OZI/ecf JI/odes e CORBA
Mesmo adorando abordagens diferentes, esses três sistemas apresentam váüas

calacter«ticas semelhantes. Uma delas é a dissociação entre a interface e a mlplementação

de um componente: para uma mesma interface podem eüstir diversas nnpleinentações

(componentes) diferentes, da mesma folha que um componente pode implementar várias

interfaces. De acordo com essa separação, componentes só podem ser acessados através das

operações definidas em suas interfaces, garantindo o encapsulamento de suas
implementações. A separação entre interface e nnplementação é a base para que esses

sistemas possam integrar componentes que estão executando em processos, estações ou

plataformas diferentes, ou até mesmo que foram desenvolvidos em linguagens diferentes.

Entretanto, há uma característica que diferencia profundamente E/zfe/prime JavaZ?eans

dos outros dois sistemas. Enquanto COMA e CORBA procuram integrar componentes

desenvolvidos em diferentes linguagens de programação, Ente/prime ./avaBea/zs só

contempla componentes desenvolvidos em Java. De certa fomla, isto smlpliüica a

arquitetura desse sistema. Nas seções a seguir descreveremos estes sistemas, apresentando

suas características mais relevantes no contexto deste trabalho
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5.2.1.1 Enterprise JavaBeans

Ente/príse /avaBea/zs (EJB) é uma arquitetura baseada em componentes voltada para

o desenvolvimento de aplicações distribuídas, orientadas a objeto e programadas em Java.

A tecno]ogia EJB faz parte da p]atafomla da Sida ]Wicrosysfems chamada J2EE (Java 2

Enterprise Edition), que é um ambiente Java robusto para o suporte a aplicações com

rigorosos requisitos de escalabilidade, distribuição e disponibilidade [Pro00, CY01, PAO ]

SunOld].

A tecnologia EJB oferece suporte ao desenvolvimento de aplicações baseadas numa

arquitetura de objetos distribuídos em várias camadas (mu/rifier). A lógica da aplicação é

palticionada em um ou mais objetos que são disponibilizados em um servidor de aplicação.

Um ente/prime mean mlplementa a lógica do negócio da qual uma aplicação depende

Instâncias de ente/prlse bea/z são chamadas oZI/aros beízn.

Combinando tecnologias tradicionais de processamento de transações on-lide com

tecnologias de objetos distribuídos, EJB rodando sobre ser-vidores de aplicação oferecem

um ambiente de execução robusto com graus elevados de escalabihdade e desempenho

especialmente adequado para aplicações Intemet

A inda-estrutura de EJB define uma série de interfaces padronizadas para que uma

aplicação possa ter acesso a serviços de chamadas remotas de métodos (RMI), de nomes e

diretórios (JNDI), de criação dinâmica de páginas HTML (sen'Ze/s e JSP), de mensagens

(JMS), de transações (JTS) e de acesso a Banco de Dados (JDBC)
A arquitetura EJB é mostrada na ntgura abaixo:

Cliente Serüdor
Servidor EJB

Container EJBServidor

FIGURA 5.2.1.1 - ARQUn'ETUI{ADE ENTERPRISE JAVABEANS

Os e/zfe/prime jeans residem num Co/z/ízí/zer EJB, que roda num servidor EJB. Essas

três partes -- os jeans, o Co/z/ai/zer, e o sen'idos E./B -- compõem a camada do meio numa

arquitetura 3-camadasÍHG00] .
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A especificação EJB permite qualquer tipo de cliente, podendo portanto ser utilizado

diversos tipos de protocolos na comunicação dos servidores EJB com os clientes além cle

permitir que estes soam escritos em qualquer linguagem de programação que não seja Java.

O servidor EJB é uma colação de serviços com o objetivo de prover um ambiente

para uma instalação EJB. Esses serviços incluem gerenciamento de transações e objetos

distribuídos, invocação destes objetos e serviços de sistemas de baixo nível. É também o

servidor EJB que gerência a população de bea/zs residentes na memória principal.

O Co/traí/zer EJB é onde ficam "guardados'' os componentes EJB, isto é, onde

moram" os bea/zi. Ele comece um ambiente transacional, escalável e seguro no qual os

beczns podem operar. E ele também que controla todo o ciclo de vida dos objetos EJB,

incluindo a criação e a remoção, além de f'mer o gerenciamento do seu estado. O Co/z/ainé?r

é transparente pala o cliente. E responsável pela implementação da interface EJB /game e

pela interface EJB remoía.

Um cliente acessa um objeto óea/z através da interface ãamze e interface remove. A

interface /tome fenece métodos para a criação e remoção de objetos bea/z, além de métodos

de consulta sobre os Z)eans existentes, chamados ''métodos localizadores". A interface

remo/e reflete a ftlncionalidade de um mean, também chamada de 'métodos de negócios'',

ou sqa, as operações específicas da aplicação [Pro00].

Existem três tipos de componentes ente/príse bea/zs:

8 Seis'ío/z bea/zs - são objetos de curta duração que existem em nome de um

único cliente e não representam qualquer dado compartilhado e/ou persistente

num Banco de Dados. Um session bea/z pode ser:

o i/afe/ess -- neste modelo o bea/z não mantém o estado entre as

chamadas de métodos. Como conseqüência, qualquer instância de um

sessíon bea/z pode ser usada por qualquer cliente. Como exemplo

pode-se mencionar um catálogo de produtos de uma loja virtual que

pode ser acossado por vários clientes.

o s/Grega/ -- o bean mantém o estado entre as chamadas de métodos e as

transações. Uma vez que um cliente obteve um específico sessão/z

mean, ele deve usar esta instância por todo o tempo de duração da

sessão. Por exemplo, uma cesta de compras pode ser implementada

como um session beíz/z s/af({Ãu/, já que cada cliente tem a pemussão de

acessar apenas sua DroDna cesta



e Enfio bea/zs - t'apresentam dados persistentes, usualmente am)azenados num

Banco de Dados. Um e/zfí bea/2 é transacional, permite acesso compartilhado

de múltiplos clientes e pode ter longa duração. Por exemplo, as tabelas de um
Banco de Dados relacional.

À/essage-düven beani -- são consumidores de mensagens assíncronas. Estes

jeans são chamados pelo Con/aíner como resultado da chegada de uma
mensagem JMS (/ava A/essage Sewice). Para um cliente, um message-drive/z

bea/z é um consumidor de mensagem que implementa alguma lógica de

negóciosrodando no servidor.

O modelo de transações suportado no ambiente EJB é o modelo tradicional de

transações planas. Portanto, este ambiente não suporta nenhum outro modelo de transações.

Segundo [CYOl], o motivo pelo qual essa limitação foi estabelecida é fmer com que a

tecnologia EJB sda compatível com a grande maioria de sistemas de Banco de Dados, que

utilizam o modelo de transações planas.

Existem trabalhos como [Pro00], que propõe uma extensão no modelo de transações

EJB a Hnn de pemlitir que modelos mais complexos de transações sejam suportados.

Várias transações concorrentes podem ser executadas e cada uma delas é

completamente isolada uma das outras. Transações não podem cooperar no nível de Banco

de Dados ou no nível de objetos beízn. Isso é causado pelo fato de que os SGBDs não

possuem coinpartilhamento de recursos e no caso específico de objetos bea/zs, a

especificação do EJB diz que tais objetos não podem ser compartilhados entre transações,

excito os sfaíeless session bea/zs que não possuem identidade e portanto, não tomam

conhecimento da transição em andamento.

As transações em EJB são completamente isoladas em termos de seus ciclos de vida e

controle de fluxo. Uma transação não é capaz de mudar seu comportamento baseada no

estado de uma outra transação. Por exemplo, não é possível abortar uma transação caso

uma outra transação também aborto, como acontece no modelo de transações aninhadas

O escopo de uma transação é definido pelo seu contexto, que é compartilhado pelos

objetos óea/zs que participam da transação. Basicamente, um cliente obtém o contexto de

uma transação que é implicitamente transferido com pedido do cliente. O cliente pode

iniciar uma transação usando o método begin ou terminar usando os métodos abort ou

cornmi.t: . Todos os métodos chamados entre o início e o Hnn de uma transação são

e
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associados ao seu contexto [Pro00]. A arquitetura EJB requer que o Confaí/zer suporte a

interface j ava . [ransaction .UserTransaction defiúda em lava Tza/zsacfions ÀP/

(JTA).
Transações em EJB podem ser divididas em duas categorias:

e gerenciadas pelo Z?ean - o e/zfe/prime bea/z é responsável pelo gerenciamento

de todos os aspectos da transação. Isso inclui operações como criar o objeto

transação, iniciar explicitamente uma transação, ümalizar a transação, quer

sqa por conflmlação ou por aborto.

' gerenciadas pelo Co/zrainer - o Confainer EJB mantém o gerenciamento das

transações. Ele executa a delimitação da transação baseado nos atributos

listados na tabela 5.2.1.1, no dep/oymenr descipfor correspondente [PAOl].

Estes atributos definem a responsabilidade do Colzfaíner para gerenciar um

pedido de um objeto bea/z quando um método é invocado via interfaces /fome

ou remo/e. A responsabilidade do Con/aí/zer depende do valor do atributo da

transação, como mostra a tabela a seguir.

TABEI,A5.2.1.1 ATNBUTOS DE UMA TRANSAÇÃO EJB

68

ATRIBUTOS l)n eínl) Tr= i rl

Not Supported Quando um cliente chama um método, a transação a qual este objeto
pertence, se existe alguns, é suspensa e reinicia depois da execução
do n)étodo.

Required Se o cliente está num contexto transacional. o bea/t chamado toma-se

parte deste contexto. Se o cliente não possui nenhuma associação com
a transação, o Co/z/ai/zer inicia uma nova transação e executa o
pedido com esta transação.

Supports Se o cliente está num contexto tramacional. o mean chamado toma-se
parte deste contexto. Se o cliente não possui nenhuma associação com
a transação, o Conraí/zer não inicia uma nova transação, executando o

adido sem transação.

Requires-New Se o cliente está num contexto transacional, a transação do cliente é
suspensa e uma nova transação é criada durante a execução desse
método. Se o cliente não possui nenhuma associação com a transação,
o Co/i ainer aia uma nova transição durante a execução desse
método.

Mandato:ry Se o cliente está num contexto transacional. o Con/aíner executa os
mesmos passos descritos no atributo Required Se o cliente não está
num contexto transacional, o Co/z/ainer dispara a exceção
j avax . transaction . TransactionRequiredException.

Nevar Se o cliente está num contexto transacional, o Co/oral/zer dispara a
exceção javax . rmi . RemoEeException. Se o cliente não está
num contexto transacional, o Con/ame/' executa os mesmos passos
descritos no atributo Not.Supported.



Apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, a arquitetura EJB tem sido bastante

adorada pela maioria dos servidores de aplicação por ser uma tecnologia Java e, como tal,

bastante difundida pala o desenvolvimento de aplicações Web.

5.2.1.2 Component Object Model - COMA

COMA é uma extensão do modelo de desenvolvimento de componentes COM
(Comporte/zf OZÜecr .A/odes) fornecido pela JV]croso# [Kir97, Cha98, Raj00]. A]ém deste

modelo, COMA incorpora o gerenciamento de transações através do MTS(À4'Ícrosc#

Triz/zsac/ío/z Sen'er) e o controle de lhas de mensagens através do MSMQ(J14ícroso#

]Weisage (2ueue). Os serviços oferecidos pelo COMA incluem ente outros [Cha98]:

e l.Jm liggjêlrQ..dÊ..evg111Q$ que permite que componentes publiquem um evento e

outros subscrevam para ser notificados quando o evento acontece. Por
exemplo, quando uma transação de vendas é efetivada, ela pode disparar um

evento que pemntirá que outros programas soam notiõcados deste evento

para processamento futuro.

8 Componentes enÊHeh'ados -- um serviço através do qual os componentes do

COM podem fazer chamadas paa outro componente, quer esse componente

estala ou não disponível para recebê-lo. As solicitações serão registradas,

enüHeiradas e reproduzidas automaticamente mais tarde quando o componente

Htcardisponível.

B Balanceamento de carga din61tljçQ -- difunde automaticamente os pedidos dos

clientes através de múltiplos componentes COM equivalentes.

. Caç1lj13g -- COMA possui um componente chamado IMDB(/n-JWemo/y

Z)a/abala), que é uma fonte de dados OLE DB, que age como cacho para

tabelas usadas âeqüentemente. Com ele é possível que tabelas de um Banco

de Dados inteiro possam ser carregadas na memória sem a necessidade de

acesso ao disco. Isto pode ser útil em aplicações de comércio eletrânico, por

exemplo, pala amlazenar no cac/ze o catálogo de produtos, que são

infomlações que não mudam frequentemente.

' j!!!çgração total MTS/COM -- oferece melhorias nos serviços tais como

gerenciamento de transações, segurança e interoperabilidade com outros
ambientes transacionais
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COM é uma arquitetuia de soRware que pemxte que aplicações e sistemas sejam

construídos a partir de componentes que podem ser fomecidos por diferentes

desenvolvedores.

COM derme um padrão binário para a interoperabilidade de componentes. Toda a

comunicação entre componentes deve ocorrer por meio de interfaces. Uma interface COM

é um ''contrato'' entre componentes de softwares que fenece um conjunto de operações

relacionadas semanticamente (métodos), sendo assim uma maneira dos componentes

disponibilizarem seus serviços.

Implementações de COM provêem os serviços básicos necessários para localizar,

ativar e acessar componentes, independente da sua localização. Serviços adicionais podem

ser construídos deHiníndo interfaces e implementando componentes que exponham essas

interfaces. Na verdade, um ponteiro pala um componente é um ponteiro para uma das
interfaces que o implementar

COM define uma interface especial conhecida com /Un&zzonw, que permite que seus

componentes saibam quais as outras interfaces estão disponíveis. /Z./nknown possui três
métodos:

e (2 zero/nfe/y2zce -- pemate aos clientes descobre em tempo de execução

quando uma interface é suportada por um componente; ao mesmo tempo é o

mecanismo que o cliente usa para pegar um ponteiro para uma dada interface.

e ÁddRef e ,ReZease -- são métodos para fazer a contagem de referências a

objetos. O método ÁddRefé chamado quando outro componente está usando a

interface; o método J?eZease é chamado quando outro componente não precisa

mais usar aquela interface.

COMA traz algumas facilidades de implementação em relação ao COM. Em [Kir97]

essas facilidades são mostradas em detalhes. Está fora do escopo desse trabalho descrever

com detalhes essas tecnologias.

O servidor de transações empregado pelo COMA é o /Vicroso@ Tra/zsacfío/z Sewer

(MTS) e será descrito na seção 5.3. 1.

5.2.1.3 CORBA

0 0bÜecr .A4a/zage/nen/ Groizp (OMG) é um consórcio, criado em 1989, composto por

mais de 800 empresas, dentre elas Netscape, IBM, Sun, Motorola, Nokia e Boeing. Seu

objetivo inicial é a definição de padrões abertos que permitam a interoperabilidade entre
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componentes de software de fomla independente de localização, plataforma, sistema

operacional, linguagem de programação e protocolos de comunicação, em um ambiente

distribuído.

A padronização do OMG é desenvolvida sobre um modelo de objetos e uma
arquitetuia geral de referência denominada OMA (OZI/ecf Abana.geme/zf Árc/zifecfilre). Nesta

arquitetura cada componente de software é lepiesentado por um objeto que encapsula dados

e processos(métodos)[MST97].

A arquitetura OMA, mostrada na figura a segue, padroniza as interfaces de vários

componentes, de maneira a facilitar o desenvolvimento de aplicações distribuídas que

utilizam a tecnologia de objetos distribuídos. A OMA é composta por quatro tipos de

componentes: um componente básico denominado Obyecf Regizesf Broca (ORB), serviços

adicionais utilizados pelos desenvolvedores para gerência de objetos disthbuídos (serviços

CORBA), serviços que são compartilhados por diferentes aplicações (Facilidades CORBA)
e as próprias aplicações distribuídas (objetos de aplicação).

Objetos de aplicação Facilidades CORBA

Object Request Broker

Serviços CORBA

FIGURA 5.2.1.3 - ARQUn'ATURA OMA

0 0RB provê uma inda-estrutura que possibMta aos objetos a comunicação

independentemente da plataforma e técnicas específicas usadas para implementar os objetos

[MST97]. 0 0RB comece serviços de comunicação e localização de objetos distribuídos. A

arquitetura resultante é conhecida como Co/n/tios ORB .4rchífecf lre -- CORBA.

Os serviços utilizados pata o desenvolvimento de objetos distribuídos são conhecidos

como ''serviços CORBA". Esses serviços como serviços para criação de objetos, para o
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controle de acesso aos obletos e para a manutenção de dados sobre objetos movidos de um

lugar pata outro -- dão consistência às aplicações e contribuem para aumentar a

produtividade dos implementadores da aplicação. São alguns exemplos desses objetos:

serviço de nomes, de ciclo de vida, de persistência, de transações, de eventos, de
notiÊcação dentre outros

Uln outro grupo de serviços -- conhecidos como facilidades CORBA - definem um

conjunto de serviços que podem ser utilizados por várias aplicações, mas que não são

considerados fundamentais, como é o caso do serviço de objetos. Exemplos destes serviços

são: a facilidade de Bancos de Dados, de impressão, de correio eletrõnico.

Os objetos de aplicação, nada mais são que as aplicações criadas pelos usuários da

arquitetura OMA. Estes objetos não estão sujeitos a padronização pelo OMG. Geralmente

utilizam as funcionalidades do serviço de objetos e das facilidades comuns.

Conceitualmente, uma aplicação aderente ao padrão OMA pode ser vista como um

conjunto de classes de objetos e instâncias de objetos interligadas por uma rede de
comunicação de dados que segue o padrão através de interfaces definidas em um modelo de

objetos e na arquitetura CORBA.

A arquitetura CORBA pode ser vista como um modelo de comunicação baseado na

tecnologia de orientação a objetos para ambientes de computação distribuída. Além da

estrutura, o padrão CORBA define a interface que pemlite que aplicações façam pedidos

aos objetos, de uma forma transpaente e independente, indiferente à linguagem, sistema

operacional ou considerações de localização.

As interfaces aos objetos são definidas usando a Linguagem de Definição de

Interfaces (/nfeil/bce Z)egi/zífion gang age - IDL), chamada OMG H)L. A linguagem IDL é

puramente declarativa, não providenciando deste modo, nenhum detalhe relativo à

ünplementação dos objetos. As operações sobre um objeto são feitas através de uma

referência ao mesmo. O uso da linguagem IDL está associado ao seu mapeamento

específico paa cada linguagem de programação. Este mapeamento está descrito no Modelo

de Objetos CORBA que, anualmente, padroniza o mapeamento de IDL para as linguagens

C, Java, C++, Sma//Ta/X:, ADA e COBOL.

A arquitetura COROA utiliza um modelo orientado a objetos e derme um módulo

intermediário entre clientes e servidores, o ORB - OZI/ec/ Req lesa B/oke/". Neste modelo, os

clientes enviam requisições para o ORB solicitando a execução de serviços sem especificar

o servidor (objeto) que deve responder às suas requisições. 0 0RB é quem provo todos os
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mecanismos necessários para localizar a implementação especíltica do obleto que atende à

solicitação, responsável por preparar a implementação do objeto para receber o pedido e

por comunicar o pedido ao objeto. Dessa forma, somente o ORB necessita conhecem a
localização dos clientes e servidores na rede, tomando assim a localização do servidor

transparente para o cliente.

O COJ{BA Co/npone/zf À4ode/ (CCM) é parte da especiâcação de CORBA 3.0. O

CCM é um modelo de componente localizado no lado do servidor para o desenvolvimento

de aplicações CORBA. A especificação do CCM foi modelada em muitos pontos baseada

na do EJB. Entretanto, CCM utiliza CORBA como arquitetura para interoperabilidade, não

estando associada a uma ]inguagem em particular [Nar01].

O CCM estende o modelo de objetos do CORBA definindo funcionalidades e

serviços em um ambiente padronizado, que pernutem que o desenvolvedor implelnlente,

gerencie, configure e unplante os componentes que integram os serviços CORBA

geralmente utilizados. Estes serviços incluem transações, segurança, persistência e eventos.

A descrição detahada dos objetos descritos acima está fora do escapo deste trabalho

mas pode ser encontrada em [NarOl]

Uma implementação dos serviços CORBA é o ObÜecf Tza/zsacfíon Sen'ice (OTS),
que define interfaces para serviços de objetos que comecem serviços transacionais. Ele será

descrito na seção 5.3.3

5.3 Tecnologias de Processamento de Transação

A seguir, será feito um relato das principais tecnologias e padrões de processamento

de transações para fomecer uma visão geral de quais tecnologias podem ser usadas para

mlplementar transações Web.

Os servidores de transações, que são se/teares responsáveis pelo gerenciamento de

transações Web, utilizam uma ou mais das tecnologias que serão abordadas. Assim, espera-

se contribuir mais com o estudo dessas tecnologias do que com o estudo de algum produto

específico, pois tendo conhecimento dessas tecnologias, qualquer produto que precise vir a

ser estudado será mais facilmente compreendido, pois ele estará baseado em uma dessas

tecnologias.
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5.3.1

etc

X/Open

O modelo de processamento de transação distribuída X/Open D'l?(Dísrribared

T/ans'ac/ío/z r'/ocessi/zg) [VR99] é um mode]o proposto pe]o consórcio de vendedores

Ope/z G/oap para promover o paradigma de sistemas abertos e portabihdade das aplicações.

Este modelo é um padrão entre quase todos os vendedores comerciais de Banco de Dados e

de monitores de processamento de transação

O X/Open DTP consiste de quatro componentes:

B Programas de Aplicação -- é um programa cliente que nnplementa as

operações das transações através das bibliotecas fomecidas por GR e GT.

B Gerenciadores de Recursos (GR) -- responsáveis por gerenciar o acesso aos

recursos compartilhados como Banco de Dados, arquivos, nuas de mensagens

e cação ({11} 1) -- responsáveis pelo controle e coordenação

da execução dastransações.

e Gerenciador de Recursos de ComtlDjçqçâQ -- responsável por facilitar a

interoperabilidade entre diferentes GTs em diferentes domínios de
processamento de transações.

Este modelo também especifica as seguintes interfaces:

.11ZI -- é a interface entre o programa de aplicação e o gel-enciador de transação

e é Implementada pelo gerenciador de transação. Esta interface provê serviços

de delimitação de transações, agrupamento de transações, stahis e operações

de controle.

e XA -- deHtne a interação entre os gerenciadores cle recursos e os de transações.

Esta interface define dois conjuntos de funções: xa. e a,L. A funções do

conjunto xa. são implementadas pelos gerenciadores de recursos para ser

usadas pelos gerenciadores de transação. Já as funções azx. são mlplementadas

pelos gerenciadores de transação para ser usadas pelos gerenciadores de
recursos.

e XAt - esta interface define a interação entre uma gerenciador de transação e

um gerenciador de recursos de comunicação. A informação de uma transação

é comunicada ente diferentes domínios de GTs usando esta interface
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e .!.ÃR!:C -- esta interface prevê portabilidade para comunicação entre os

programas de aplicação dentro de uma transação.

O modelo X/Open está bem estabelecido na indústria. Vários servidores de transação

tais como TXSeries/Encha, da IBM [lbm01b], Tuxedo, da BEASystems [Bea01],

suportam a interface TX. Embora o MTS não suporte TX, ele pode interoperar com Banco

de Dados compatíveis com XA.

5.3.2 lava Transaction Service e Java Transaction API

O Java Transacfía/z Sen'íce (JTS) e Java Tra/zsacflo/z AP/ (JTA) fomlam a base da

tecnologia Java para o processamento de transações, dentro da plataforma J2EE [SunOlc].

O JTS especifica a implementação de um gerenciador de transação que suporia a

especificação JTA e implementa o mapeamento Java do OMG OZI/ecf Tra/zsízcfíon Sewice

(OTS), que será visto na seção 5.3.4. JTS usa as interfaces CORBA ORB/TS e llOP para a

propagação do contexto das transações entre gerenciadores de transação JTS [Al]99].

JTA pemlite que aplicações acessem gerenciadores de transições de folha
independente da nnplementação, pois define um conjunto de interfaces Java entre o

gerenciador de transição e as partes envolvidas num sistema de transações distribuídas.

Essas pares são a aplicação transacional, o servidor J2EE e o gerenciador que controla o

acesso aos recursos compartilhados afêtados pela transação

A arquitetura JTS pode ser vista na figura abaixo

Servidor de Aplicação

Componentes da aplicação

Entrada de
[ransações

FIGURA 5.3.2 -ARQUIrETURA JTS
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A arquitetura JTS consiste dos seguintes componentes:

B Gerenciadçl! çlQ !!B!!$;içãa -- é o componente central desta arquitetura eé

provido por uma implementação do JTS. Ele provê interfaces para criar

transações, pemDte obter e devolver recursos, implementa o protocolo de

sincronização, inicia e comanda o protocolo de recuperação e o protocolo de

confimlação bifásica (2PC) com os gerenciadores de recursos.

e Servidor de Aplicação -- um dos aspectos chave do JTS é que ele pemlite que

um servidor de aplicação sda nnplantado em cima do serviço de transação. Os

desenvolvedores da aplicação podem desenvolver e nnplantar componentes da

aplicação nos servidores de aplicação para iniciar e geienciar transações.

Dessa folha, os ser-odores de aplicação não precisam se preocupar com a

semântica transacional de suas aplicações.

B Componentes 4a aplicação -- esses são os clientes para os recursos

transacionais e mlplementam a lógica de negócios das transações. Eles são

nnplantados nos servidores de transação. Dependendo da arquitetura do

ser-vedor de aplicação, esses componentes podem direta ou indiretamente criar

transações e operar sobre os recursos transacionais. Por exemplo, um servidor

EJB permite a delimitação declarativa de uma transação, o que significa que

os componentes EJBs não precisam implementar transações explicitamente.

No entanto, uma implementação Java de um CORBA OTS, requer que um

objeto CORBA seja explicitamente declarado.

e GerenciaçJQ] {!Q :Rççll!$Q -- um gerenciador de recurso é um componente

compatível com o padrão X/Open XA que gerência um sistema de
armazenamento estável e persistente, e participa dos protocolos de

recuperação e de confirmação bifásica(2PC) juntamente com o gerenciador

de transação. Ele também define interfaces pala o servidor de aplicação e para

os componentes da aplicação operarem sobre os dados gerenciados por ele.

e (]çrenciador de Recursos {!Q (l;çliil!!tliç4çãQ pem'ute que o gerenciador de

transação participe de transações iniciadas por outros gerenciadores de

transação.

Como vimos na seção 5. 1.4, usa-se JTS e JTA juntamente com sen'/efs e páginas JSP

para implementar transações.
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5.3.3 Microsoft Transaction ferver

O .A4icrosoá/ Transacüon Sen'er (MTS) é um servidor de transição baseado no

modelo de componentes da J14ic/oso@, o CoKlpo/ze/zf ObÜecf ]b4odeZ (COM). O mode]o de

programação do MTS prevê interfaces para construir componentes COM transacionais,

enquanto o ambiente de execução provo recursos para Implantar e gerenciar esses

componentes e transações. Usando o MTS, o trabalho realizado por múltiplos componentes

COM podem ser compostos numa única transação [AH99].

Diferente de outras tecnologias, como COjiBA, MTS é um produto e não está

baseado em especificações abertas. Entre as suas principais características pode-se destacar:

e Transações automáticas

e Segurançaconfigurável

e p'oo/i/zg de conexões com Banco de Dados

e Suporte a múltiplos Banco de Dados e gerenciadores de recursos

e Gerenciamento do estado dos componentes

' Integração com transações mai/tárame

A figura 5.3.3 mostra a arquitetura do MTS

MTS Runtime

Cliente

Distribuidores de Recursos
Coordenador

de
Transações
distribuídas

FIGURA 5.3.3 -ARQUrrETUI{A MTS

O ambiente MTS consiste dos seguintes módulos:

B M.!.S...RIÉa=ZÍme -- é o ambiente onde as instâncias dos componentes MTS

executam e são gerenciadas. O MTS rzín-rime dispõe de recursos pala'a a

implantação e o gerenciamento dos componentes MTS. Ele possui as

seguintes características:
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o (jerenciamento cle transaçoes (listrit)ulclas

o Gerenciamento automático de processos e fAreads

o Gerenciamento de objetos (criação, poo/i/zg, reciclagem)

o Serviço de segurança distribuído para controlar a criação e o uso de

objetos

b4.!.S..EÃilJl21içl -- é uma interface gráfica dirigida para Implantar e gerencim

componentes MTS no MTS J?zzn-fine. Também pode ser usado para

monitoras transações com o Coordenador de Transações Distribuídas.

CQçl!!içl111çJQ! {!Q Transações Distribuídas (DTC) -- é o gerenciador de

transações do MTS. Coordena transações que envolvem múltiplos Banco de

Dados. O trabalho pode ser conütmlado como uma transição atómica mesmo

que envolva múltiplos gerenciadores de recursos em máquinas separadas.

b4.!.S..:Alta -- comece interfaces e classes para a construção de componentes

transacionais. Está presente nas linguagens de programação da ,4/ícrosoÚi

como l/isizaZ ,Basic e Vlx a/ C++.

l)i$tdbuidQrç$ dç Recursos -- gerencia dados compartilhados não-duráveis em

benefício das aplicações MTS. Existem dois distribuidores de recursos:
o Distribuidor de Recursos ODBC -- é essencialmente um administrador

de driver ODBC com as seguintes funcionalidades adicionais:

- GerenciapooZs de conexões para banco de dados com suporte a

ODBC, incluindo correção e reutilização de conexões.

- Insere e retira conexões com o Banco de Dados no contexto de

objetos MTS.

o Gerenciador de Propriedade Compartilhada -- gerência propriedades

específicas de processos de grandes aplicações (pares nome/valor) e

provê acesso sincronizado a estes dados.

Gç] çtlçigdglç$ dç Recursos -- é um Banco de Dados, um sistema de arquivos

ou qualquer outro sistema que provo acesso a recursos compartilhados. Para

um gerenciador de recursos participar de transações MTS, ele deve suportar

um dos seguintes protocolos:

e

e

©

©
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o Transações OZ,E -- este é o protocolo de conÊlmlação bifásica (2PC)

baseado em componentes COM usado pelos administradores de

recursos para participar de transações coordenadas pelo DTC.

o Protocolo X/Open DTP XA -- com este protocolo o MTS solicita um

mapeamento entre Transações OZ,E para XA.

Um objeto MTS é uma instância de um componente MTS. Para cada Dueto MTS, o

MTS cria e mantém um oUeto contexto (Obj ectCont:ext) que provê a execução do

contexto pata um objeto MTS. O objeto contexto também mantém infomlação sobre o

contexto da transação. Distribuidores de recursos e o DTC podem acessar as infomlações

de contexto das transições para delimita-las, para solicitar ou liberar recursos, etc.

MTS permite que a delimitação das transições seja feita tanto de fomla programática

quanto declarativa. A demarcação declarativa é obrigatória para todos os componentes

implantados no MTS. Além disso, clientes MTS podem iniciar e temlinar transações

através da programação.

Na demarcação declarativa, dependendo das propriedades de transações dos

componentes, o MTS automaticamente inicia uma transação. As possíveis propriedades de

trmlsações são:

TAREI.A5.3.3 PROPI{UDAOES DE UMA TRANSAÇÃO EM MTS

Na demarcação programática, os clientes MTS podem delimitar transações

explicitamente através de programação usando o objeto Transact:i-onCont:ext. Um

cliente pode iniciar uma transação criando uma instância do objeto

TransactionContext e ümaliza-la chamando os métodos Conmi.t ou Abort desse

objeto. Todos os objetos MTS criados dentro desses limites irão executar sobre o mesmo

contexto transacional, excito quando o componente é configurado para solicitar uma nova
79

PROPRIEDADES DxSCKiCÃO
Requi.res New instâncias dos componentes devem executar dentro de suas próprias

transações, independente de que o objeto chamador tenha iniciado a
transação.

Requi.res instâncias dos componentes sempre executam dentro do contexto da
transação. E esperado que o objeto invocado estala sendo executado no
contexto da transação.

Supports instâncias dos componentes podem executar dentro do escopo da
transação do objeto chamador, se existir alguma.

Does Not
Support

instâncias dos componentes não executam dentro do escopo de nenhuma
transação. O MTS não associa o trabaho feito por tais objetos a nenhuma
transação.



transação ou não suporta transações. MTS implicitamente mantém a associação entre o

objeto TransactionContext e a transação.

O MTS lmplementa apenas o modelo de transações planas. Segundo [MicOlc], para

qualquer modelo de transação ser mlplementado é preciso que, além do servidor de

transição, o SGBD também possua suporte a este modelo. Como a maioria dos SGBDs

implementa apenas o modelo de transações planas, o MTS possui suporte apenas para este

modelo.

O MTS traba]ha apenas com o servidor Web da ]l/icrosoP/nremef .rrtáo/março/z

Sen'er (llS). A integração do MTS com o llS pemate que os desenvolvedores configurem

páginas Web para executar dentro de uma transação MTS [Mic01b]. O código ASP a seguir

mostra como isso pode ser feito:

<% @ rKAwsACviom=KEQUIKnD
Set obj Ad = ferver . CreateO
objAd.PlaceAd(...)

Sub OnTransactionCoitimi.to
Responso .frite "Transição efetuada com sucesso"

End Sub
Sub OnTransacti.onAborto

Response.Mrite "Erro ocorra.do. Transição abortada
End Sub %>

bject( bus Ad Ad

ExEmpi.o 5.3.3 EXEMPI.O DE UMAII.RANSAÇÃO MTS NUM ARQUWO ASP

A /ag <%@TRANSACTION=REQUIRED aü> num arquivo ASP permite que o MTS crie

uma transação para a página. Todos os componentes invocados dentro desta página podem

executam dentro de uma única transação MTS, com ações de recuperação e desfazimento

(rotlback).

O servidor llS inclui eventos transacionais onde os desenvolvedores podem usar

resultados de transações. O exemplo mostrado acima exibe diferentes textos baseados no

resultado da transação.

Como vimos anteriormente na seção que fala de ASP, essa solução possui um bom

suporte a transações

5.3.4 0MG Object Transaction Service - OTS

0 0õyecf Tra/zsacfio/z Sen'ice (OTS) é um serviço de processamento de transações

distribuídas especificado pelo OMG. Esta especiÊlcação estende o modelo CORBA e derme
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um conjunto de interfaces para executar o processamento de transações entre múltiplos

objetos CORBA.

O modelo OTS é baseado no padrão X/Open Z)isrribiíred T/ansacfíon Processa/zg

(D'1?). 0 0TS substitui as interfaces ftlncionais XA e TX do X/Open DTP pelas interfaces

CORBA H)L. Ele pode ser visto como uma implementação orientada a objetos, usando

tecnologia CORBA e o modelo de referência X/Open [VR99]

Além dos aspectos gerais de processamento de transações, o OTS também suporta

transações aninhadas, suspensão e reinício de transações e propagação da transação

controlada pelo programador [Gor00] .

A Htgura 5.3.4 ilustra onde o OTS se ajusta na arquitetura CORBA.
Objetos de aplicação Facilidades CORBA

FIGURA 5.3.4 - ARQUn'E'FURA CORBA OTS

Como um serviço CORBA, ele aumenta a ftlncionalidade do ORB provando

gerenciainento de transação para objetos distribuídos. Objetos podem iniciar uma transação

e então executam' uma ou mais operações em objetos remotos dentro do contexto daquela

transação. Quando o trabalho termina, o objeto pode tentam' conflmlar a transação. 0 0TS

então usa o protocolo de confimiação bifásica (2PC) para terminar a transação

A arquitetura OTS consiste dos seguintes componentes [Al]99]:

B .!.rau$açãa.çliçnlç -- é um programa ou um objeto que executa operações em

objetos transacionais.

Obieto Transacional -- é um obÜeto CORBA que encapsula ou se refere a

dados persistentes e cujo comportamento depende de quais operações são
executadas durante tuna transição
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Obieto Recuperáve] -- é um objeto transacional que mantém diretamente

dados persistentes e participa em protocolos de transações

e Servido11 Tran$acjonal - é uma coleção de um ou mais objetos transacionais.

e Servidor Recuperável - é uma colação de objetos, dos quais pelo menos um é

recuperável

Q12iele..Bsç!!t$a -- é um objeto no serviço transacional que é registrado para

participação no protocolo de recuperação e no protocolo de confirmação

bifásica (2PC).

Os seguintes produtos oferecem mlplementações de OTS entre outros: OrbixOTS

[lon01], OTSARjuna [LS01] e TPBroker [Hit01]

5.4 Considerações Finais

Como foi visto durante todo esse capítulo, existem soluções desenvolvidas para

aplicações Web (CGI, ASP, etc) e soluções que são padrões comerciais para todos os tipos

de aplicações(X/Open, OTS). Pode-se concluir, portanto, que para implementar transições

Web há uma grande variedade de tecnologias disponíveis, cabendo à equipe de
desenvolvlinento escolher a que menor se enquadre no seu domínio de aplicação, pois há

soluções para sistemas desde os mais snnples até os mais complexos.

No próximo capítulo, tem-se as conclusões deste estudo e propostas de trabalhos
futuros
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Capítulo 6

Conclusão e Trabalhos Futuros

O ambiente de integração Web Banco de Dados é uma área de pesquisa que está em

pleno desenvolvimento, onde a cada dia surgem novas tecnologias visando simplificar esta

integração.

Apesar deste amplo dinamismo, observou-se que durante anos as pesquisas nesta área

restrigiram-se basicamente ao problema de como mapear operações ''sem estado'' da Web

para as operações contínuas dos SGBDs. Entretanto, a medida que foram surgindo soluções

cada vez mais eficientes, observou-se que o sunples mapeamento não garantiria por

completo a integração. Era necessário que fossem solucionados outros problemas, como

por exemplo, os relacionados com os aspectos transacionais.

Os problemas transacionais consistem, basicamente, em como suportar as

propriedades AC]D das transações tradicionais sobre os SGBDs, num ambiente hipertexto

Web, baseado em operações de longa duração.

E justamente neste contexto que se apresenta a contribuição desta dissertação, através

da análise destes problemas, mostrando um estudo sobre possíveis modelos de transações

para o ambiente de integração, em substituição ao modelo convencional de transações

planas que se mostrou inadequado por não suportam transações de longa duração e a
capacidade de desfazer parte da transação .

Além disso, este estudo apresenta um compêndio das soluções existentes para

resolver estes problemas e implementar transações de Banco de Dados no ambiente Web.

Além de soluções mais simples como CGI, ASP e SewZers, mostrou-se também um estudo

sobre os servidores de aplicação, que tem se tomado de suma importância devido à

crescente complexidade dos sistemas desenvolvidos para o ambiente Web.

Con)o a tecnologia principal utilizada pelos servidores de transações são os modelos

de componentes, então foi feita uma descrição dos três modelos principais: COJ{BA,

COMA e Erre/prime /avaBea/zs, eidocando como tais tecnologias suportam e implenlentam

as transações sobre Banco de Dados
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Por flln, além dos modelos de componentes, foi feito um estudo sobre as principais

tecnologias de processamento de transações, já que as soluções existentes para

implementação de transações Web passam necessariamente por uma das tecnologias

abordadas.

Uma iiúoimação em especial foi investigada: qual o modelo de transações utilizado

por cada tecnologia estudada. Conclui-se que a grande maioria utiliza apenas o modelo de

transações planas, à exceção de CORBA/OTS, que suporta opcionalmente o modelo de

transações aninhadas. Constatou-se que isso acontece devido ao fato que a grande maioria

dos SGBDs também não suporta modelos estendidos de transações. Isso inüabiliza o

desenvolvimento de aplicações utilizando modelos de transações diferentes do modelo

convencional de transações play:tas.

Enfim, seria desqável que o modelo de transações planas fosse estendido a modelos

mais complexos de transações, como vamos durante o decorrer do trabalho. Esta extensão

facilitaria muito o desenvolvimento de novos paradigmas de aplicações, como por exemplo,

os sistemas voltados para a Internet que possuem um grande potencial de crescimento

Como extensões deste trabalho, propõe-se:

Definição fomlal de um modelo de transações para o ambiente de integração

tendo como base um dos modelos apresentados neste estudo (transações

aninhadas e transações encadeadas) para suportar transações de longa

duração.

Fazer um estudo detalhado de como cada uma das tecnologias descritas

implementam realmente transações no ambiente Web Banco de Dados, já que

quase todas elas só trabalham com o modelo de transações planas.

8 Fazer um estudo analisando o grau de dificuldade em se implementar

transações Web usando diferentes modelos conceituais de transição .

Fazer um estudo sobre transações Web mais complexas, como por exemplo,

as que envolvem negócios em empresas, o bllií/zess-/o-bizsi/zess. Como são

transações mais elaboradas, devem ter soluções mais especificas para sua

implementaç ão.

e Fazer um estudo sobre transações Web distribuídas, unindo as soluções

clássicas de processamento de transações distribuídas, como por exemplo o
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protocolo X/Open, com as soluções desenvolvidas para a Web, como o

protocolo TIP, avaliando as vantagens e desvantagens.

Por Him, espera-se ter atingido os objetivos deste trabalho de reunir os principais

problemas e soluções sobre transações Web.
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