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Resumo

Esta dissertação apresenta uma proposta para a integração de bancos de dados dis-

ü.ibuídos através da utilização de aquitetmas de componentização de servidores. Foram

analisadas as arquiteturas .Enferpríse lava.jeans (EJB), especiâcada pela Sun Microsys-
tems e CO,RB.4 Comporte/zf .a/odes(CCM), especificada pelo OMG. Tais arquiteturas ofe-

recem uma inâaesüutura capaz de gerenciar automaticamente distribuição de objetos, per-

sistência, transações e segurança.

Este trabalho propõe uma solução simpliâcada para o problema de integração de ban-

cos de dados distribuídos utilizando as funcionalidades destas arquiteturas, sem abordar

aspectos de otimização de consultas distribuídas. A solução apresentada resüinge-se à

integração de bancos de dados relativos a um mesmo tipo de aplicação e onde estão ar..

mazenadas infomtações referentes a um mesmo domínio. O objetivo é disponibilizar uma

visão comum de um subconjunto pré-estabelecido das infomtações distribuídas por vários

bancos de dados, e não uma mesclagem completa de todos os esquemas participantes.

Com a finalidade de viabilizar a análise da solução proposta, foi desenvolvida, como

estudo de caso, uma aplicação de controle de estoque disüibuído. A arquitetura escolhida

para o desenvolvimento desta aplicação foi a EJB, pelo grau de evolução em que ela se

encontra e pela disponibilidade de diversos servidores que implementam a especificação
definida pela Sun Microsystems.



Abstract

This dissertation presente a proposal for integrating disüibuted databases using sorver

component architectures. The Enterprise JavaBeans architecture(EJB), speciâed by Sun

Microsystems, and the CORBA Component Modal architecture(CCM), speciâed by the

OMG were analyzed. Such architectures oaer an infrastructure that can automatically

manage object distribution, persistente, transactions, and security.

Tais work suggests a simplified solution for the integration problem of disüibuted da-

tabases using the features of such architectures, without addressing issues related to dis-

ü.ibuted query optimization. The solution presented is restricted to the integration of data
bases for applications of the same kind, in which are stored infomlation relativo to the game

application domain. The goal is to present a common vision ofa predefined subset of infor-

mation distributed across a number of databases and not an entire merge of all participating
schemas.

In order to make possible an analysis of the suggested solution, an application for dis-

tributed inventory contrai was developed as a proof of concept. The EJB architecture was

chosen for the development of this application, due to its present degree of evolution and

due to the availability of several servers that implement the speciíication defhed by Sun

Microsystems.
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Introdução

Uma característica freqüentemente encontrada nos sistemas de informação anualmente é a

disüibuição de dados entre repositórios autónomos e heterogéneos. Platafomlas de geren-

ciamento de objetos distribuídos têm sido utilizadas para construir sistemas que trabalham

com bases de dados distübuídas e heterogêneas. As capacidades e funcionalidades de tais

plataformas devem ser levadas em conta no prometo de arquitetura de sistemas multibase de
dados[41].

A fim de construir aplicações distribuídas escaláveis, desenvolvedores precisam inte-

grar suas lógicas negociais numa arquitetura que inclui, no mínimo, serviços de transações,

persistência, eventos e nomes. Além disso, precisam ser capazes de ajustar suas aplicações
e possuir modelos flexíveis de implantação. Modelar, pmjetar e implantar tais aplicações é

uma tarefa complexa.

Devido ao esforço necessário, cada vez maior, para se desenvolver desde o início e
manter uma platafomla de gerenciamento de objetos distribuídos, a demanda de míd-

dleware paa Distributed Object Computing (DOC), tã. como Common Object Request
B/o&erÀrc;zifecfzlre (CORBA) [22] do OMGi , vem aumentando. CORBA pemnte aos cli-

entes invocar operações em objetos distribuídos sem se preocupar com a localização do
objeto, a linguagem de programação, a platafomla de sistema operacional, os protocolos

de comunicação e o hardware utilizados. Outros padrões de mídd/ewa/e para objetos dis-
tribuídos disponíveis são:

e Microso$ Distribt&ted Componettt Object À4ode! (DC(:)M) [S\

e lava .Remove .õ4e//zod //z ocafíon (RMD [38]

l Obgecr À/anczge/nenf Grozzp: consórcio fomlado por aproximadamente 800 empresas que produz e
mantém um conjunto de especificações que suportam projetos de desenvolvimento de aplicações e sistemas

de i(8ítvare distribuídos e heterogêneos, desde a análise e prometo até a codificação, implantação, mnff//Te e

manutenção.
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O uso de CORBA como uma inftaesüutura f]exíve] para aplicações distribuídas do tipo
cliente/servidor desceu rapidamente durante os cinco ú]timos anos [30]. Historicamente,

a especiÊcação CORBA tem se concentrado na definição de interfaces, as quais definem
contratos entre clientes e servidores. Uma interface define como clientes vêem e utilizam

serviços de objetos fornecidos por um servidor. Este modelo oferece como vantagem a
transparência de localização, porém não padroniza as interações entre serventes e OliBs

(OZI/ecf Reqzzesr .Brokers) [36]. Os desenvo]vedores continuam responsáveis peia definição

de como os serventes são implementados e como interagem com o ORB. Isto resulta em

implementações ad-/zoc que aumentam a complexidade das atualizações de se!/tware, re-

duzindo a reusabilidade e fllexibilidade de sistemas baseados em CORBA. Observações
similares valem para os outros padrões de mija/eware para obÜetos distribuídos, Java RMI
e DCOM.

Para suprir essas limitações, foram definidas arquiteturas de componentização de ser-
vidoresz, como:

e COR.BA Co/npozze/zf.A4odeZ(CCM)[37]

. .Ente/príse JavaZ?eans(EJB)[21]

8 ]VicrosoW Zra/zsacflon Sewer (MTS) [13, 20]

Cada uma dessas arquiteturas é fundamentada num padrão de middZeware para obje-
tos distribuídos e define um "servidor de aplicação'' que disponibiliza um co/z/aí/zer no
qual são implantados componentes. O desenvolvedor de aplicação não precisa mais escre-

ver um servidor completo. Ele desenvolve e interliga componentes, eventualmente reuti-

lizando componentes pré-existentes, deixando a cago do servidor de aplicação questões
como gerenciamento de //zreads, transações e segurança, entre outras. As interações entre

os componentes e o co/zfaí/zer são padronizadas pela aquitetura de componentização de
servidoles.

O mode]o de componentes .Ente/prime ]a abra/zs, baseado em JavaliMI, comece uma

abstração para monitores de transação de componentes que representam a convergência

zNeste trabalho usamos o neologismo "componentização" e optamos pela denominação ''arquiteturas de

componentização de servidores" ao invés de "arquiteLuras de servidores baseados em componentes". Em-

pregaremos ainda dois outros neologismos de uso coínnm na área: sehalizável (seria/izab/e) e negocial (em

'método negocial", do inglês bzzsf/zess me//zod). Além disso, manteremos em inglês certos [emlos técnicos

para os quais não há tradução consagrada: nzídd/eware, co/zrainer, f/zread, /band/e e dome, dentre outros.
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entre duas tecnologias: a empregada nos monitores de processamento de transações tradi-

cionais e a tecnologia de objetos distribuídos.

0 0MG definiu o CCM, um modelo que, embora baseado em CORBA, foi fortemente

influenciado pelo EJB. O CCM pode ser visto como uma generalização das primeiras
versões do EJB. Por se tratar de um padrão bastante recente, só agora começam a surgir

suas primeiras implementações, ainda incompletas.

A solução MTS, proposta pela Microsoft, usa um modelo de componentes servido-
res e um serviço distribuído de componentes baseado em DCOM. Apesar das facilidades

que oferece aos desenvolvedores, o MTS é uma solução proprietária restrita à ambientes
Microsoft e por este motivo não será abordado neste üabalho.

As tecnologias de componentização de servidores permitem caiar objetos que corres-
pondem a dados amlazenados em bancos de dados. Num cenário que envolva bancos de

dados distribuídos e heterogéneos pode-se, com estas tecnologias, definir uma visão glo-
bal, através de interfaces, de modo a possibilitar uma integração entre os vários bancos de

dados distribuídos. O acesso a objetos da base de dados através de interfaces não requer

conhecimento do esquema da base de dados: alterações no esquema são transparentes aos

c[ientes. interfaces podem ser definidas para expor somente itens de dados que a]guns c]i-
entes tem pemlissão para ler e atualizar. Interfaces podem desempenhar um papel análogo

às visões relacionais, tanto em relação a independência dos dados, como em relação a

autorização [25].

Tanto CCM como EJB permitem que referências a objetos sejam convertidas para um
fomtato adequado para armazenamento persistentes. Os objetos implementados por um
servidor podem conter referências persistentes para objetos implementados por outros ser-

vidores. Isto sugere a construção de um banco de dados distribuído e heterogêneo, cujos

sistemas participantes são interconectados através de midd/eware de componentização de
servidores.

O objetivo deste trabalho é estuda' o uso das arquiteturas EJB e CCM como inte-
gradoras de bancos de dados disüibuídos e heterogéneos, enfocando os aspectos de ge-

renciamento de persistência realizado pelo confai/zer do componente. Embora a questão
da integração de bancos de dados distribuídos e heterogêneos tenha sido bastante estu-

dada [1 , 6, 7, 18, 26, 27, 32, 33, 40, 42], e]a envo]ve uma série de diâcu]dades práticas que

SNo caso do CCM pode-se converter /nre/laperabZe Obyecr J? :áerellcex(IORs) para süíngs. No caso do

EJB pode-se empregar en/í /band/es, que são serializáveis.
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tomam não trivial a aplicação das soluções propostas na literatura. Mostraremos que arqui-

teturas como EJB e CCM facilitam o processo de integração de dados distribuídos em dois
momentos:

e automatizando a geração do código de objetos que envelopam dados dos diferentes

repositórios;

e liberando o desenvolvedor de tarefas relativas ao gerenciamento de transações, per-

sistência, distribuição, segurança e ciclo de vida.

Usamos como estudo de caso uma ''aplicação exemplo" implementada e testada com
mídd/eware EJB. Embora nossa abordagem seja também aplicável ao CCM, a inexistência

de implementações do CCM inviabilizou a realização de trabalhos práticos com esta arqui-
tetura.

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira:

e O capítulo l apresenta a mquitetura Élnrerpríse JavaBea/zs. A implementação de

componentes EJB é exempliâcada por meio de uma aplicação simples de controle de
estoque.

e No capítulo 2 é apresentada uma visão geral da arquitetura de componentes CORBA
proposta pelo OMG.

e O capítulo 3 descreve o problema da integração de bancos de dados distribuídos e

heterogêneos.

B O capítulo 4 propõe que esse problema seja abordado com o uso de arquiteturas de

componentização de servidores.

e O capítulo 5 apresenta, como estudo de caso, uma aplicação de controle de estoque

distribuído. A aplicação exemplo do capítulo lé retomada, sendo agora levados em

conta os aspectos de distribuição.

e O capítulo 6 descreve os trabalhos relacionados que encontramos na literatura

e O capítulo 7 traz nossas considerações finais. São relatadas as dificuldades que en-
contramos, nosso trabalho é comparado com outros relacionados e, finalmente, são

apresentadas algumas linhas para investigação futura.



Capítulo l

Enterprise JavaBean,s

1.1 Visão Geral

A arquitetura .Erre/prime lava.Bé?a/zs(EJB)[29] é uma arquitetura de componentes para o
desenvolvimento e implantação de aplicações distribuídas orientadas a objeto.

A tecnologia de Monitores de Transações de Componentes [21] é o sustentácu]o da ar-

quitetura EJB. O tempo Monitor de Transações de Componentes (Campo/ze/z/ Zra/zsacfion

JWo/zí/or, ou CTM) descreve os mais sofisticados servidores de aplicação de objetos dis-

tribuídos [3 1]. CTMs evo]uíram como um híbrido entre os monitores de processamento de

transações tradicionais [9], como o C]CS da IBM e o Tuxedo da BEA, e as tecno]ogias de

OZI/ecf Regi/esf Z?rokers. Eles fomecem uma iíúaestrutura que pode automaticamente ge-

renciar transações, distribuição de objetos, concorrência, segurança e recursos. São capazes
de lida com ampla população de usuários e com trabalhos de missão crítica.

Ente/prime dava.Bea/zs é um modelo padrão de componentes servidores para CTMs, os

quais são baseados em tecnologias de objetos distribuídos. Por sua vez, sistemas de objetos

distribuídos são um fundamento natural para arquiteturas de três ou mais camadas(fhree-

üer ou /z-üer). A figura 1. 1 mostra uma arquitetura farei-/ier: a lógica de apresentação

reside no cliente (I' camada), a lógica negocial na camada do meio (middZe fíer), e outros

recursos, como bases de dados, residem na 3' camada (backen(Z).

A arquitetura EJB suporta implicitamente os seguintes serviços:

e Ciclo de Vida Alocação de processo, gerenciamento de rAreads, ativação ou
desüuição de objeto
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Figura 1.1: Arquitetura Three-Tier.

8 Gerenciamento de estado Salvar e restaurar o estado conversacional do objeto
entre as chamadas de métodos

e Segurança Autenticação de usuários e checagem de níveis de acesso

e Tranações Demarcação, gerenciamento do início, desenrolar, efetivação(com-
mlr) e cancelamento (roZZbac&) de transações

e Persistência Armazenar e recuperar objetos persistentes de uma base de dados

A arquitetura EJB estabelece papéis e prevê especificações para:

8 Servidor EJB
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e Co/zrúzíner EJB

e Componente EJB

1.2 Papéis EJB
A arquitetura EJB define seis papéis distintos no ciclo de vida do desenvolvimento e da

implantação. São eles:

e For.necedor de componente EJB E o produtor de componentes. Gera uma ar-

quivo db-jar contendo um ou mais componentes. É responsável pela definição das
interfaces dome e remove do componente e pelas classes Java que implementam os

seus métodos negociais. É também responsável pelo descritor de implantação, que

inclui informações estruturais do componente, como tipo e nome do componente, e

declara todas as dependências extemas, como tipos e nomes de recursos que o com-
ponente usa.

O fornecedor de um componente é tipicamente um especialista do domínio da aplica-

ção e não necessariamente um especialista em programação em nível de sistema. Ele

deixa a cago do con/ai/zer o gerenciamento de serviços como transações, segurança
e concorrência.

e Montador da aplicação Combina os componentes em unidades de aplicação im-

plantáveis. Recebe os arquivos db-ja produzidos pelo fomecedor de componentes

e gera um ou mais arquivos ejb-jar contendo os componentes com suas instruções
de montagem da aplicação. A instrução da montagem da aplicação é inserida nos

descritores de implantação. O montador da aplicação pode também combinar com-

ponentes EJB com outros tipos de componentes de aplicação como Java ServerPages

para compor uma aplicação.

O montador de uma aplicação é tipicamente um especialista de domúiio que compõe

aplicações que usam componentes EJB. Trabalha com o descritor de implantação e,

embora deva conhecer a funcionalidade fomecida pelas interfaces do componente,

não precisa conhecer suas implementações.

e Implantador A partir de um ou mais arquivos ejb-jar produzidos pelo fomecedor

de componente ou pelo montador da aplicação, implanta num ambiente operacio-
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nal os componentes contidos nestes aquivos. Este ambiente operacional inclui um
servidor EJB e um confaí/zer EJB.

O implantador deve resolver todas as dependências externas declaradas pelo fomece-

dor de componente e deve seguir as instruções de montagem da aplicação definidas

pelo montador. Ele é um especialista num ambiente operacional específico.

O processo de implantação é realizado tipicamente em dois estágios:

Geração das classes e interfaces adicionais que habilitam o co/z/ai/zer a geren-

ciar componentes EJB em tempo de execução;

Execução da instalação dos componentes e das classes e interfaces adicionais
no confaíner EJB.

8 Fomecedor do servidor EJB É um especialista na área de gerenciamento de
transações distHbuídas, objetos distribuídos e outros serviços de sistema. O típico

fomecedor de servidor EJB é uma empresa fabricante de algum sistema operacional,
midd/eware ou banco de dados.

© Fornecedor do cozzfai#er EJB E responsável por fomecer as ferramentas ne-

cessáüas para a implantação de componentes EJB, além de um ambiente de execução

para as instâncias dos componentes.

Da perspectiva do componente, o con/ainer é parte do ambiente operacional. O am-

biente de execução do colzfai/zer fomece gerenciamento de transações e segurança,

possibilita o acesso aos componentes por clientes locais e remotos e faz gerencia-

mento escalável de recursos, entre outros serviços geralmente requeridos como parte

de uma platafomia servidora.

O foco do fomecedor de co/zfainer é o desenvolvimento de um conrainer seguro,
escalável e com apoio para transações, que esteja integrado com um servidor EJB.

O fornecedor de co/z/ainer isola o componente EJB das especificidades do servidor

EJB aüavés do fornecimento de uma API padrão entre o co/irai/zer e o componente.

Esta API é o contrato de especiâcação do componente EJB.

e Administrador do sistema E responsável pela configuração e administração da

computação dos componentes e da infraestrutura de rede que inclui o servidor e con-
fai/zer EJB.
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Cada um desses papéis pode ser desempenhado por um participante diferente, ou em

alguns cenários um único participante poderá desempenhar vários papéis. Por exemplo,
o fomecedor do servidor EJB tipicamente também é o fornecedor do co/zfai/zer EJB. Um

único programador pode exercer os papéis de fomecedor de componente e montador da

aplicação.

1.3 Servidor EJB
É um servidor de aplicação genérico que fornece um ambiente de apoio à arquitetura EJB.

Fornece um ou mais co/irai/zero para os componentes EJB nele implantados. É respon-

sável pelo gerenciamento e coordenação da alocação de recursos como f/zreads, processos,

memória e conexões com bancos de dados, bem como por fomecer acesso a um conjunto
padrão de serviços, tais como transações, serviços de nomes, de diretório, de segurança e

de persistência.

1.4 Co/z/af/zer EJB
O confai/zer EJB (figura 1.2) fomece processo ou /Areal para a execução de componentes

EJB. E responsável por:

e Fornecer contexto de execução e contexto transacional aos componentes

B Registrar o componente no serviço de nomes e diretórios

e Fornecer interface remota do componente, criar e destruir instâncias

8 Gerenciar transações, estado e persistência

1.5 Componente EJB
Interface /tome A interface dome define os métodos de ciclo de vida do componente:

métodos pala criação de novas instâncias do componente, remoção de instâncias do

componente e busca de instâncias. Por meio desta interface, clientes vêem um com-

ponente EJB como uma colação homogênea de instâncias, com operações pala in-

clusão, remoção e busca de instância. A interface /tome estende j avax . ej b . EJBHome,
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EJB Container

Z
Métodos
Negociais

Crente

Remove
Find e

Figura 1.2: Co/zrainer Enterprise JavaBeans

que por sua vez estende j ava . rmi . Remos e. A figura 1 .3 mostra a interface EJBHome

do pacote j avax . ejb. Este pacote Java contém todas as interfaces e classes padro-

nizadas pela especiÊcação EJB.

Interface remoía A interface remove define os métodos negociais do componente. Ela

estende j ava . ejb . EJBObj ect, que por sua vez estende j ava . rmi . Remate. A in-
terface remove representa a visão que o cliente terá de uma instância do componente

EJB. Expõe as interfaces relacionadas à aplicação, mas não as usadas pelo co/zfai/zer

para gerenciar e controlar instâncias do componente. A figura 1.4 mostra a interface

EJBObject.

Classe do componente Esta classe implementa os métodos negociais do componente.

Normalmente, a classe do componente não implementa as interfaces /fome e /emofe.

Entretanto, deve possuir métodos de mesmo nome dos definidos na interface remoía,

e métodos correspondendo a alguns dos métodos da interface /fome. Os clientes

de um componente nunca chamam diretamente métodos da classe do componente.

Toda interação entre um cliente e o componente é feita por meio dos métodos das
interfaces /fome e remoía.
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package javax.ejb;

import j ava . rmi. . RemoteExcepti.on

public interface EJBHome extends java.rmi.Rebote {

//Obtém a interface MetaData para o componente.
pub].i.c EJBMetaData getEJBMetaDatao throws RemoteException;

//Obtém um handle para o objeto come remoto.
pub].ic HomeHand]e getHoneHand].eo throws RemoteExcepti.on;

//Remove um objeto EJB identificado por sua chave primária.
public void renove(Object primaryKey) throws RemoteException;

//Remove um objeto EJB identificado por seu handle.
publi.c void remove(Handle handle) tbrows RemoteException;

}

Figura 1.3: A interface EJBHome

Além dos métodos da interface padrão j avax . ejb . EJBHome, uma interface /fome tam-

bém inclui métodos especiais de criação e busca do componente. Os métodos create

e find são específicos do componente, portanto cabe ao desenvolvedor do componente

declara-los apropriadamente na interface/fome.

Os métodos do tipo create lançam uma exceção CreateException se ocorrer al-

gum erro durante o processo de criação. Os métodos do tipo find lançam uma exceção
FinderExcepti.on se o componente solicitado não puder ser localizado. Além dessas
exceções, estes métodos também lançam a exceção RemoteException.

Componentes EJB são implantados num co/z/ainer EJB. Em tempo de implantação, o

colzfai/zer automaticamente gera classes que implementam as interfaces come e remo/e do

componente e cria uma instância da classe /fome. A classe remove será instanciada sempre

que forem criadas instâncias do componente. As implementações das interfaces /fome e

demore delegam à classe do componente as chamadas de métodos feitas por seus clientes.
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package javax.ejb;

imporá java. rmi. RemoteExcepti.on;

pub].ic i-nterfaçe EJBObject extends java. rmi.Rebote {

//Obtém a interface hoje do componente.
public EJBHome getEJBHomeo throws RemoteException;

//Obtén um handle para o objeto remoto .

public Handle getHand].eo throws RenoteException

//Obtém a chave primária para o objeto.
public Object getPri.maryKeyo throws RemoteException;

//Testa se um objeto EJB é idêntico ao objeto invocado.
public boolean isldentical(EJBObject ejbo) throws RemoteException;

//Remove o objeto EJB.
pub].ic voi.d removeo throws RemoteExcepti.on;

}

Figura 1.4: A interface EJBObj ect

A âgura 1.2 mostra um cliente interagindo com objetos .E/B Nome e .E/B OZI/ecf. Estes

objetos são respectivamente instâncias das classes geradas pelo co/zfainer paa implementar

as interfaces /tome e remove definidas pelo fornecedor do componente. Ao implantar um

componente, o co/zfczíner automaticamente registra seu .E/B .17ome num diretóíio, por meio

da API JNDI (dava ]Va/n!/zg a/zd Z)irecfoD' .rnfeigace) [8]. Usando JND], qua]quer c]iente

pode localizar esse .E/B Nome, para então cear ou encontrar uma instância do componente.
Quando um cliente cria ou encontra uma instância do componente, o co/zrainer retoma uma

referência para o .E/B OZÜe(r correspondente.

O co/traí/zer intercepta todas as operações efetuadas sobre uma instância do compo-
nente. Quando um cliente invoca um método do componente a requisição é direcionada
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para o co/zfaílzeri , que só depois de executar os serviços de gerenciamento de estado, con-

trole de transações, segurança e persistência, delega a chamada a um método negocial da

classe do componente.

A arquitetura EJB especiâca dois tipos básicos de componentes: e/zfi bea/z e sessão/z

bea/z.

1.5.1 .En/Í jeans

Um típico componente do tipo entidade possui as seguintes características

e Fornece uma visão em forma de objeto dos dados de uma base de dados

e Permite acesso compartilhado por múltiplos usuários

e Possui "vida longa'' (mesmo tempo de vida do dado associado na base de dados)

e A instância de um e/züO mean, sua chave primária, e sua interface remota sobrevivem

a uma eventual queda (crízsÀ) do con/ai/zer EJB. Se o estado de uma instância estava

sendo atualizado por uma transação quando ocorreu a queda, ele é automaticamente

restaurado ao estado anterior, estabelecido na última efetivação de transição. O en-

cerramento da execução do co/irai/zer não é totalmente transpaente para o cliente,

ou sda, o cliente pode receber uma exceção se efetuar uma chamada de um método

do e/zfi mean afetado pelaqueda.

Os componentes do tipo entidade modelam objetos persistentes, nomlalmente regis-

tros em algum tipo de base de dados. Descrevem o estado e comportamento de objetos
do mundo real, pennitindo aos desenvolvedores encapsular os dados e as regras negoci-
ais associadas a estes dados. Isto possibilita que dados associados com conceitos sejam

manipulados consistentemente e de fobia segura.

Quando um enfio' bea/z é criado, um novo registro deve ser inserido na base de dados.

A nova instância do e/zfiO bea/z, por sua vez, deverá ser associada ao novo registro inserido.

As alterações no estado da instância do e/zfiO bealz devem ser sincronizadas com os dados
nabase de dados.

amais precisamente: a requisição é direcionada para um "objeto intermediário"(o Zâ/Z? Honre ou o E./B

Oby'ecf da figura 1 .2), que agua como proposto do con/aí/zer. O objeto intermediário foi instanciado pelo

co/i/ainer, a partir de uma classe gerada por este.
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Vamos utilizar como exemplo uma aplicação simplificada de controle de estoque. Nessa

aplicação, cada item de estoque possui os seguintes atributos: código, descrição do item,

quantidade e fomecedol do item. Além disso, o conjunto de itens que fomla um esto-
que tem um identificador de estuque. Este identiâcador pode, por exemplo, indicar a

localização física do estoque. Todos os itens de um mesmo estoque têm o mesmo iden-

tificador de estoque. Modelando um estoque como um componente persistente, do tipo
entidade, podemos definir suas interfaces /fome e remove como mostrado nas figuras 1.5 e
1.6

package exemplo.estuque;

import j ava . rmi . RemoteExcepti.on ;

import j aval . ej b . CreateExcepti.on;
imporá j avax . ej b . Fi.nderException;

publ i.c i.nterface EstoqueHome extends javax. ejb.EJBHome {

pub].ic Estuque create(int cedi.go)
throws CreateException, RemoteExcepti.on;

pub].ic Estoque findBYPrimaryKey(EstoquePK pk)
throws FinderException, RemoteException;

pub[ i.c lava. uti] . Co]].ection fi.ndA].] o

throws FinderExcepti.on, RemoteException;

public java.uti]. . Co].]ecti.on findBYDescricao(String desc)
throws FinderExcepti.on , RemoteException;

}

Figura 1 .5: A interface /fome do componente Estoque

A interface EstoqueHome contém declarações de métodos para criar um item de es-

toque dado o código desse item, paa buscar itens do estoque pela chave primária ou
pela descrição do item e para buscar todos os itens do estoque. Os métodos create e

f indBYPri.maryKey retomam objetos tipo Est oque, que representam itens do estoque. Os

métodos f indBYDescricao e fi.ndAll retomam coleções de objetos tipo Estoque. O pri-
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melro retoma a coleção de itens com a descrição especificada. O segundo retoma a coleção
detodososítensdo estoque.

A interface remo/e, Estoque, modela um item do estoque e declara os métodos negoci-
ais do item. Como cada item do estoque representa um registro numa base de dados, seus

métodos negociais são métodos de leitura ou escrita dos atributos do registro: o código (que

não é alterável), a descrição, a quantidade e o fomecedor do item. A interface Estoque tem

também um método de leitura do identiâcador do estoque que contém o item.

package exemp].o . estoque;

imporá j ava . rmi . RemoteExceptíon

public interface Estoque extends javax.ejb.EJBObject {

public int getCodi.goo throws RemoteException

public String getDescricaoo throws RemoteException

publi.c voi.d setDescricao(String desc) throws RemoteException;

publ i.c int getQuantidadeo throws RemoteExcepti.on;

publi.c voíd setQuantidade(int qtde) throws RemoteException

public String getFornecedoro throws RemoteException;

public void setFornecedor(String fora) throws RemoteException;

public String getldEstoqueo throws RemoteException;

}

Figura 1.6: A interface remove do componente Estoque

Além de definir as interfaces/tome e remo/e e implementar a classe do componente, no

caso de um enfio mean o fomecedor do componente deve escrever também uma classe que

representa a chave primária do componente. A figura 1 .7 mostra a classe da chave primária

do componente Estoque, que simplesmente contém o código de um item.



1.5 Componente EJB 16

package exemplo.estuque;

public class EstoquePK i.mplements java. io . Serializable {

public int cedi.go;

public int hashCodeo {
return comi.go;

}

public boolean equals(Object obj) {
if (obj instanceof EstoquePK) {

return(codi.go ==((EstoquePK)obj). código) ;

return falhe;
}

}

pub].ic Stri.ng toStringo {
return String . valueOf(codi.go) ;

}

}

Figura 1.7: A chave.primária do componente Estoque

O processo de coordenar os dados representados por uma instância e/trio bea/z com

a base de dados é denominado persistência. Existem dois tipos de en/í óea/zs, que se
distinguem pela fomta como é gerenciada a persistência:

8 .E/z/ÍO bea/z com persistência gerenciada pelo co/zfai/zer

8 EizriD' bea/z com persistência gerenciada pelo componente

Persistência Gerenciada pelo Coizfaízzer. Neste caso a persistência é delegada ao confai-

ner EJB. Ao implantar o e/züD' mean, identifica-se quais campos serão automatica-

mente gerenciados pelo c'o/zfai/ze/" e como serão mapeados para a base de dados.
Uma vez f'eito isso, o co/z/ai/zer gera a lógica necessária para salvar o estado de uma
instância do e/z í mean automaticamente.
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e Vantagem O enfio óea/z pode ser definido independentemente da base de
dados. O estado da instância é definido independentemente o que toma o com-

ponente mais reutilizável e flexível

e Desvantagem O co/trai/zer precisa oferecer ferramentas sofisticadas de ma-

peamento. Em alguns casos, pode ser simplesmente um mapeamento de cada

campo da instância numa coluna da base de dados, ou uma serialização do
componente inteiro em um arquivo. Em outros casos, o estado de alguns com-

ponentes poderá ser definido em tenros de um./oin complexo numa base de
dados relacional.

Persistência Gerenciada pelo Componente. Neste caso o desenvolvedor do e/zfi bea/z

deverá escrever explicitamente a lógica da persistência na classe do componente.

Para isso, deverá conhecer previamente que tipo de base de dados estará sendo utili-

zada e como os campos de uma instância do e/zfí mean serão mapeados.

© Vantagem Fornece mais íiexibilidade em como o estado é gerenciado. E/zfiQ

óea/zs que sejam definidos como Joini complexos, ou como uma combinação

dos dados de diferentes bases de dados, ou que tenham seus estados amiaze-

nados em sistemas legados, serão beneâciados com este tipo de persistência.

Essencialmente, a persistência gerenciada pelo componente é a altemativa exis-

tente quando as ferramentas de implantação oferecidas pelo con/ai/zer forem

inadequadas para realizar o mapeamento para a base de dados.

B Desvantagem Requer muito mais trabalho pa'a se definir o componente. É
preciso entender a esüutura da base de dados e desenvolver a lógica para criar,

atualizar e remover dados associados com o componente, além de explicita-
mente escrever o código dos métodos de busca definidos na interface /zona do

componente. Outra desvantagem é que o componente fica amanado ao tipo e
estrutura da base de dados. Qualquer alteração na base de dados ou na estrutura

dos dados requer alterações na definição do componente, o que pode não ser
LllYlal.

No caso do componente Estoque, o mapeamento entre instâncias do componente e ]e-

gistros da base de dados é bastante simples. Persistência gerenciada pelo confai/zer é perfei-

tamente adequada pata essa situação. Empregando persistência gerenciada pelo colzfaí/zer,

podemos implementar a classe do componente Estoque confomie mostram as figuras 1.8
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e 1.9. Essa classe, que denominamos EstoqueBean, possui campos correspondentes aos
atributos de um item do estoque.

package exemplo.estoque

public c].ass EstoqueBean imp]ements javax. ejb.Ente.tyBean {

public i.nt cedi.go;
public Stri.ng descai.cao;
public i.nt quantidade;
public String fornecedor;

public EstoquePK ejbCreate(int cedi.go) {

thj.s.codj.go = código;
return nu].].;

}

public vota ejbPostCreate(int cedi.go) { }

publi.c i.nt getCodigoo {

return comigo;
}

public Stri.ng getDescrícaoo {
return descai.cao;

}

public voi.d setDescricao(Stri.ng str) {
descrição = str;

}

publi.c i.nt getQuanti.dadeo {

return quantidade;
}

public voi.d setQuantidade (int qtde) {

quantidade = qtde;

}

Figura A classe do componente Estoque
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pub].ic String getFornecedo
return fornecedor;

public void setFornecedor(Stri.ng fora) {
fornecedor = fora;

public String getldEstoqueo
throws EJBException, RemoteExcepti.on {

try {

Context i.nitCtx new Inibi.alContext O;
Context myEnv = (Context) initCtx . lookup ("j ava: comp/env")
return(Stri.ng)myEnv. lookup( ''idEstoque ");

catch(javax . naming. NamingException ne) {

throw new EJBExcepti.on(ne);

r() {

}

}

}

}

pub].ic void setEntityContext(javax . ej

public voi.d unsotEnti.tyContexto { }

public void ejbActivateo { }

public void ejbPassi.vateo { }

public voi.d ejbLoado { }

pub].ic voi.d ejbStoreo { }

publi.c voi.d ejbRemove o { }

}

}

Figura 1.9: A classe do componente Estoque (continuação)
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A classe EstoqueBean tem métodos ejbCreate e ejbPostCreate, ambos com a

mesma lista de argumentos que o método crente da interface EstoqueHome. Tem também

métodos conespondentes aos da interface Estoque, para acesso aos atributos de um item

do estoque. Finalmente, essa classe implementa a interface j avax. ejb .EntityBean.
Ela o faz de modo trivial, pois fomece implementações com o corpo vazio para todos
os sete métodos declarados na interface j avax . ejb . Ente.tyBean: setEntityContext,
unsetEntityContext, ejbActi.vate, ejbPassivate, ejbLoad, ejbStore e ejbRemove.

Em geral a interface dome de um componente pode ter vários métodos create. A
classe do componente deve ter um pm de métodos ejbCreate e ejbPostCreate para

cada método crente da interface come. No caso de um ena mean com persistência
gerenciada pelo componente, cada método ejbCreate deve inserir um novo registro na
base de dados e retomar a chave primária desse registro. No caso de um e/zfiD' bea/z com

persistência gerenciada pelo co/zfainer, como é o caso de nosso componente Estoque, o

método ejbCreate simplesmente inicializa os campos do componente e retoma nula. A

inserção de um novo registro na base de dados âca a cargo do co/zfai/zer.

Na classe EstoqueBean não apaecem implementações dos métodos finda . . . > de-

clarados na interface EstoqueHome. .EitüQ jeans com persistência gerencíada pelo con-

faíner não fomecem implementações desses métodos na classe do componente, pois tais

implementações são automaticamente geradas pelo co/zfailzer. Já no caso de um enfio bealz

com persistência gerenciada pelo componente, a classe do componente deve ter um método
ejbFind< . . . > para cada método finda . . . > declarado na interface /fome.

O componente estoque utiliza uma variável de ambiente para identiâcar a coleção de

itens de estoque que está representando. A esta vaüável, denominada i.desloque, deverá
ser aüibuído um valor em tempo de implantação. Para obter o valor dessa entrada do

ambiente, o método getldEstoque utiliza o pacote javax.naining, que é parte da API
JNDI. As entradas do ambiente de um componente ficam acessíveis a este via JNDI, no

subcontexto de nomes Guio nome(relativo ao contexto de nomes inicial do componente) é
''java:comp/env''

Por meio dos sete métodos da interface j avax . ejb . Ente.tyBean, o co/zfai/zer efetua
ca/Zbacks para notiâca a implementação do componente da oconência de certos eventos
no decorrer da vida de uma instância de e/frio mean. O confaí/zer chama esses métodos

quando detemlinadas ações sobre a instância estão prestes a se] tomadas ou acabaram de

ser tomadas. Exemplificando: o processo que galante que um registro da base de da-



1.5 Componente EJB 21

dos e uma instância de um componente do tipo entidade são equivalentes é denominado

sincronização. Eventos de sincronização entre o estado da instância do componente e a base

de dados ocasionam chamadas aos métodos ejbLoad e ejbStore. Na persistência geren-
ciada pelo co/zrczilzer os campos do componente são automaticamente sincronizados com a

base de dados. Por esse motivo os métodos ejbLoad e ejbStore da classe EstoqueBean

têm o corpo vazio. Nos casos em que uma lógica mais sofisticada for necessária, como

por exemplo quando se desça refomlatar ou comprimir a infomiação, pode-se efetuar es-

tas ações nos métodos ejbLoad e ejbStore. O método ejbLoad é chamado logo após
o confai/zer atualizar os campos do componente de acordo com os dados da base de da-

dos. O método ejbStore é chamado imediatamente antes do con/aíner ler os campos do
componente paa aimazená-los na base de dados.

Examinando a implementação do componente Estoque, nota-se a total ausência de co-

mandos que lidem com a base de dados. Todo o código necessário para interagir com a base

de dados e garantir a persistência dos campos de uma instância do componente será gerado

automaticamente pelo co/z/ai/zer. Dessa fomla, o desenvolvedor de um componente do tipo

entidade com persistência gerenciada pelo co/z/aíner pode se concentrar na definição e na

implementação dos métodos negociais específicos do seu componente. O resultado é uma

implementação simples e limpa.

1.5.2 Session Beans

Um típico componente do tipo sessão possui as seguintes características

© É utilizado por um úllico cliente

e Não representa diretamente dados compartilhados mantidos na base de dados

e Pode atualizar dados compartilhados mantidos numa base de dados

e Possui vida relativamente curta

e E removido quando ocorre uma queda do confalner EJB. O cliente tem de obter um

novo objeto sessão para continuar seu trabalho.

Ao contrário dos e/zfíO jeans, os session jeans não representam dados numa base de

dados, embora possam consultar e atualizar bases de dados. Eles são úteis para descrever e



1.5 Componente EJB 22

gerenciar interações entre componentes e/zfí bea/z e para implementar tarefas específicas,
tipicamente fluxos de trabalho.

Existem dois tipos de session bea/z :

B Sem estado E uma coleção de serviços relacionados, cada um representado por
um método. Entre uma invocação de método e outra, uma instância do componente

não mantém nenhum estado que seja ao mesmo tempo específico da instância e
vinculado ao cliente desta instância. Ao se invocar um método num sessão/z mean

sem estado, este executa o método e retoma o resultado sem levar em consideração
requisições anteriores ou futuras.

e Com estado E dedicado a um cliente pelo tempo de vida da instância do compo-
nente, comportando-se como um agente do cliente. Pode consultar e atualizar dados

numa base de dados, mas não pode representa-los como os en/í bea/zs. Sessão/z

bea/zs com estado mantêm estado conversacional, ou sela, as variáveis da instância

podem guardar dados relativos ao cliente entre as chamadas de métodos. Isto possibi-

lita uma interdependência entre os métodos, de modo que alterações feitas no estado

do componente possam afetar o resultado das chamadas dos métodos subseqüentes.

Retomando nossa aplicação de controle de estoque, vamos criar um componente do tipo

sessão, denominado GerenciadorDeEstoque, com a finalidade de gerenciar as interações

entre o e/züD' bea/z Estoque e as aplicações clientes. A figura 1. 10 mostra a interface dome
do componente GerenciadorDeEstoque. A ausência de métodos finda . . . > é um as-

pecto que distingue essa interface da interface /fome do componente Estoque. Ao contráüo

package exemp].o . gerenciador ;

publ i.c interface GerenciadorDeEstoqueHome extends javax. ejb .EJBHome {

public Gerenci.adorDeEstoque createo
throws javax . ejb. CreateException, java.rmi .RemoteException;

}

Figura 1. 10: A interface /fome do componente GerenciadorDeEstoque
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dos componentes tipo entidade, componentes tipo sessão não têm chave primária nem su-
portam métodos :finda . . . >

As declarações dos métodos negociais do GerenciadorDeEstoque estão na interface

re/zzore desse componente, apresentada na figura 1. 1 1. Pa'a proporcionar ftlncionalidades

package exemplo.gerenciador;

imporá java . rmi . RemoteException;
imporá j avax. ejb . Fi.nderExceptíon;

public interface GerenciadorDeEstoque extends javax. ejb.EJBObjec

public ltemEstoque crialteiaEstoque(int cod, String desc,
int qtde, String fora)

throws j avax. ej b . CreateException , RemoteException;

public ltemEstoque consultaltemEstoque(int cod)
throws Fi.nderException, RemoteExcepti.on ;

pub].ic void removelteinEstoque(int cod)
throws FinderException , j avax . ejb . RemoveExcepti.on, RemoteException

public void incrementaEstoque(int cod, int qtde)
throws FinderException, RemoteException ;

public void liberaEstoque(i.nt cod, int qtde)
throws FinderException, RemoteException;

public ltemEstoqueE] listaEstoqueo
throws RemoteExceptíon;

pub].ic Stri.ng]J].istaFornecedoresDeltem(String desc)
throws RemoteException;

public StringE] listaFornecedoreso
throws RemoteException;

t {

J

}

Figura 1. 1 1 : A interface remoía do componente Gerenci.adorDeEstoque
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básicas de gerenciamento de estoque, incluímos nessa interface métodos que pemlitem

!. Cda!.item deestoque

2. Obter infomiações sobre detemlinado item de estoque(operação de consulta)

3. Remover item de estoque

4. Incrementar a quantidade de um item de estuque

5. Liberal (decrementar) a quantidade de um item de estoque

6. Listar todos os itens da base de estoque

7. Listar fornecedores de detemlinado item de estoque

8. Listar todos os fornecedores da base de estoque

Com o objetivo de repassar a seus clientes as infomiações sobre um certo item do estoque,

o componente GerenciadorDeEstoque utiliza a classe auxiliar mostrada na âgura 1. 12.

package exemp].o.gerenci.apor;

pub].i.c class ltemEstoque implements java. io . Serializable {

public int código;
public Stri.ng descricao;
pub].ic i.nt quantidade;
public String fornecedor;
public String estoque;

public lteinEstoque(int comigo , String descricao , int quantidade ,
Stri.ng fornecedor, Stri.ng estuque) {

thj.s.código = código;
tais .descai.cao = descai.cao ;

thi.s . quanta.jade = quanta.date ;

tais.fornecedor = fornecedor;
tais.estuque = estuque;

}

public Stri.ng toStringo {
return (''\ncod: " + código + "\ndescr: '' + descricaa

+ "\nquant: " + quanta.dade + "\nforn: " + fornecedor
+ "\nestoque: '' + estoque)

}
}

Figura 1 . 12: Classe auxiliar utilizada pelo componente GerenciadorDeEstoque
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As figuras 1.13 e 1. 14 mostram a classe do componente GerenciadorDeEstoque, de

Dominada Gerenci.adorDeEstoqueBean. Para evitar redundância, omitimos as implemen.

rações dos ütimos quatro métodos negociais da interface GerenciadorDeEstoque.

package exemp].o.gerenciador

inport j ava. rmi . RemoteException;
imporá javax . ejb . Fi.nderException;
import javax . ej b . CreateException;
import j avax . ej b . RemoveExceptíon;

public class GerenciadorDeEstoqueBean implemente javax.ejb.SessionBean {

pub].ic EstoqueHome homo;

public voi.d ejbCreateo throws CreateException 'C
try {

javax .naming. Context jndiContext
new j avax . nazi.ng . InitialContext ( ) ;

Object obj = jndi.Context.lookup(
"j ava: comp/env/ejb/refComponenteEstoque ") ;

come =(EstoqueHome) j avax . rmi . PortableRemoteObj ect . narrow (

obj , EstoqueHome . class) ;

catch(javax.naming.NamingException ne) {

throw new CreateException(''Estoque não encontrado") ;

}

}

}

public ltemEstoque crialtemEstoque(i.nt cod, String desc,
int qtde, String fora)

throws CreateException, RemoteException {

Estuque e = come . create (cod) ;

e.setDescri.cao(desc);
e.setQuantidade(qtde);
e.setFornecedor(fora);
return new ltemEstoque(cod, desc, qtde, forn, e.getldEstoqueo);

}

Figura 1. 13: A classe do componente GerenciadorDeEstoque
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public ltemEstoque consultaltemEstoque(int cod)
throws FinderException , RenoteExcepti.on {

EstoquePK pk = new EstoquePKo
pk. código = cod;

Estuque e = come . findBYPri.maryKey(pk) ;

return new ltemEstoque(cod, e . getDescricaoo , e .getQuanti.dadeo,
e .getFornecedoro , e .getldEstoqueo);

}

public vota removeltemEstoque(int cod)
throws Fi.nderException,

RemoveException, RemoteException {

EstoquePK pk = new EstoquePKo;
pk.codj.go = cod;

hoje . findBYPrimaryKey(pk) . removeo ;

}

publi.c void incrementaEstoque(int cod, int qtde)
throws FinderException , RemoteException {

EstoquePK pk = new EstoquePKo;
pk.código = cod;

Estuque e = hoje . findBYPrimaryKoy(pk) ;

e . setQuantidade (e . getQuanti.dadeo + qtde) ;

}

// onitidas as implementações dos demais métodos negociais

public void setSessi.onContext(javax. ejb.SessionContext cntx) { }

publi.c void ejbActi.vateo { }

publi.c voi.d ejbPassivateo { }

public void ejbRemoveo { }

}

Figura 1.14: A classe do componente GerenciadorDeEstoque (continuação)
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A classe Gerenc i.adorDeEstoqueBean tem um método ejbCreate com a mesma lista

de argumentos que o método create da interface GerenciadorDeEstoqueHome. Tem

também métodos negociais correspondentes aos da interface GerenciadorDeEstoque.
Finalmente, ela implementa de fomla trivial a interface j avax . ejb . SessionBean. A

classe Gerenci.adorDeEstoqueBean fornece implementações com o corpo vazio para os

quatro métodos dessa interface: setSessionContext, ejbActivate, ejbPassivate e

ejbRemove. As "obügações contratuais'' de um componente tipo sessão são menores que

as de um componente tipo entidade, pois a interface j avax . ej b . Seis ionBean possui me-

nos métodos que a j avax . ej b . EntityBean e, além disso, a classe de um componente tipo

sessão não precisa ter um método ejbPostCreate.

Um Gerenci.adorDeEstoque está associado a um estoque. A classe do componente

Gerenci.adorDeEstoque possui um campo hoje, que referencia a interface EstoqueHome
do estoque gerenciado. Por ocasião da criação de uma instância esse campo recebe o

valor da entrada "ejb/reíComponenteEstoque'' , que o implantador deve ter definido
no ambiente do componente Gerenci.adorDeEstoque. O emprego de uma entrada no

ambiente pemnte que o vínculo entre um GerenciadorDeEstoque e o seu Estoque sqa
estabelecido somente em tempo de implantação.

A exemplo das implementações de métodos negociais apresentadas nas figuras 1.13
e 1.14, as que foram omitidas usam o campo home para interagir com a interface /fome

do componente Estoque associado ao Gerenci.adorDeEstoque. Cabe ressaltar que em-

bora a classe do componente GerenciadorDeEstoque tenha uma variável de instância
(o campo home), esse componente é um sessão/z bea/z sem estado. A distinção entre
os sessíon bea/zs sem estado e os com estado é baseada na existência de estado vincu-

lado a um cliente especíâco. O valor do campo come de uma instância do componente

GerenciadorDeEstoque não está associado a nenhum cliente. De fato, esse valor éo
mesmo para todas as instâncias de um componente implantado.

1.6 A Visão do Cliente

Para um cliente, um objeto do tipo sessão é um objeto não persistente que implementa
alguma lógica negocial rodando num servidor. Um enfí mean é um componente que

fornece uma visão orientada a objeto de entidades armazenadas em alguma unidade de

amlazenamento persistente, tal como um banco de dados, ou de entidades persistentes
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miplementadas por uma aplicação corporativa já existente.

Um cliente utiliza um componente do tipo sessão ou um componente do tipo entidade
através das interfaces ;fome e remo/e do componente. Essas interfaces constituem a visão

do cliente. O conrainer gera ou fornece classes que implementam as interfaces come e

remove dos componentes nele implantados. Embora a visão do cliente de um componente

implantado seja de fato realizada por classes geradas ou fomecidas pelo conraíner, estas
são transparentes para o cliente.

JNDI pemlite que uma aplicação cliente visualiza o servidor EJB como uma esMitura

(possivelmente hierárquica) de contextos de nomes. Depois que a aplicação cliente usa

JN])l para localizar e obter uma referência para a interface /fome do componente EJB, ela
utiliza a interface/fome para obter uma referência para a interface remoía de uma instância

do componente e, a partir desse momento, invocar métodos negociais sobre essa instância.

1.7 Gerenciamento de Transacões

Suporte a transações é especialmente importante num ambiente distribuído, já que agentes

interagindo via rede podem perder o contado entre si, ou um agente pode sofrer uma queda

durante uma séüe de interações em que está enganado com ouü'o agente.

O co/z/aíner EJB possui um papel importante no gerenciamento de transações,já que é

o responsável tanto pela geração de transações para as interações do clientes com os com-

ponentes, quanto pela detecção de transações requisitadas pelos clientes. A arquitetura EJB

recai na dava Zransacfíon .'lP/ (JTA) [8] para o gerenciamento de transações dista.ibuídas.

JTA define as interfaces necessárias para a interação com um servidor de transações.

No contexto de um componente EJB, os limites de uma transação podem ser definidos
pelo cliente, pelo co/zfai/zer ou pelo próprio componente. Em todos os casos, o con/ainer

decide como lidar com o contexto da transação a cada vez que um método remoto do
componente for invocado. Durante o tempo de vida do componente, o forrei/zer decide se

executa os métodos negociais do componente dentro da transação do cliente, ou dentro de

uma transação que o co/zfaí/zer define, ou se pemlite que o próprio componente gerencie os
limites da transação.

Em tempo de implantação de um componente, pode-se selecionar um dos seguintes
valores para o seu atributo de suporte a transações:
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© TX.NOT.SUPPORTED O componente não suporta transações, logo seus métodos de-

vem se] invocados sem um contexto de transação. Se o cliente iniciou uma transação,

o con/aí/zer a suspende antes de chamar o método requisitado pelo cliente. Após o

témiino da execução do método o con/cziner restabelece a transação do cliente.

8 TX-SUPPORTED O componente suporta transações iniciadas pelo cliente. Se o cli-

ente chama um método no componente estando dentro de uma transação, o contexto
desta transação do cliente é passado ao componente, caso contrário o método é exe-
cutado sem o contexto transacional.

8 TX.REQUIRED O componente requer que todas as chamadas feitas a seus métodos

sejam executadas dentro do contexto de uma transação. Se o cliente chamar um

método dentro de uma transação, o contexto desta transação é repassado ao compo-

nente. Caso contrário, o co/z/ainer cria uma nova transação para execução do método
chamado. Esta transação será efetivada após o témlino de execução do método, mas
antes do retomo dos resultados ao cliente.

B TX.XEQUiRES-WEW O componente requer que todas as chamadas feitas a seus

métodos soam executadas dentro de uma transação nova. O co/z/ai/zer automati-
camente inicia uma nova transação antes de chamar o método referenciado. Essa

transação será efetivada após o témlino de execução do método, mas antes do retomo

dos resultados ao cliente. Se o cliente invocar um método do componente dentro de

uma transição, o co/zfai/zer a suspende e cria uma nova transação para execução do

método chamado. A transição do cliente só é restaurada após a efetivação da nova
transação criada.

8 TX-MANDATORY O cliente só poderá invocar um método do componente após ini-

ciar uma transação, caso contrário o c'on/aíner lançará uma exceção.

8 TX.BEAN..MANAGED O componente gerência todos os limites de suas transações.

Se o cliente invocar um método do componente dentro de uma transação, esta transa-

ção é suspensa pelo tempo de execução do método chamado. Os métodos negociais

do componente serão executados dentro de uma transação somente se o componente
explicitamente criar uma transação para cada chamada recebida.
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1.8 O Descritor de Implantação

EíiÉtenídõiítijiõíde uuurlnaçã(íhoHêÉêütõídíiinplàiitãêãõ

Informações estruturais do componente descrevem a estrutura e declaram as depen

dências externas do componente. O produtor de um arquivo ejb-jar deve obrigatoria-

mente fomecer infomiações estruturais no descritos de implantação do componente.

Informações de montagem da aplicação descrevem como o(s) componente(s) con-

tido(s) num arquivo db-jar se relacionam de modo a formar uma unidade de implan-

tação de aplicação. O produtor de um arquivo db-jar pode opcionalmente incluir
infomtações de montagem.

O descritor de nnplantação é um arquivo XML[39] escrito de acordo com uma Z)o-

c menu 7 pe Z)e$/zi/io/z (DTD) padronizada pela especificação EJB [28, 29]. Essa DTD
define a sintaxe de um descritor de implantação e os elementos XML que podem apare-
cer nele. Além de respeitar as regras sintéticas de sua DTD, o conteúdo de um descritor

de implantação deve estar também em confomlidade com uma série de regras semânticas,

especificadas nos comentários dessa DTD [28, 29]. Um descritor de imp]antação deverá

referenciar sua DTD por meio de uma declaração como a apresentada na figura 1.15, onde

V e R representam os números da versão e da revisão da especiâcação EJB que padronizou
a DTI)

<IDOCTYPE ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//
DTD Enterprise JavaBeans V. R//EN"
"http ://j ava . sun . com/j 2ee/dtds/ejb-j ar.V.R. dtd'' >

Figura 1.15: Referência para a DTD de um desclitor de implantação

O fornecedor do componente deve utilizar o elemento enterprise-beans para listar

todos os componentes no arquivo ejb-jar. As seguintes infomiações devem ser fomecidas

para cada componente:

B Nome do componente Deverá ser atribuído um nome lógico a cada componente
no arquivo ejb-jar. Não existe relação entre este nome e o nome JNDI que o implan-

tador irá atribuir ao componente. O fomecedor do componente especiâca o nome do

componente no elemento ejb-name.
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e Tipo do componente Os tipos de componentes possíveis são entidade e sessão. O

fornecedor do componente deve usar o elemento ent i.ty ou s essa. on para especiâcar
o tipo do componente.

e Interface come do componente O fornecedor do componente deve especificar o

nome completo da interface/fome do componente no elemento come.

B Interface demore do componente O fomecedor do componente deve especiâcar o
nome completo da interface remove do componente no elemento remove.

8 Classe do componente O fomecedor do componente deve especificar o nome
completo da classe Java que implementa os métodos negociais do componente. Isto
deve ser especiâcado o elemento ejb-class.

B Tipo de sessão Se o componente for do tipo sessão, o fornecedor do componente

deverá usar o elemento session-type para declarar se o componente é com ou sem
estado.

e Tipo de demarcação de transação do componente Se o componente for do tipo
sessão, o fomecedor do componente deve usar o elemento transaction-type para
declarar se a demarcação será executada pelo componente ou pelo confainer.

e Gerenciamento de persistência do componente Se o componente for do tipo en-

tidade, o fornecedor do componente deve usa o elemento perdi.stence-type para

declarar se o gerenciamento de persistência será efetuado pelo componente ou pelo
container.

e Classe da chave piiinária do componente Se o componente for do tipo entidade, o

fornecedor do componente pode usar o elemento prim-key-class para especifica

o nome completo da classe da chave primária do componente. A especiâcação da

classe da chave primária é obrigatória no caso de um componente do tipo entidade

com persistência gerenciada pelo componente e é opcional no caso de um compo-
nente do tipo entidade com persistência gerenciada pelo confainer.

e Campos gerenciados pelo co/zrainer Se o componente for do tipo entidade com

gerenciamento de persistência feito pelo con al/zer, o fomecedor do componente deve

especificar os campos persistentes por meio de elementos cmp-fi.eld (co/irai/zer-
managed persistent $el,d) .
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8 Entradas do ambiente O fomecedor do componente deve declarar as entradas do

ambiente por meio de elementos env-entry.

e Referências a fábricas de recursos O fornecedor do componente deve declarar as

referências para fábricas de recursos por meio de elementos resource-ref.

e Referências EJB O fornecedor do componente deve empregar elementos ejb-ref
para declarar as entradas do ambiente que referenciam interfaces/tome de outros
componentes.

e Referências a papéis de segurança O fomecedor do componente deve declarar as

referências a papéis de segurança usando elementos security-role-ref.

Voltando à nossa aplicação exemplo: as figuras 1.16, 1.17 e 1.18 mostram o descritor

de implantação do e/zríQ bea/z Estoque.

<?xml verei.on= ll l . O lt?>

< IDOCTYPE ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems ,

Inc .//DTD Enterprise JavaBeans l. l//EN"
'' http ://j ava . sun . com/j 2ee/dtds/ejb-j ar. 1.1. dtd">

<ejb-jar>

<enterpri.se-beans>

menti.ty>
<descriptíon>

Ente.ty bean que representa uma unidade de estuque
</description>
<ej b-name>Compone nt eEsto que </e j b-name>

<home>exemplo . estuque . EstoqueHome</homem
<renote>exemplo . estuque . Estoque</remote>
<ej b-class>exemplo . estoque . EstoqueBean</ejb-classe

<pers i. stence-type>Cont ainer</persistente-type >

Figura 1. 16: O descritor de implantação do componente Estuque
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<pri.m-key- clãs s>exemplo . estuque . EstoquePK</prin-key-clãs s>

<reentrant>Fa].se</reentrant>

< cmp'field><fiel-d-name>codigo</f i.eld-name></cmp-field>
< cmp'fie]d>< f i. e].d-name>de scri. caos/f i. e].d-name></cinp-íie].d>
< cmp'íie]d>< fie ].d-name>quant i.dade</ f i.e]d-name> </ cmp-f i. e]. d>

< cmp' field><f i. eld-name>fornecedor</field-name></ cmp-f i.eld>

<env-entry>
<description>

Identificador do Estuque
</descai.ption>
<env-entry-name>i.dEstoque</env-entry-name>
<env-entry-type>j ava . lang . String</env-entry-type>
<env-entry-value>Estoque Nunero l</env-entry-value>

</env-entry>
</entity>

</enterprise'beans>

<assemb].y-descai.ptor>

<security-rolei
<descri.ption>

Permissão de acesso total ao
</description>

<ro].e-name>everyone</role-name>
</security-ro].e>

componente estuque

<method-perdi.ssi.on>
prole-name>everyone</role-name>
<method>

<ej b-name>ComponenteEsto quem/ej b-name>

<method-name>H'</method-name>
</method>

</method-permission>

Figura 1. 17: O descritos de implantação do componente Estoque (continuação)
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<container-transaction>
<method>

<e j b-name>ComponenteEsto quem/ej b-name>
<method-name> +</method-name>

</method>

<trans-attribute>Requi.rede/trans-attribute>
</cantai.ner-transaction>

</assembly-descriptor>

</ejb-jar>

Figura 1. 1 8: O descritor de implantação do componente Estoque (continuação)

As figuras 1.19, 1.20 mostram o desciitor de implantação do utilizado para o sessão/z

bea/zGerenciadorDeEstoque.

<?)an]. versa.on=PP l . Oll?>

< IDOCTYPE ejb-jar PUBLIC ''-//Sun Microsystems ,

Inc .//DTD Enterprise JavaBeans l. l//EN"
"http ://j ava . sun . com/j 2ee/dtds/ejb-j ar. 1.1. dtd">

<ejb--jar>

<enterprise'beans>

<sessi.on>
<ej b-name>Component eGerenciadorDeEsto quem/ej b-name>

<home>exenplo . gerenciador . GerencíadorDeEstoqueHome</homem
<remote>exemp].o . gerenciador . Gerenci.adorDeEstoque</remote>
<ej b-class>exemplo . gerenci.apor . GerenciadorDeEstoqueBean</ej b-classe
<se s sion-type>Stateless</session-type>
<tr ansaction-t ype>Co nt ainer</transact io n-t ype>

Figura 1. 19: O descíítor de implantação do componente GerenciadorDeEstoque
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<ejb-ref>
<ej b-ref-name>e j b/re f Component eEstoque</ej b-ref -name >

<e j b-re f -type> Entity</ej b-ref-t ype>

<bome>exemplo . estoque . EstoqueHome</homem
<remote>exenplo . e stoque . Estoque</remote>

</ejb-ref>
</sessi.on>

</enterpri.se-beans>

<assembly-descai.ptor>

<security-rolei
<description>

Permissão de acesso tota]. ao
</description>

<ro].e-name> everyone</role --name>

</secura.ty-rolei

componente gerenci.apor de estuque

<method-perdi.ssi.on>
<ro]e-name>everyone</ro].e-name>
<method>

<e j b-nalne>ComponenteGerenc i. adorDeEsto quem/ej b-name>
<method-name>H'</metbod-name>

</!üethod>
</method-permissi.on>

<container-transaction>
<method>

<e j b-name>Component eGerenci ado rDeEsto quem/ej b-name>
<method-name>+</method-name>

</method>

<trans-attribute>Requíred</trens-attri.bute>
</container-transaction>

</assembly-descriptor>

</ejb-jar>

Figura 1.20: O descritos de implantação do componente Gerenci.adorDeEstoque (cont.)
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Quando esses componentes forem implantados num con/ai/zer, as informações contidas

nos descrítores de implantação deverão ser complementadas com dados adicionais. Como

a especificação EJB não padroniza o modo de se implantar componentes num co/z/aí/zer,

o implantador deve usar ferramentas e/ou convenções específicas do co/z/aí/zer para per-

sonalizar elementos do descrítor de implantação e/ou fomecer quaisquer dados adicionais

necessários em tempo de implantação. No caso do componente Estoque, os elementos a

serem personalizados incluem o valor de uma entrada do ambiente ("idEstoque"). Um

dado adicional que será necessário fomecer é a identiâcação da base de dados na qual os
registros de estoque serão mantidos. Caso se trate de uma base de dados relacional, o im-

plantador deverá especiâcar o mapeamento entre os campos do componente e as colunas de

uma tabela. No caso do componente GerenciadorDeEstoque, o implantados deverá inse-

rir uma referência EJB ("ejb/refComponenteEstoque") no ambiente do componente.

1.9 A Versão 2.0 da Especificação EJB

As seções precedentes deste capítulo descreveram características presentes na arquitetura

EJB desde a versão 1. 1 da especificação EJB [29]. Esta seção comece uma visão gera] das

novas características recentemente introduzidas pela versão 2.0 da especificação EJB [28].
Os itens relacionados a seguir descrevem sucintamente as novas funcionalidades:

e Foram introduzidos componentes dirigidos pormensagens(message-drive/z) e foi es-
pecificada a integração com lava ]l/essage Semice (JMS) [8], que fornece uma AP]

baseada em mensagens para comunicação entre processos Java. Um componente di-

rigido por mensagens é um componente sem estado que é chamado pelo confainer
como resultado da chegada de uma mensagem JMS. O objetivo deste modelo diri-

gido por mensagens é permitir que componentes invocáveis assincronamente para

processar mensagens JMS soam desenvolvidos de modo simples e rápido.

e Foi revisada a persistência gerenciada pelo co/zfaí/zer para componentes do tipo en-
tidade e foi adicionado suporte para relacionamentos gerenciados pelo con/ainer.

Novos contratos foram especificados para componentes do tipo entidade com per-
sistência gerenciada pelo conrízi/zer, com o objetivo de eliminar limitações da abor-
dagem baseada em campos utilizada nas verões anteriores do EJB. Os novos meca-

nismos de pet'sistência gerenciada pelo conrczi/zer foram adicionados para fomecer as

seguintes funcionalidades:
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Suportar relacionamentos gerenciados pelo confízi/zer entre componentes do

tipo entidade

Fornecer a base para uma sintaxe de consulta portável para busca

© Foram deânidas interfaces laca/ /fome e local (análogas às interfaces /tome e remove)

para componentes do tipo sessão e do tipo entidade. O novo par de interfaces tem
o objetivo de suportar acessos mais "leves'' por parte de componentes que são cli-

entes locais. Interfaces locais permitem que componentes do tipo sessão e do tipo
entidade sejam fortemente conectados a seus clientes e que sejam utilizados sem o

custo tipicamente associado com chamadas remotas de métodos. Interfaces locais

fornecem também o fundamento para relacionamentos gerenciados pelo co/z/aíner

entre componentes do tipo entidade com persistência gerenciada pelo co/trai/zer.

© Foi definida uma sintaxe declarativa para a especificar métodos de consulta a com-

ponentes do tipo entidade com persistência gerenciada pelo co/z/ai/zer. Essa sintaxe

permite especificar métodos.#/zder e seZecr, cujas implementações serão fornecidas

pelo co/z/aíner. A linguagem resultante, EJB QL (.ErzferpHse dava.Beczns Qne/y Z.an-

guage), fornece navegação através da rede de enüD' jeans definida pelos relaciona-

mentos gerenciados pelo co/z/ai/zer.

e Foram adicionados métodos seZecf, para uso intimo a componentes do tipo entidade

com persistência gerenciada pelo co/zfaíner. Estes métodos pemlitem o uso de con-

sultas EJB QL para selecionar valores ou componentes relacionados.

e Foi acrescentado suporte, na interface/tome, para métodos adicionais que implemen-

tem lógica negocial independente de uma instância especíâca de um componente do

tipo entidade. Tais métodos tem propósito de desempenhar, na arquitetura EJB, um

papel análogo ao dos métodos de classe das linguagens orientadas a objetos.

B Foi adicionada funcionalidade de segurança de identidade do tipo ru/z as, que per

mito especificação declarativa do principal a ser usado como identidade de um com-

ponente.

8 Foi definido um protocolo de interoperabilidade baseado em CORBA/llOP para per-

mitir que chamadas remotas a componentes do tipo sessão e do tipo entidade sejam

efetuadas por componentes J2EE implantados em produtos de fabricantes diversos,

bem como por clientes COjiBA quaisquer, possivelmente não escritos em Java.
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Há três tipos de componentes: sessão/z bea/zs, enfio bea/zs e meisczge-drive/z jeans

$essíon óea#s e enfio'óelz/zs:'l'êm-características similares às especiâcadas naversão l.l

4/essage-drivezz jeans: Um componente do tipo message-drive/z possui as seguintes ca.
racteü.éticas:

e Executa após a recepção de uma mensagem de um cliente

e Pode ser ciente de tl'ansações

e Não representa diretamente dados compartilhados numa base de dados, embora

possa consulta-los e atualizá-los

e Não possui estado

8 E removido quando ícone uma queda do co/zfai/zer. O co/z/aí/zer precisa re-
construí-lo para que o tratamento das mensagens prossiga.

1.9.1 As Visões do Cliente: Local e Remota

O cliente de um componente do tipo sessão ou do tipo entidade pode ser local ou remoto.

A inclusão de interfaces para acesso local na versão 2.0 da especiâcação EJB ocasionou

uma mudança de nomenclatura. Assim como um componente EJB l.x, um componente
EJB 2.0 exporta um par de interfaces, que podem agora ser específicas para acesso remoto
ou para acesso local. Por esse motivo, a interface que era denominada remove em EJB l.l
passou a ser denominada co/npolze/zr em EJB 2.0.

A visão remota do cliente pode ser usada para acessar o componente tanto por um cli-

ente local quanto por um cliente remoto. Os objetos que implementam as interfaces para

a visão remota do cliente são objetos remotos Java e são acessíveis pelo cliente através
das APls Java para chamadas remotas (RMD. Por outro lado, a visão local do cliente so-

mente pode ser usada para acessar um componente local. Componentes locais executam na

mesma JVM que o cliente. A visão local do cliente é baseada no uso de interfaces padrão

O fornecedor do componente e o fomecedor do co/z/aíner cooperam para criar uma
visão do cliente, sda ela local ou remota. Tanto a visão local como a visão remota incluem

os seguintes itens:

Java
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e Interface /fome Contém os métodos que clientes usam para criar, remover e
buscar objetos EJB de um mesmo tipo. Componentes que fornecem a seus clien-

tes uma visão remota têm uma interface dome remota, a qual estende a interface
j aval . ejb . EJBHome. Componentes que fornecem a seus clientes uma visão local

têm uma interface /oca/ /fome, a qual estende a interface j avax . ej b . EJBLoc aIHome.

8 interface coinpone/zf Um objeto EJB é acessível através de sua interface com-

ponenf. Esta interface possui os métodos negociais que podem ser invocados por
clientes. A interface co/npone/zf pode ser uma interface remota ou uma interface lo-

cal. Uma interface remota estende a interface javax . ejb . EJBObj ect, que contém

operações de criação de /zandZe persistente para o objeto EJB e operações rela-
cionadas com a identidade desse objeto. Uma interface /oral estende a interface

j avax . ej b . EJBLo calObj ect, que contém operações relacionadas com a identidade
do objeto EJB (vida item seguinte).

e Identidade do objeto Cada obÚeto EJB possui uma identidade única dentro de sua

come. Para componentes do tipo sessão, o co/zfainer é responsável por gerar um novo

identificador único para cada objeto do tipo sessão. Este identificador não é exposto

ao cliente. Entretanto, um cliente pode testar se duas referências a objetos identificam

um mesmo objeto do tipo sessão. Para componentes do tipo entidade, o fomecedordo

componente é o responsável por fomecer uma chave primária em tempo de criação do
objeto do tipo entidade. O co/z/ai/zer usa a chave primária para identificar o objeto do

tipo entidade. Um cliente pode obter a chave primária de um objeto do tipo entidade

por meio da interface j aval . ej b . EJBObj ect ou da j avax . ejb . EJBLocalObj ect.
O cliente também poderá testar se duas referências a objetos identificam o mesmo

objeto dotipo entidade.

Clientes Remotos. Um cliente remoto acessa um componente do tipo sessão ou do tipo
entidade através das interfaces remove e remove come, que fomecem a visão remota do

cliente. Esta visão é independente de localização. Para acessar um componente, um cli-
ente remoto rodando na mesma JVM que o componente usa a mesma API que um cliente

rodando numa JVM diferente, possivelmente em outra máquina.

As interfaces remove e remove /fome são interfaces Java ]iMI. O co/z/ainer fomece clas-

ses que implementam estas interfaces. Os objetos que implementam as interfaces remove e

remove /fome são objetos Java, e são acessíveis por um cliente através das Após Java RMI.
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Os argumentos e resultados dos métodos das interfaces e remove /tome são passados por
valor.

Um cliente remoto pode ser outro componente implantado no mesmo co/zraíner ou não.

Pode também ser um programa Java qualquer: aplicação, appZef ou sewZer. A visão remota
do cliente pode ainda ser mapeada para ambientes de clientes não Java, tais como clientes

CORBA não escritos na linguagem Java.

Clientes Locais. Componentes do tipo sessão e do tipo entidade podem possuir clientes

locais. Um cliente local e o componente do tipo sessão ou do tipo entidade que Ihe fornece
uma visão local têm de roda na mesma JVM. Ao conüário da visão remota do cliente, a

visão local do cliente de um componente não é independente de localização. O acesso a um

componente através da visão local requer a coexistência, na mesma JVM, do componente
e de seu cliente local. Notar que esse cliente local pode ser outro componente.

Um cliente local acessa um componente do tipo sessão ou do tipo entidade através da
interface ZocaZ do componente e da interface /afaz dome. O co/zrainer fornece as classes

que implementam a interface local dome e a interface /afaz do componente. Os objetos que
implementam estas interfaces são objetos Java locais.

Os argumentos e resultados dos métodos das interfaces local /tome e ZocaZ são passados

por referência. Componentes que fornecem visão local a seus clientes devem portanto ser

codiâcados assumindo que o estado de qualquer objeto Java passado como agumento ou

como resultado é compartilhado entre o invocador e o invocado.

1.9.2 Relacionamentos Gerenciados pelo Co/zfaí/zer

Podem ser definidos relacionamentos persistentes, gerenciados pelo confainer, entre com-

ponentes tipo entidade que forneçam visões locais e residam na mesma JVM. Um conrai/zer

EJB 2.0 pode gerenciar relacionamentos persistentes entre componentes tipo entidade nele

implantados, mas não pode gerenciar relacionamentos envolvendo componentes implanta-
dos em outro con/ainer.

Um fol'necedor de componentes que desenvolve um conjunto de componentes do tipo

entidade para uma dada aplicação pode especificar relacionamentos entre esses componen-

tes. Para tanto, ele profeta um esquema abstrato de persistência associado a cada compo-

nente do tipo entidade. Esse esquema define os campos e os relacionamentos persistentes
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que deverão ser gerenciados pelo confaí/zer, bem como os métodos para acesso-los. Em

tempo de execução, uma instância do componente tipo entidade avessa seus campos e re-

lacionamentos gerenciados pelo co/z/ai/zer por meio dos métodos de seu esquema abstrato
de persistência.

O esquema abstrato de persistência é especiâcado no descritor de implantação produ-

zido pelo fomecedor do componente. O implantador do componente detemlinará como os

campos e relacionamentos persistentes gerenciados pelo confaí/zer serão mapeados para a

base de dados e gerará as classes e interfaces que permitirão ao co/oral/zer efetuar, em tempo
de execução, o gerenciamento da persistência desse campos e relacionamentos.

O descritor de implantação descreve relacionamentos lógicos entre componentes do

tipo entidade. Ele não comece ummecanismo para especificar como o esquema abstrato de

persistência deverá ser mapeado para a base de dados. Isto é responsabilidade do implan-
tador do componente.

O fornecedor do componente deverá especiÊcar, no descritor de implantação:

e os campos persistentes, por meio de elementos cmp-fi.eld;

8 os relacionamentos, que poderão ser um-pm'a-um, um-para-muitos ou muitos-para'
muitos, por meio de elementos relata.onships;

e os campos de relacionamentos, através de elementos cmr-fi.elds (co/traí/zer-ma/zaged
relationsh ip $etdsÜ .

Um e/zãQ óea/z acesso os e/zü@ bea/zs com ele relacionados através dos métodos acesso-

res para seus campos de relacionamento. Tais métodos são especiÊcados nos elementos
cmr-íi.elds do descritor de implantação. Os relacionamentos são definidos em termos

das interfaces locais dos componentes relacionados. A visão que um componente do tipo

entidade apresenta aos componentes relacionados com ele é definida por suas interfaces

/tome e comporte/zf locais. Portanto um componente do tipo entidade poderá ser o alvo de

um relacionamento de outro componente do tipo entidade somente se possuir interfaces

Embora o combata pala componentes do tipo entidade com persistência geienciada pelo

co/zfainer tenha sido alterado substmcialmente na especificação EJB 2.0, enfí jeans que
usam a especificação EJB 1 . 1 são suportados em co/zfaíners EJB 2.0.

locais



Capítulo 2

O Modelo de Componentes CORBA

2.1 COjiBA

O ObÜecr ]14anagemen/ G/oup(OMG) vem promovendo um conjunto de padrões para
desenvolvimento de aplicações orientadas a objetos em ambientes distribuídos. Esses

padrões são baseados numa arquitetura conhecida como OZ#ecr À4a/zageme/zr ÁrrAifec-

füre (OMA) [10, 34], que une as tecno]ogias de computação distribuída e de orientação

a objetos. Um elemento fundamental da OMA é o Obyecf Reqzzesf .Bro#er(ORB), res-

ponsável pela comunicação entre clientes e objetos num ambiente distribuído. A arquite-
tura do ORB é padronizada pela especiâcação CORBA(Commoiz OZI/ecr .Requesf ,Bro#er

Areal/ecfure) [1 1, 34]. CORBA define o mecanismo de invocação remota de métodos que
fornece a base para a OMA.

0 0RB é o responsável pelo encamiiüamento de requisições dos clientes para os ob-

jetos e de respostas dos objetos para os clientes. Nenhuma das patos envolvidas numa

invocação remota de método nem o cliente nem o objeto alvo da requisição pre-

cisa tomar conhecimento da localização da outra parte(transparência de localização). A

interação entre essas partes ocolle independentemente da platafomia de hardwme e do sis-

tema operacional de cada parte, bem como das linguagens de programação em elas foram
escritas(interoperabilidade).

As interfaces dos objetos CORBA são especiâcadas numa Znfe/:aUGe Z)e$/zi/ío/z Z,alz-

gllage(IDL) puramente declarativa, que provê interoperabilidade entre linguagens de pro-

gramação. Para que um objeto possa receber requisições através do ORB, esse objeto deve

ter uma interface definida em IDL. Se o objeto tiver tal interface, seus serviços poderão ser
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requisitados por clientes escritos numa linguagem diferente da que foi usada para imple-
mentar o objeto.

Clientes e objetos CORBA não são implementados em IDL, que não é uma linguagem
de programação, e sim em linguagens de programação para as quais há mapeamentos de

IDL. 0 0MG definiu mapeamentos de IDL para diversas linguagens de programação, como

C, C++, Java, Smalltajk, COBOL, Ada, LISP e Python.

A âgura 2.1 mostra as partes da arquitetura CORBA. O s/izb e o esqueleto IDL nela
representados são gerados mecanicamente por compiladores IDL, a partir da deânição da

interface IDL de um objeto. O s/zJb /DZ, é agregado aos clientes do objeto e o esqueleto
H)L é incorporado ao servidor que implementa o objeto.

Cliente Servidor

X-7 X«7

Interface

$tubIDL

!!!)e3>AÜ=1>XÜ=
3:«e-83}Xe+3X-::n:-
Z H(Út<(.):..<.H( .«X

Núcleo do ORB

W Independe de ORB
1111111111 Depende das definições IDL

ggg Depende do adaptador

$$g Interface proprietária

Figura 2. 1: Principais elementos de CORBA

Clientes parecem invocar diretamente métodos de objetos remotos, mas de fato invocam

métodos de sflzós locais. A invocação de um método de um sfizZ) causa o envio de uma

mensagem de requisição para o servidor que implementa o objeto e faz o srub aguardar

uma mensagem de resposta. O núcleo do OjiB encaminha a requisição para o servidor

alvo, onde ela passa por um adaptador de objetos e chega a um esqueleto IDL. Este chama

um método do servente que encarna o objeto alvo e envia os resultados dessa chamada

numa mensagem de resposta, a qual é encaminhada pelo núcleo do OJ{B até o cliente. O

sft/b que aguardava esta resposta extrai dela os resultados da invocação remota de método
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e os retoma para o código de aplicação.

Embora sejam perfeitamente adequados para a maioria das situações, sfubs e esqueletos

requerem conhecimento prévio, em tempo de compilação IDL, das interfaces dos objetos.

Para os casos relativamente raros em que esse requisito não pode ser satisfeito, CORBA
oferece as interfaces de invocação dinâmica (Dll) e de esqueleto dinâmico (DSI). Por meio

da Dll, um "cliente dinâmico'' pode invocar métodos de objetos que ele encontrou em

tempo de execução, sem ter conhecimento prévio das interfaces desses objetos. Empre-

gando a DSI, um ''servidor dinâmico" pode implementar objetos especiâcados em tempo

de execução, sem nenhum conhecimento prévio das interfaces desses objetos.

Clientes dinâmicos tipicamente utilizam o repositório de interfaces, um elemento de

CORBA não representado na figura 2.1. Consultando esse repositório, que amiazena
definições de interfaces IDL, clientes dinâmicos podem obter informações sobre as in-
terfaces de objetos encontrados em tempo de execução.

A figura 2. 1 mostra ainda a interface do ORB, cujas operações podem ser chamadas

localmente por clientes ou servidores, e um adaptador de objetos, que só existe do lado do

servidor. O Por/czb/e OZI/ecf Á(7apfer(POA) é o adaptador de objetos padronizado desde
a versão 2.2 da especificação CORBA. Ele é responsável pela criação de referências paa

objetos CORBA, pela ativação de objetos e pelo direcionamento de cada requisição para o
servente que implementa o objeto alvo.

O modo de operação de um POA é detemlinado por um conjunto de políticas(poZícies)

especificadas na criação do POA. Selecionando a política adequada pode-se, por exemplo,
escolher se as referências para objetos CORBA criadas pelo POA serão válidas somente

enquanto estiver ativo o servidor que implementa os objetos(referências transientes), ou

se elas pemlanecerão válidas mesmo depois que esse servidor encerrar sua execução(re-

ferências persistentes).

Um cliente que deseje invocar métodos de um objeto CORBA precisa de uma referência

para o objeto. Em CORBA, uma oZI/ec/ /ltláere/zce identiÊca univocamente o objeto e en-

capsula todas as infomlações necessárias para o ORB encaminhar uma requisição a seu
destino. CORBA padroniza um fomlato para transporte e amiazenamento de referências,

denominado /nferoperabZe Ob#ecf Rege/ente (IC)R). Esse fomiato é usado sempre que uma

referência para um objeto CORBA for convertida para cadeia de caracteres, possivelmente

para amlazenamento num arquivo ou banco de dados, ou quando ela for transmitida como

argumento ou resultado de uma invocação remota de método.
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2.2 Visão Geral do CCM

Olnodelo de componentes CORBA((:ORBE'(%znpo/ze/zf .A4odeZ - eCiMFj3] é'o ./}a:
mework que suporta a definição, geração de código, empacotamento, montagem e implan-

tação de componentes CORBA no contexto da OMA.

As versões iniciais de CORBA preocuparam-se principalmente com a descrição de in-

terfaces. COJ{BA 2.2, que padronizou o POA, começou a dar mais atenção às implemen-

tações dos objetos. A especificação do POA definiu como os serventes que implementam

objetos COjiBA são construídos e gerenciados pelo ORB. O CCM dá o próximo passo:
enriquece IDL com construções para definição de componentes CORBA e introduz uma

nova linguagem, a Co/npane/zr /rnpZeme?z/aflon Dq/2/zlflo/z Z,a/zgzzage(CIDL), para descre-

ver a implementação de componentes num nível de detalhamento que pemlita a geração, a

montagem e a implantação de componentes num servidor.

C) CCM estende o modelo tradicional de objetos CORBA definindo funcionalidades e

serviços que pennitem aos desenvolvedores de aplicação implementar, gerenciar, conâgu-

rar e implantar componentes num ambiente padrão. Tãs componentes podem fazer uso
dos serviços CORBA integrados ao ambiente padrão oferecido pelo CCM, que incluem os

serviços de persistência, segurança, transações e eventos.

O modelo de componentes CORBA abrange as seguintes partes integradas e inter-
relacionadas:

e Modelo abstrato de componentes

B .lilumework para implementação de componentes

8 Modelo de programação do co/z/al/zer de componentes

8 Arquitetura do co/zfainer de componentes

8 Integração com persistência, transações e eventos

e Empacotamento e implantação de componentes

e Modelo de metadados de componentes
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2.3 Modelo Abstrato de Componentes

Componente(ro/npõne/zf)'é üiiínovãmetatii)tíKásiéãem'CORBA Este metatijiãestende

e especializa o meta-tipo oZI/ecr. Tipos de componentes são definidos em IDL, por meio

de construções adicionadas à essa linguagem especificamente para suportar componentes.

Um componente é denotado pela referência do componente, a qual é representada por uma

referência para um objeto CORBA "nomial". A interface deste objeto depende do tipo do

componente, em IDL, e é denominada interface equivalente do componente. Componentes
são instanciados e "vivem" num confaíner para componentes CORBA.

A arquitetma especifica dois níveis de componentes: básico e estendido. Embora am-
bos soam gerenciados por /fomes análogas às interfaces EJBHome dos componentes EJB,

os dois níveis diferem nas funcionalidades que suportam.

O nível básico essencialmente comece um mecanismo simples de componentização de

objetos CORBA, sem adiciona muito ao modelo de programação de CORBA. Compo-
nentes no nível básico são implantados em con/ainers básicos. Este tipo de componente
assemelha-se bastante ao especificado pela arquitetura EJB.

O nível estendido fornece um conjunto de funcionalidades bem mais rico. Componen-

tes deste nível suportam interfaces pré-definidas chamadas portas, que no CCM são usadas

para facilitar as interações entre componentes e as interações dos componentes com o seu

ambiente. Os vários tipos de portas incluem facetas, receptáculos, fontes e sorvedouros

(si/zks) de eventos. A figura 2.2 ilustra estes tipos de portas.

Facetas. São interfaces com nomes distintos que comecem as ftlncionalidades da aplicação

aos clientes. Facetas pemlitem que componentes CORBA suportem interfaces não

re[acionadas [36], de modo bastante similar aos componentes do ]Wicroso!# Campo-

lze/zf Obyecf 714ode/ (COM) [4, 5]. Cada faceta incoQora uma visão do componente e

corresponde a um papel no qual o cliente pode aduar.

A implementação de uma faceta é completamente encapsulada pelo componente e

não é visível ao cliente. Um cliente pode navegar da referência do componente para

uma faceta, ou de uma faceta para a referência do componente. Componentes básicos

não suportam facetas.

Receptáculos. São usados para especiâcar as conexões entre componentes e objetos. Além

disso, os receptáculos fornecem uma maneira genérica de se conectar o componente

a certos tipos de objetos. Podem ser de dois tipos:
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Referência ao componente
(Interface Equivalente) Receptáculos

Sink de

Eventosg
Atributos #:la' ilgiilllgl

Figura 2.2: Modelo Abstrato de Componente

Simplex Gerenciam uma única referência a objeto

Multiplex Gerenciam múltiplas referências

Fontes e símXs de eventos. Componentes podem interagir monitorando o estado de outros

componentes e reagindo quando certas alterações de estado ocorrerem. No CCM

as fontes e os sorvedouros de eventos pressupõe o emprego de um mecanismo de
entrega de eventos que ofereça um subconjunto das interfaces e das características do

serviço de notificações CORBA [23], embora o uso deste serviço não sqa requerido

e os desenvolvedores possam optar por implementar seus próprios mecanismos de

notificação. A conexão de várias partes de um sistema por meio de um mecanismo

de notificação é um caso de uso importante em sistemas de tempo real orientados a
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eventos [12, 24]

As seguintes características sããuoMuümos CõíiijionenteÉ liágicos e aos estendidõi

Zlrome. Está associada a um componente e gerência as instâncias desse componente, dentro

do escopo do seu colzrcziner. Conceitualmente, a come é um gerenciador da extensão

(conjunto de instâncias) do tipo definido pelo componente. Ela comece operações
para gerenciamento do ciclo de vida do componente e da associação entre uma chave
primária e uma instância do componente.

Chave primária. Pode ser associada a uma instância de um componente, por meio da
/zona do componente. No CCM, uma chave primária é um dado, exposto aos clientes

do componente, que pode ser usado para identificar instâncias do componente e obter
referências para elas.

Atributos e configuração. Os atributos de um componente são valores nomeados, expos-

tos através de métodos acessores e mutadores. Podem ser usados por ferramentas
de cotüguração paa estabelecer valores de configuração de um componente. Um

componente pode usar atributos para representar estados que dizem respeito ao com-
ponente como um todo. Atributos de componente diferem de atübutos de interface,

pois estes descrevem estados que dizemrespeito a interfaces individuais. Os atributos

de componente fornecem um mecanismo padrão para se especificar valores iniciais
de estados do componente, com o intuito de conâgurá-lo.

A figura 2.3 ilustra a utilização de um componente CORBA para modelar um distribui-

dor de bebidas [19]. Os serviços desse componente hipotético são acessíveis por meio da
referência do componente ou permeio de referências para facetas do componente. Cadafa-

ceta expõe detemlinado subconjunto das funcionalidades do componente, subconjunto esse

voltado para certa categoria de aplicações clientes. A "referência principal" da âgura 2.3,
sob a legenda ''Referência ao Disüibuidor", é a referência do componente. Ela referen-

cia um objeto CORBA com a interface equivalente do componente. A âgura 2.3 mostra

também referências para três facetas: a primeira é utilizada por aplicações que represen-

tam os clientes da máquina disüibuidora de bebidas, a segunda é utilizada por aplicações

que representam os fornecedores de bebidas e a terceira por aplicações de manutenção,
executadas pelo reparador do sistema.
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Referência ao Distribuidor
W%

W g©Ref.

Cliente 8g
g

Ref

Fornecedor
m

Ref. m

©g
Reparador W$

ON/OFF

iTemperatura

Mais Dinheiro

Figura 2.3: Exemplo de componente CCM

O componente da figura 2.3 tem um atributo de conÊguração, dois receptáculos, um
evenf si/zk e uma fonte de eventos. O atributo pemlite que se conâgure o estado do disüibui-

dor de bebidas: ligado ou desligado. Através dos receptáculos, o distribuidor interage com
outros componentes para solicitar fomecimento de corantes e de água. Por meio do we/zr

si/zk, ele recebe notiâcações sobre a temperatura das bebidas. Exempliâcando: uma des-
sas notiâcações poderia ser gerada quando a temperatura ultrapassar os limites aceitáveis

para conservação e/ou comercialização de certa bebida. Por meio da fonte de eventos. o

disüibuidor gera notiâcações pa'a os responsáveis pela cometa de dinheiro. Uma dessas

notificações poderia ser gerada quando a quantia amtazenada na máquina distribuidora ex-
ceder detemlinado valor.

2.4 /)umework para Implementação de Componentes

Este./}amework define o modelo de programação para a consüução de implementações de
componentes. Ele é baseado numa linguagem dec]arativa, a C]DL (Co/npo/ze/z/ .Z/np/eme/z-

fafio/z Z)eÚ/lírio/z Z,a/zgzlage)[37]. A especificação CCM introduziu essa linguagem para
descrever implementações de componentes e de Armes de componentes, bem como esta-
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dos abstratos de componentes. A especificação do estado abstrato de um componente tem o

objetivo de possibilitar o gerenciamento automático do estado persistente do componente.

Como representado na âgura 2.4, compiladores CIDL usam descrições CIDL para gerar

esqueletos de implementação com boa parte da funcionalidade básica dos componentes:

gerenciamento de ciclo de vida das instâncias, navegação entre facetas, gerenciamento da
identidade, ativação e gerenciamento de estado.

Compilados
CIDL

Compilador
: IDL

@

@

@
M

:.:

Compilados
daling dc<

implementtlção

Compilados
daling de

implementação

Figura 2.4: Usando IDL e CIDL para implementação do componente
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2.5 Modelo de Programação do C'o/zfalmer

O ron/aí/zer é'o ambientedeexecuçãi:rda componente CORBA n(í sefVidõi' O modelo

de programação do co/z/ai/zer define um conjunto de APls e padrões de interação que
simpliâcam a tarefa de desenvolver e conÊgurar aplicações COJ{BA. Um co/zfai/zer en-

capsula a implementação de um componente e usa essas APls para fomecer um ambiente

de execução ao componente. Este ambiente de execução tipicamente oferece as seguintes
funcionalidades:

8 Ativm' e desativar implementações de componentes para preservar recursos limitados

de sistema, como memória principal

e Fomeceruma camada de adaptação para os qual'o serviços mais comuns: transações,
persistência, segurança e notificações.

8 Fornecer camadas de adaptação para caZ/bczc&s que o con/al/zer e o ORB usam para
notificar o componente de certos eventos, tais como recepção de mensagens enviadas
pelos serviços de transações e notiâcações

e Selecíonar políticas do POA para detemlinar como serão criadas referências de com.

ponentes

A figura 2.5 representa a arquitetura do modelo de programação do co/z/ai/zer. Nela

aparecem dois conjuntos de interfaces: as interfaces externas do componente, acessíveis

aos clientes do componente, e as interfaces envolvidas na interação entre o componente e
o conrainer, usadas pelo desenvolvedor do componente.

e ExfernaZ ÁP7 -- E um grupo de interfaces empregado pelos clientes do compo-
nente. Ele inclui a interface /fome, cubo papel é análogo ao da interface EJBHome de

um componente EJB, e mais um conjunto de interfaces com papéis análogos ao da
interface EJBObject de um componente EJB: a interface equivalente e as facetas do
componente.

A API extema de um componente pode ser de um dos seguintes tipos: sem chave

primária e com chave primária. No primeiro caso, a API externa do componente é
análoga à de um componente EJB do tipo sessão. No segundo caso, a API extema
do componente é análoga à de um componente EJB do tipo entidade.
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8 Co/zfaine/' ,4.1)7 inclui as interfaces intimas do coizrízi/zer, que o componente pode
invocar para acessar serviços fornecidos pelo co/zfaíner, assim como as interfaces
zaZZbacK que o carzfainêi; jiõde mvuçu uu çuuip rfacêi in-
ternas o co/z/ai/zer perante que os componentes nele contidos acessem o POA e os

serviços CORBA do ambiente CCM.

Há dois tipos de confczíner .'l/'/, que se diferenciam pelo tipo das referências para

componentes que suportam. Con/ai/zero com API tipo sessão suportam referências
üansientes. Co/zfainers com API tipo entidade suportam referências persistentes.

Externas

$W H

Figura 2.5: Modelo de Programação do Co/zfaíner
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Além das APls extema e do co/z/ai/zer, o modelo de programação do co/zfalner especi-

fica modelos de utilização de CORBA e categorias de componente. O modelo de utilização
CORBA:Ueâne as inietãÉlõêiênüdõ êóiii2iiiiê7íãMiente CORBA. Ele é controlado

por políticas que selecionam um dentre os possíveis padrões de interação com o POA e os
serviços COJiBA. O CCM define três modelos de utilização de CORBA:

B Sem estado Emprega referências transientes e registra com o POA um servente

que pode implementar todos os objetos de um certo tipo.

e Conversacional Emprega referências transientes e registra com o POA um ser.
vence paracada objeto.

e Durável Empregareferências persistentes e registra com o POA um servente para
cada objeto.

Uma combinação pré-definida do tipo da .API extema com o tipo da API do co/z/ainer e

com o modelo de utilização de COJiBA determina uma categoria de componente, conforme
mostra a tabela 2. 1 .

Tabela 2. 1 : Categorias de componente

As possíveis categorias de componente são

e Serviço Não possui estado nem identidade, mas possui comportamento. É útil

para a modelagem de coisas que fomecem somente a execução independente de uma
operação. Exemplo: transação CICS

e Sessão Possui comportamento, estado transiente, e identidade não persistente.
Serve para modelar coisas que requerem a manutenção de um estado transiente en.

Tipoda
API

externa

Tipo da
Apodo

contttiner

Modelo de

utiHzação
deCORBA

do

componente

sem chave primária sessão sem estado serviço
sem chave primária sessão conversacional sessão

sem chave primária entidade durável processo
com chave píünária entidade durável entidade
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quanto estiverem sendo utilizadas por um cliente, mas não requerem amlazenamento
persistente desse estado. Exemplo: um iterador

e Processo Possui comportamento(provavelmente transacional), estado persistente,

não visível ao cliente, e identidade persistente, que só será visível ao cliente através

de operações explícitas definidas pelo desenvolvedor. Exemplo: proposta de emprés-
timo

B Entidade -- Possui comportamento(provavelmente transacional), estado persas
tente, e identidade visível ao cliente através de chave primária. É útil paa mode-

lagem de coisas que representam entidades negociais. Exemplos: clientes, contas

2.6 Arquitetura do Com/ízlmer

Esta arquitetura suporta sete categorias distintas de co/z/aíner

8 Serviço Gerência componentes da categoria serviço, sem estado

B Sessão Gerência componentes da categoria sessão, com estado transiente

e Processo Gerencia componentes da categoria processo, que possuem estado per-
sistente e encapsulam o acesso a dados no servidor

e Entidade -- Gerência o componentes da categoria entidade, que possuem estado

persistente e pemntem que a responsabilidade pelo acesso a seu estado sda compar-
tilhada entre o cliente e o servidor

e Sessão EJB Gerência .E/B sesslon bea/zs

8 Entidade EJB Gerencia .EIB e/zfiQ bea/zs

B Vazia Esta categoria de con/aí/zer não fornece gerenciamento automático de com-

ponentes, mas apenas disponibiliza às implementações de componentes as interfaces
padronizadas por CORBA 3.0 [35].
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2.7 Integração com Persistência, ll'ansações e Eventos

Persistências Éluportada pnlõszõn alfieirdã tatêg(iíiãí jitócesgõ; entidadeíientidade
EJB. Duas formas de persistência são suportadas por cada categoria:

Persistência gerenciada pelo confainer E automaticamente gerado código para

canegar e amlazena' o estado do componente em tempos detemlinados, bem como
para implementar as operações de fábrica e de busca declaradas na interface dome do

componente.

e Persistência gerenciada pelo componente -- O desenvolvedor do componente tem de
escrevertodo esse código.

Transações. Componentes podem gerencim suas transações ou delegar este gerencia-
mento ao co/zfai/zer.

e Transações gerenciadas pelo con/aíner As políticas de transação definidas no des-

critor do componente (vede seção 2.8) são usadas pelo co/z/al/zer para fazer as cha-
madas apropriadas ao serviço de transações CORBA.

e Transações gerenciadas pelo componente O componente é responsável pela
demarcação das transações, mediante chamadas à interface UserTransaction do

co/zfaíner ou ao serviço de transações CORBA.

Eventos. CCM define um modelo simples que suporta dois tipos de publicação de even-
tos

e Publicação num canal dedicado

8 Publicação num canal compartilhado

O co/z/ai/zer é responsável pelo mapeamento das semânticas desses tipos de publicação de

eventos para as interfaces do serviço de notificações CORBA e pela entrega dos eventos

através de um canal de notificação.
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2.8 Empacotamento e Implantação de Componentes

E-usado UM vocal)uláíiaXMt(;ExfensibZêJWaüta@ZãnÊuaÉêF[39] pata dégcreçeíõs paéõ:
tes de se!/tware e suas dependências. Componentes são empacotados em aquivos zip, cada
um deles contendo descritores XML que descrevem seus conteúdos.

Um pacote de componente é o veículo usado para implantação de uma só implementação

de componente. Um pacote de montagem de componentes é o veículo usado para implan-

tação de um coÜunto de implementações de componentes inter-relacionados. E um padrão
para instanciar um coÚunto de componentes e tomei.

Os pacotes de componentes e montagem são implantados em #oifs numa rede usando

uma aplicação ou ferramenta de implantação que instala e ativa as Armes e as instâncias dos

componentes. Essa ferramenta recebe como entrada as infonnações do descritor do com-

ponente ou da montagem, mais informações adicionalmente fomecidas pelo usuário res-
ponsável pela implantação. Durante o processo de implantação, com auxílio da ferramenta

de implantação, é possível configurar as propriedades de um componente e conectá-lo a
outros componentes através de interfaces e portas de eventos.

2.9 Modelo de Metadados de Componentes

Tendo enriquecido a linguagem IDL com construções para definição de componentes, o

CCM teve de estender também o repositório de interfaces de CORBA, para que o modelo
de infomtações desse repositório continuasse a ser isomorfo à IDL. O modelo de metadados

de componentes, um conjunto de extensões ao modelo de infomtações do repositório de

interfaces, pemlite o amlazenamento de deânições de componentes no repositório.



Capítulo 3

O Problema da Integração de BDs
Distribuídos

A integração de bancos de dados heterogêneos distribuídos é o processo pelo qual as

infomiações de cada banco de dados participante podem ser conceitualmente integradas
para fomlarem uma multibase de dados]42]. E o processo de se projetm um esquema con-

ceitual global que define a visão corporativa de toda a base de dados. Essa fase de pn2jeto é
feita de baixo para cima, ou sda, os bancos de dados individuaisjá existem com suas bases

de dados já estabelecidas, então a definição do esquema conceptual global envolve integrar
estas bases isoladas formando uma multibase de dados.

A integração da base de dados poderá ocorrer em duas fases (Êgura 3. 1):

e Tradução

B Integração

3.1 Tradução

Na primeira fase os esquemas das bases de dados componentes são traduzidos para uma
representação intermediária comum. Esta representação intemtediária deverá ser suficien-

temente expressiva a ponto de incorporar os conceitos disponíveis em todas as bases de

dados que posteriomlente deverão ser integradas. O modelo orientado a objeto é geral-
mente visto como o mais apropriado para este propósito devido as suas características de
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e
a

:l:l: l:l:::l:::l:i:i

Figura 3. 1: Processo de integração das Bases de Dados

encapsulamento e absü'ação, habilitando o desenvolvimento de niv61ucros que encapsu-
lam um repositório particular e fomecendo uma interface comum ao resto do sistema. O

encapsulamento permite que as diferenças de interface e implementação dos Bancos de

Dados componentes soam escondidas, e a abstração (especialização e generalização) que
é modelada por subtipos e supertipos pemlite a criação de tipos que abstraiam as similati-
dades de entidades amlazenadas em diferentes bases de dados. O uso do modelo orientado

a objeto engloba o conceito de tradução.

A fase de tradução apenas se faz necessária quando as bases de dados componentes

forem heterogéneas e cada esquema ]oca] tiver sido definido usando um modelo de dados
diferente.
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O esquema de tradução é a tarefa de mapear um esquemajá existente em outro inter-

mediário. Isto requer a especiâcação do modelo de dados final integrante da definição do

êgquemfcónceitua[ glóba]. i'ara isso êqiii@a]ênêiã ãÜIÍ
mapeado e o modelo alvo deverão ser estabelecidas.

3.2 Integração

Na segunda fase, integração, cada esquema intemiediário será integrado num esquema con-

ceitual global. A integração é o processo de identificar os componentes de uma base de

dados que são relacionados um ao outro, selecionando a melhor representação para o es-
quema conceptual global, integrando os componentes de cada esquema intermediáio. A

integração envolve duas sub-tarefas: homogeneização e mesclagem]42].

3.2.1 Homogeneização

Durante esta fase, tanto os problemas de heterogeneidade estrutural como os de semântica
sãoresolvidos

A heterogeneidade semântica refere-se a diferenças entre as bases de dados no que diz

respeito a significado, interpretação e o objetivo de uso dos dados. Os aspectos mais im-
portantes da heterogeneidade semântica acabam se revelando como coníhtos de nomes. O

problema fundamental quanto a nomes diz respeito ao sinónimo e ao homónimo. Duas en-

tidades idênticas que possuem nomes diferentes são sinónimos, e duas entidades diferentes

que possuem nomes idênticos são homónimos. Existem inúmeros métodos para se lidar

com conflitos de nomes. Um deles é resolver homónimos preâxando os tempos pelo nome

do esquema ou modelo. Não é possível resolver sinónimos da mesma fomia. A abordagem

usual é o uso de ontologias. Uma ontologia é específica a um domínio de aplicação particu-

lar e define os tempos junto com as semânticas aceitáveis neste domínio. Se todo esquema
de base de dados para este domínio usar uma oncologia comum, os conflitos de nome serão
naturalmente resolvidos

Conflitos estruturais ocorrem de quatro maneiras [ll:

Conflitos de tipo ocorrem quando um mesmo objeto é representado por um atributo
num esquema e por uma entidade no outro

Conflitos de dependência oconem quando modos diferentes de relacionamentos
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(um-para-um, muitos-para-muitos) são usados para representar a mesma coisa nos diferen-
tes esquemas.

Contitos de chave ocorrem quando diferentes candidatos a chave estão disponíveis

e diferentes chaves primárias são selecionadas nos diferentes esquemas.

Conflitos de comportamento estão diretamente ligados ao mecanismo de modela-

gem, por exemplo, a remoção de um último item de uma base de dados poderá implicar na
remoção de toda a entidade que o contém.

A detemlinação de sinónimos e homónimos assim como a identiâcação de conflitos

estruturais, requer especiâcação do relacionamento entre os esquemas intermediários. Dois
esquemas podem ser relacionados de quatro maneiras:

© Podem ser idênticos

e Um pode ser um subconjunto do outro

e Alguns componentes de um esquema podem ocos'er no outro

© Podem ser completamente diferentes

A detemlinação do tipo de relacionamento é essencial no pmjeto de um esquema con-

ceptual global. Porém a identiÊcação desses relacionamentos não pode ser totalmente exe-

cutada sintaticamente; as semânticas de cada esquema devem ser consideradas. Portanto,

a homogeneização requer uma signiâcativa intervenção humana, já que o conhecimento
semântico de todos os esquemas intemiediários é requerido.

3.2.2 Mesclagem

Todos os esquemas são mesclados num único esquema de base de dados e depois rees-

truturados paa criar o melhor esquema integrado. A mesclagem requer que a infomtação
pertinente aos esquemas participantes sda retida no esquema integrado.

Três dimensões de mesclagem e reestruturação podem ser defiMdas [ll:

8 Completeza

B Minimalidade

8 Inteligibilidade
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A mesclagem é completa se toda a informação de todos os esquemas estiver integrada

no esquema comum. Para atingir uma mesclagem completa pode se usar uma técnica
qüõ degcfêVê ümãBntidade êãí iêriiiõi tiíõütiã:lhãmãda szzoserfzng. Us conceitos de

generalização e especialização são casos especiais de szzbse/fi/zg.

Uma mesclagem é não mínima quando infomlações redundantes de relacionamento

são retidas num esquema integrado por causa de uma falha na detecção de conteúdo onde

parte de um esquema intemlediário pode estar incluído dentro de outro. Esquemas não
múiimos podem também resultar do processo de tradução devido a produção de um es-
quema intermediário que por si só não é mínimo.

Inteligibilidade é a dimensão final para se detemlinar o melhor esquema. Uma
vez que todos os elementos foram mesclados, a reestruturação pode facilitar um esquema
inteligível.
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O Uso de Arquiteturas de

Componentização de Servidores

4.1 Viabilidade

O objetivo deste trabalho é o de estudar a viabilidade do uso dessas arquiteturas como

integradores de Bancos de Dados distribuídos e heterogéneos relativos a um mesmo tipo
de aplicação, onde as informações contidas nas diversas bases referem-se a um mesmo
domillio.

Pretende-se disponibilizar uma visão comum que abranja um conjunto de infonnações
pré-definido e não uma mesclagem completa de todos os esquemas de todas as bases en-

volvidas. Desta forma, o problema de integração a ser enfocado pelo estudo se restíingirá
à tradução e definição da visão comum a todas as bases envolvidas.

Numa implementação de um sistema multibase de dados o problema principal a se
considerar é a heterogeneidade que existe basicamente em quatro níveis [6, 7, 1 8] :

e Nível de platafomta sistemas de bases de dados residem em hardwares diferentes

e utilizam sistemas operacionais diversos

e Nível de comunicação utilização de diferentes protocolos de comunicação

e Nível do sistema de geienciamento da base de dados os dados são gerenciados por
uma variedade de sistemas gerenciadores de bases de dados baseados em diferentes

modelos de dados e linguagens (relacional, orientado a objeto, ...)
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e Nível semântico bases de dados diferentes prqetadas independentemente geram
contitos de semântica

O uso de uma arquitetura de componentização de servidores como EJB ou CCM pre
tende eliminar os problemas nesses vários níveis, uma vez que

1. Equaliza as platafomlas envolvidas

B No caso EJB através do uso de JVMs (lava W/"/waZ ]14ac/zines) nos diversos
hoste

e No caso CCM a arquitetura CORBA comece transparência de localização
e interoperabilidade entre platafonnas, que permitem a um cliente acessar um

objeto através de sua interface definida em n)L independente do ambiente de
software e hardware onde reside o objeto

2. Unifica os protocolos de comunicação

e No caso EJB é utilizado um dos dois protocolos previstos pela especificação
E,]B : Q Java Rebote Method Protocot (!Kmpb ou Q Internet Inter- ORB Protocot
(HOP)

8 No caso CCM a comunicação entre objetos em diferentes máquinas utiliza
o protocolo llOP

3. Define uma visão comum das bases envolvidas

e No caso EJB -- através do uso de componentes do e/z/í bea/zs com per'
sistência gerenciada pelo co/zfainer

e No caso CCM com componentes CCM CORBA do tipo entidade

Os dois últimos níveis podem ser atingidos com o mapeamento feito para a base de
dados através do uso de persistência gerenciada pelo confainer, ou em casos mais

complexos, com a persistência gerenciada pelo próprio componente.

Estas arquiteturas fornecem uma infraestrutura de serviços necessários para o desen-

volvimento de um sistema distribuído tais como: gerenciamento de transações, segurança,
gerenciamento de estado, ciclo de vida e persistência.
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A arquitetura a ser utilizada neste trabalho é a EJB pelo fato da existência de mais de

uma implementação que viabilização o estudo. Até o momento ainda não existe implemen-

tãçã(ídelefvidõllêíque Éüjiõiltém. ããiqüiíetuiíCCM.

4.2 Análise de Soluções

Considerando o problema de integração de bases de dados disüibuídas, podemos encontrar
registros numa base contendo referências para outros registros em outras bases de toda a

rede distribuída. No caso do CCM, estas referências poderiam ser IORs amlazenadas como

s/N/zgs. No caso do EJB, seriam /za/zd/es serializados de componentes residentes em outros

servidores. A situação em que as bases de dados contêm referências remotas é apresentada
naíigura 4.1.

®

Figura 4. 1 : Bases contendo referências remotas

Entretanto o fomiato dessas referências é integralmente dependente do fomecedor do

ORB/CCM ou do fomecedor do servidor EJB. Esta solução, portanto, gera uma rede de in-

telconexões arbitrárias envolvendo referências amlazenadas nos diversos bancos de dados,

acanetando uma situação de difícil e árduo gerenciamento.

Analisando o processo de alteração ou atualização dos softwares envolvidos, em que as

IORs ou /za/zdZes para os objetos em outras bases soltam modiâcação estrutural, observa-
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mos que as atualizações que deverão ser efetuadas por toda a rede distribuída tomam-se,

sem dúvida, tarefas bastmte complexas e demoradas.

Como exemplo que pode ilustrar a utilização de uma arquitetura desse tipo, podemos

citar uma aplicação que envolve componentes que modelam departamentos, funcionários

e proÜetos. E natural pensar que o gerenciamento de proÜetos possa promover a dotação

de funcionários de diversos departamentos distribuídos pela rede. Sendo assim, poderemos

enconQa na base de dados proJetos que contenham referências diretas para registros de
funcionários que estão amiazenados em outros servidores remotos.

Uma solução mais adequada nos leva a desejar que um servidor integrante da rede só
possa acessar outro servidor remoto através de uma referência /fome de um componente
que se encontra implantado neste servidor remoto. Portanto, acessos diretos aos dados

amlazenados em outro servidor não são pemutidos nesta solução.

Para o exemplo dos proÜetos que foi citado acima, no caso de um prometo referenciar um

funcionário remoto, ao invés de utilizar uma referência direta ao funcionário, o servidor
deverá obter a referência come para o componente que modela funcionários no servidor

remoto. De posse da referência dome poderá utilizar os métodos de busca oferecidos por
esta interface para localizar o funcionário específico. SÓ neste momento será obtida a
referência paa o funcionário.

Uma altemativa para minimizar o problema decorrente de atualizações de referências,

seria o uso de um catálogo central de /fomes pma os componentes que estão distribuídos
pelas bases envolvidas(figura 4.2).

Para esta solução, em caso de necessidade de atualização de referências, os servidores

geradores das referências a serem atualizadas terão apenas que efetuar novos registros no
catálogo central de Armes. Dessa fomla, as atualizações das referências serão refletidas
paratoda acede distribuída.
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Catálogo 11 de Homes

8
Figura 4.2: Uso de um Catálogo Central de Homes



Capítulo 5

Aplicação: Controle de Estoque
Distribuído

A aplicação escolhida para o estudo considera vários servidores EJB distribuídos, cada qual

utilizando um Banco de Dados pn5prio, onde estão amiazenados dados do estoque local já
existente obedecendo sua própria definição de base de dados. Cada um dos servidores
componentes é um gerenciador do estoque local.

Para criar a visão comum serão definidos componentes EJB, a serem implantados nos

diversos servidores integrantes, que fornecerão a visão única da base de dados global e
implementarão o gerenciador de estoque local. Cada item de estoque possuirá os seguintes
atributos:

8 Código do Item

8 Descúção

8 Quantidade

8 Fornecedor

O tratamento da base de dados local estará encapsulado considerando as particularida-
des do Banco de Dados utilizado.

O sistema deverá ser capaz de executar uma consulta enviada por uma aplicação cliente,

considerando a multibase de dados distribuída como sendo única, transparecendo ao cliente
um processamento de consulta numa base de dados centralizada.
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5.1 Alternativas Consideradas

5]:1 CentrarÚnicããe .Atendimento

O uso de uma central de atendimento cenüaliza as requisições enviadas pelas aplicações
clientes. O servidor que representa a Central de Atendimento manterá uma base de dados

contendo referências RMI para todos os servidores componentes do sistema de estoque.
Seu papel é o de centralizar as requisições enviadas pelos clientes e disparar as consultas

necessárias aos diversos componentes. Desta fomla, os controladores de estuques locais

não são habilitados a atender requisições de aplicações clientes.

A Central de Atendimento deverá oferecer as seguintes funcionalidades:

e Inclusão de Novo Controlador de Estoque

B Exclusão de Controlador de Estoque

e Consulta Lista de Itens de Estoque

e Liberação de Item de Estuque

e Inclusão de Item de Estoque

e Criação de Item de Estuque

e Consulta a Lista de Fornecedores Locais

Cada componente deverá por sua vez oferecer as seguintes füncionahdades

e Consulta Lista de Itens de Estoque

8 Liberação de Item de Estoque

e Inclusão de Item de Estuque(aumenta a quantidade)

e Criação de Item de Estoque

B Consulta a Lista de Fomecedores Locais

Esta altemativa de usar um componente como Central de Atendimento tem como des-

vantagem a centralização das conexões, podendo ocasional' uma impossibilidade geral de

atendimento de requisições se o servidor sair do ar, ou se estiver indisponível.
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5.1.2 Central de Atendimento e Unidades Capazes de Receber Requisi
çoes

Uma alternativa para solucionar o problema da alternativa anterior seria a de permitir que

cada um dos sistemas componentes possa receber requisições de aplicações clientes.

Se a requisição recebida não puder ser resolvida localmente, ela deverá ser repassada a
central de atendimento, que se incumbira de atender a requisição.

Se não houver um meio de conexão entre os diversos servidores participantes e o servi-

dor central diferente do usado pela aplicação cliente, o mesmo problema de indisponibili-
dade da central aparece.

Se cada servidor componente mantiver uma lista das referências RMI paa ouü'os servi-

dores, não seria preciso repassar uma requisição a Central de Atendimento quando não pu-

desse ser atendida localmente. O servidor componente pode disparar consultas para os di-
versos servidores integrantes da lista de posse do componente receptor da requisição. Pode-

se optar por uma política de reâ'escamento da lista periodicamente(diária,
semanal, . . . )

5.1.3 Unidades Capazes de Receber Requisições Assumindo Papel de
Central

Uma variação da altemativa anterior usando um algoriüno de eleição de líder para estabe-

lecer qual servidor será a Central em caso de indisponibilidade do servidor que exercia este
papela

5.1.4 Unidades Capazes de Receber Requisições -- Sem Central de Aten
dimento

Permitindo a cada servidor componente a capacidade de atender e disparar requisições, uma
vez que possua a lista de servidores integrantes, parece ser desnecessário o uso de uma Cen-

tral de Atendimento. Para descarta-la seria preciso citar mecanismos de divulgação/registro
de novos servidores que venham a integrar o sistema, bem como da exclusão.

Esta abordagem parece sobrecarregar cada um dos sistemas gelenciadores de estoque

integrantes, pois adicionamos atribuições além do controle local. Além disso, surge a
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questão de como um novo servidor obtém a lista de todos os ouros integrantes do sistema
para que possa se iegistrar em cada um deles.

5.1.5 Servidor de Diretórios Central

A idéia de se manter uma unidade central volta a ser útil. Cada novo integrante precisaria
apenas se conectar ao componente central para se registrar. Este poderia forçar um reõesca-

mento das listas mantidas pelos outros integrantes, ou a própria política de periodicidade de
reâescamento poderia ser o bastante. Esta unidade central seria um Servidor de Diretóíios

Central, contendo as referências RMI para todos os demais estoques integrantes.

Ao invés de utilizamlos uma política de reãescamento, que poderia ser de difícil cali-

bragem quanto a periodicidade a ser adotada, uma opção seria criar mais um componente
persistente que represente o catálogo de referências remotas registradas no servidor de di-

retórios. A cada ativação desse componente, obteríamos uma imagem atualizada de todo o
catálogo de referências remotas.

5.2 Arquitetura da Aplicação

5.2.1 Modelagem

A altemativa escolhida para implementação da aplicação de controle de estoque distribuído,
que serve como estudo de caso dessa dissertação, foi a que considera o uso de um Servidor
de Diretórios Central.

A aplicação foi modelada de modo a apresentar três componentes:

e Estoque (Est oque) -- representa cada unidade de distribuição do sistema de estoque.

A interface come do Estoque modela o conjunto de itens de estuques armazenados
numa mesma base de dados.

e Gerenciador de Estoque (GerenciadorDeEstoque) -- responsável pelo gerencia-

mento das interações entre cada unidade distribuída de estoque e a aplicação cliente

B Lista de Estoques (ListaDeEstoques) representando o catálogo de /fomes de
cada componente registrado no servidor de diretórios global

Em cada servidor integrante do sistema distribuído de controle de estoque, são implan-
tados esses três componentes
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A figura 5. 1 mostra o diagrama representando a modelagem utilizada para aplicação.

Nesta figura a linha tracdada representa a associação entre o componente entity e a base
de'dador:

Registra

Figura 5. 1: Modelagem da Aplicação

5.2.2 O Componente Estoque

O componente Estoque modela uma unidade de estoque persistente a qual estão associados
os seguintes aüibutos:

e codigo -- número que identifica um item de estuque;

8 descrição descrição textual do item de estoque;

B quanta.dade número que representa a quantidade disponível desse item de isto
que;

B fornecedor nome do fornecedor desse item de estoque.
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Como este componente é do tipo Entity, ou sda persistente, seus atributos são amla-

zenados no banco de dados utilizado pelo servidor EJB em questão. Todo o esquema de

Êêrenéiãníelii(i@ pBúistênüiã élealiiiãii(iÍêlo propno co/afaz/zer

Ao implantar o componente Estoque num servidor, o implantador da aplicação deverá

efetuar o registro do /band/e para a interface /zona desse componente Estoque no Servidor

de Diretórios Central. Isso pode ser feito através de um cliente administrativo que integra

o arquivo ejb-jar montado pelo fomecedor do componente ou pelo montador da aplicação.
Esse cliente realiza este registro a partir de uma entrada pré-definida no Servidor de Di-
retórios. E desta fomla que uma nova unidade de estoque integrante da rede disüibuída
passa a ser conhecida pelas demais.

As interfaces dome e remove do componente Estuque, bem como a classe que o imple-

menta, já estão adequadas à solução escolhida para a aplicação e portando não necessitam
soâer alterações.

5.2.3 O Componente Lista de Estoques

Esse componente representa o catálogo de Armes de componentes do tipo Estuque regis-
tradas no Servidor de Diretóíios Central.

Como o Servidor de Diretórios é um tipo de banco de dados, como descrito na seção

6.3.3, esse componente foi naturalmente modelado como sendo do tipo Entity. Por tratar-se
de um Servidor de Diretórios, que possui especiâcidades que diferem de um banco de dados

padrão, a opção escola)ida para gerenciamento da persistência dos dados foi a realizada pelo
próprio componente. A identificação do tipo de persistência utilizada é feita no descritor

de implantação, vida âguras 5.6 e 5.7.

A implementação do método ejbLoad se encarrega de buscar o catálogo de /fomes
amlazenado no Servidor de Diretórios. A sincronização com o Servidor de Diretórios
utilizado âca a cargo do co/zfaíner que notiâca o componente sempre que for invocado
algum método negocial.

O componente ListaDeEstoques possui um único atributo:

e alista definida como um arras de /fomes de componentes do tipo Estoque;

No momento de caga desse componente, é feita uma consulta ao Servidor de Di

retórios buscando por todas as /fomes gravadas a parta de uma entrada pré-definida uti
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gizada pelo cliente adminisüativo no momento do registro de uma /fome. Para otimizar

a consulta feita no servidor de diretórios, são buscadas as entradas que possuem o aüi-
butõnliJBCtClassqãvaSei;iãlized015Jêõt 'Cõü6iêgultadõ dãDêiiNisao componeliie

monta um catálogo contendo todas as /fomes registradas no Servidor de Diretórios.

A interface dome do componente ListaDeEstoques está apresentada na figura 5.2.

package exemplo .].istadeestoques;

import j ava . rmi . RemoteException;
import j aval . ejb . CreateException;
üüport j avax . ej b . Fi.nderExcepti.on;

pub].ic interface Li.staDeEstoquesHome extends javax. ejb. EJBHome {

pub].ic ListaDeEstoques create(i.nt i.d)
throws CreateException, RemoteException

publ i.c Li.staDeEstoques findBYPrínaryKey(ListaDeEstoquesPK pk)
throws FinderException, RemateException;

}

Figura 5.2: A classe come do componente entity Li.staDeEstoques

O componente ListaDeEstoques oferece um método get que retoma a lista das /zo

mei, e um método refresh para pemlitir um reftescamento forçado da lista.

A interface remove do componente Li.staDeEstoques está apresentada na figura 5.3.

package exemplo. l i.stadeestoques;

inport exemplo . estoque . EstoqueHome ;

public i.nterface ListaDeEstoques extends javax. ejb. EJBObject {

public EstoqueHomeE] Bebo throws java. rmi. . RemoteException;

void refresco throws java. rmi . RemoteException;

}

Figura 5.3: A classe remove do componente entity Li.staDeEstoques
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O método ejbLoad, pertencente a classe que implementa o componente denominado

Li.staDeEstoques, é o responsável por acessar o Servidor de Diretórios e construir toda a

lista da'comes-Este Hétodãêstá ãPresentãdãaas figüias'5.+ e ).):

public class ListaDeEstoquesBean i.mplements javax. ejb.Ente.tyBean 'C

EstoqueHome [] alista;

pub].íc void ejbLoado{
java.uti].Hashtab]e env = new java.uti.] .Hashtab].e O;
env . put (Context . INITIAL.CONTEXT.FACTORy ,

" com . sun . j ndi. . Idap. LdapCtxFactory") ;
env.put(Context.PROVIDER.URL,

"].dap ://].ocalhost: 389/o=EJB , dc=imo, dc=usp, dc=br");
try {

javax . naming. Idap.LdapContext ctx =

new j avax . naming .].dap . ]nitiaILdapContext(env, nu]].) ;

javax .nazi.ng.NamingEnumeratíon ne =

ctx. search( " " , "obj ectClass=j avaSerializedObject " ,nula) ;
j ava. uti]. . Li.st coIDeHomesEstoquesExternos =

new java.util.ArrayListo;
while (ne .hasMore o ) {

javax . nalni.ng . directory . SearcbResult r =

(j avax . naming . directory . SearchResult)ne . sexto ;
j avax . nazi.ng . directory . Attributes attrs =

r . getÂttri.bules O ;
j avax . nazi.ng . di.rectory . Attribute attr

attrs. get( "j avaSeri.alizedData") ;

java.i.o.ObjectlnputStream ois
new java.io.ObjectlnputStream(

new java. io. ByteArraylnputStream(
(byte [] ) attr.feto)) ;

Object obj = ois.readObjecto;
if (obj instanceof javax.ejb.HoneHandle) {

j avax . ejb . HomeHand]e bomeHand].e =

(j avax . ejb . HomeHandle) obj ;

EstoqueHome come =(EstoqueHome)
j avax . rmi . PortableRemoteObj e ct . narrou (

homeHandle . getEJBHomeo , EstoqueHome . class) ;

coIDeHomesEstoquesExternos . add(come) ;

}

}

Figura 5.4: O método ejbLoad da classe que implementa a ListaDeEstoques
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ne . dose O ;
ctx.c].osso;
alista - new EstoqueHome EcoIDeHomesEstoquesExternos rsi.ze(-) ]
alista = (EstoqueHome]])

coIDeHomesEstoquesExternos . toArray(new EstoqueHome [O] ) ;

} catch (Exception e) {

throw new javax. ejb .EJBExcepti.on(e);
}

}

}

Figura 5.5: O método ejbLoad da classe que nnplementa a ListaDeEstoques (cont.)

O descritos de implantação do componente ListaDeEstoques está apresentado nas
figuras 5.6 e 5.7.

<?xm]. versa.on=-- 1 . O "?>

<!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC

"-//Sun Mi.crosystens , Inc .//DTD Enterprise JavaBeans l. l//EN''
" http ://j ava . sun . com/j 2ee/dtds/ejb-j ar. 1.1. dtd">

<ejb-jar>
<enterprise-beans>

<entity>
<description>

Lista de Estuques eh um ente.ty enterprise bean que
representa a ].i.sta de todas as cones de estuques
registradas no LDAP

</description>

Figura 5.6: O descritor de implantação do componente Li.staDeEstoques
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<e j b-name>LI st aDeEstoque s</ej b-narre >
<home>exemplo . listadee stoques . Li. staDeEstoquesHome</homem
<remote>exemplo .lístadeestoques-ListaDeEstoque s ç/remote>
<ejb-class>exemplo . listadeestoques . ListaDeEstoquesBean</ej b

<pers istence-t ype>Be an</persa stence-type>
<prim-key-clãs s>exemplo.l i.stadeestoques . ListaDeEstoque sPK

</prim-key-classe
<reentrant>False</reentrant>

</ente.ty>
</enterprise'beans>

c].asse

<assembly-descriptor>
<security-rolei

<descri.ption>
Permissão de acesso total ao

</description>
<ro]e --name>everyone</ro].e-name>

</secura.ty-rolei

componente

<nethod-permissi.on>
<ro]e -narre >everyone</ro].e --name>
<method>

<ej b-name>ListaDeEsto que s</e j b-name>
<method-name>H'</method-name>

</nethod>
</metbad--permissi.on>

<container-transaction>
<method>

<ej b-name>ListaDeEstoque s </ej b-name>
<method-name>H'</method-name>

</method>
<tr ans - attribute>NotSupported</tr ans- ater i.bute>

</container-transacta.on>

</assembly-descriptor>
</ejb-jar>

Figura 5.7: O desciitor de linplantação do componente ListaDeEstoques(cona.)

5.2.4 O Componente Gerenciador de Estoque

O componente Gerenci.adorDeEstoque, do tipo session, é o responsável pela interação
do cliente com a base de estoques. Possui os seguintes atributos:



5.2 Arquitetura da Aplicação 77

8 /fome contém a referência para a interface dome do componente Estoque local;

t bomeDê11:isto:::«ontéma referência para a interface dome do componente denomi
nado ListaDeEstoques.

No momento em que o componente GerenciadorDeEstoque é criado, as referências

paa o componente Estoque local e para o componente ListaDeEstoques são obtidas

pematindo que, a partir desse momento, as interações com esses componentes possam
oconer.

Através das funcionalidades oferecidas pelo GerenciadorDeEstoque o cliente poderá:

1. Criar item de estoque cria um novo item de estoque na base local;

2. Consultar item de estoque consulta todos os atributos de um item de estoque da
baselocal;

3. Remover item de estuque remove um item de estoque da base local;

4. Incrementar quantidade de um item de estoque adiciona unidade(s) a um item de
estoque dabaselocal;

5. Liberar quantidade de um item de estoque decrementa unidade(s) de um item de
estuque dabaselocal;

6. Lista todos os itens da base de estoque lista todos os itens de estoque da base local
com seus atributos;

7. Listar fornecedores de detemlinado item de estoque lista todos os fomecedores de

itens de estoque, da base local, que possuam uma detemlinada descrição ;

8. Listar todos os fornecedores da base de estoque lista toda a relação de fomecedo
res de itens de estoque da base local;

9. Obter a identiâcação da base de estuque obtém a identiâcação do estoque local;

10. Listar todos os itens da base de estoque distribuída lista todos os itens de estoque,

com seus aüibutos, de toda a base de estoque distribuída.
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Note que o componente Gerenci.adorDeEstoque é um cliente do componente Estoque,

para oferecer as funcionalidades de números l a 9, e do componente Li.staDeEstoques
para rfünêiõóãlidaddãã õúmerã lO

A interface remo/e do componente Gerenci.adorDeEstoque deve ser complementada

para contemplar o método que lista todos os itens de estoque de toda a base disüibuída,
como apresentado na âgura 5.8.

pub].ic interface GerenciadorDeEstoque extends javax. ejb .EJBObject 'C

public ltemEstoque]] listaltensTodosEstoquesExternoso
throws j ava . rni. . RemoteException;

Figura 5.8: Complementação da interface Renote do Gerenci.adorDeEstoque

Da mesma forma, a classe que implemente o componente Gerenci.adorDeEstoque
deverá ser complementada como mostram as âguras 5.9 e 5. 10.

public class GerenciadorEstoqueBean imp].ements j avax . ejb . Sessi.onBean {

public lteniEstoque [] l i.sta]tensTodosEstoquesExternosO
throws j ava. rmi . RemoteException{

try C
java.util.List ie = new java.util.ArrayListo;

Li.staDeEstoquesPK pk - new ListaDeEstoquesPKo;
pk.codj.go = 0;
Li.staDeEstoques lístaDeEstoques =

homeDaLista . findBYPrimaryKey(pk) ;
EstoqueHomel] eh =].istaDeEstoques.feto;

Figul-a 5.9: Complementação da classe que implementa o Gerenci.adorDeEstoque
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for (int j=0; j < eh.length; j++){
EstoqueHome estHome = (EstoqueHome) ehljl;

:J ava . uti.]. . Co]]ection coJ:Jr- ostHome-+indA]..l.G) i

java.uti.l.lterator it= cola.i.teratoro;
while (i.t.hasNexto){

Estuque est =((Estoque)it.sexto);
ie . add(new lteinEstoque(est . getCodi.goo ,

est . getDescricao O ,
est.getFornecedoro,
est.getldEstoqueo
est.getQuantidadeo));

lteinEstoque iRest] = new ltemEstoqueEie.sizeo];
ires = (]tenIEstoque]]) ie .toArray(new ]teinEstoque]O] )
return i.Res:

catch (FinderException fe){
throw new javax .ejb . EJBException(fe);

}

}

}

}

}

Figura 5. 10: Compl. da classe que implementa o GerenciadorDeEstoque(cont)

A âgura 5.1 1 mostra o trecho contendo as entradas ejb-re:f que pemlitem ao com-
ponente GerenciadorDeEstoque obter as infomlações necessárias para interagir com os
componentes Estoque e ListaDeEstoques. O descritor de implantação do componente

Gerenci.adorDeEstoque mostrado nas figuras 1. 19 e 1.20, deve ser complementado para
contemplar a interação com o componente ListaDeEstoques, e assim, fiam adequado à
solução adotadapara a aplicação.

5.3 Tecnologias Utilizadas

5.3.1 Servidor EJB

No início dos trabalhos foram avaliados os seguintes servidores

8 Orion ferver

e Weblogic 5.0
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'3jb'-rõf>'
<e j b-ref -name>ej b/Ref Compone nt eEsto quem/e j b-ref -name>
<e j b-ref-t ype>Entity</ej b-ref-t ype>

<home>exemp].o . e stoque . EstoqueHome </homem

<remote>exenplo . estoque . Estoque</remote>
</ejb-ref>

<ejb-ref>
<ej b-ref-name>ej b/Re f Component eLI staDeEsto que s</ej b-ref-name>
<e j b-ref -t ype>Entity</ej b-ref-typ e>

<home>exemplo . listadee stoque s . Li.staDeEstoque sHome</homem

<remote>exemplo . l i. stadeestoques. Li.staDeEstoque s</remote>
</ejb-ref>

</sessíon>

Figura 5. 1 1 : Complementação do descritor de implantação do Gerenci.adorDeEstoque

B Weblogic 6.0

© JBoss 2.2

Devido ao fato de oferecer abertura dos fontes, simplicidade de uso, estabilidade da
versão e clareza da documentação resolvemos utilizar o servidor JBoss. Para implementação
da aplicação controle de estuque foi empregado o servidor JBoss 2.4.3.

JBoss é uma implementação da especificação EJB l. l (e de parte da especiâcação 2.0),

ou seja é um servidor e co/z/ai/zer para Erre/prime dava.Bea/zi. Requer quantidade mínüna

de memória e espaço em disco, rodando numa máquina que possua 64Mb de RAM. A
implementação de referência de servidor EJB, fornecida pela SUN com o J2SDK .Erz/er-

prise .Edirion (J2EE), requer 128Mb de ]R.AM e 3 IMb de espaço em disco. O JBoss oferece

um servidor de beco de dados SQL, buíZf-i/z, para manipular componentes persistentes,
que é iniciado automaticamente com o servidor JBoss.

IJma das maiores vantagens oferecidas pelo JBoss é o /zof depZoymenr. Isto sigmíica

que para implanta um componente no servidor basta copiar seu arquivo tipo JAR para
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o diretório de implantação do servidor. Se isto for feito quando o componente já estiver
implantado, JBoss automaticamente desinstala o componente implantado e implanta a nova
versão.

JBoss é gratuito mesmo para uso comercial.

5.3.2 Bancos de Dados

Foram utilizados dois bancos de dados distintos a saber

Postgresql B um DBMS relacional Orientado a objeto que suporta construções SQL

como, suóseZec/s, transações e tipos e funções definidos pelo usuátío. E um incre-

mento no sistema de gerenciamento de base de dados POSTGRES. PostgreSQL é

gratuito e toda a sua codificação está disponível.

Hypersonic E um DBMS relacional escrito em Java, com um dríver JDBC, suportando

um subconjunto do SQL Anal-92. Oferece um áz/abafe engane pequeno, cerca de
lOOk, rápido e com opção de armazenamento de tabelas em memória ou em disco.

Oferecido gratuitamente com documentação e código incluídos.

Além do uso de bancos de dados distintos, foram utilizados mapeamentos diferentes
dos atübutos do componente Estoque para cada uma das bases de dados envolvidas.

5.3.3 Serviço de Diretórios

Um serviço de diretórios pennite a localização de usuários, recursos, serviços e infomlações

numa rede. Pode-se distinguir um serviço de diretórios de um serviço de nomes pela ha-

bilidade nos serviços de busca e recuperação de infomlação nomeada. Embora possa ser
considerado como um tipo de banco de dados, não possui algumas das funcionalidades
típicas de um banco de dados, como transações atómicas e consultas declarativas [14]. Os

acessos para leitura do diretóiio são tipicamente mais comuns que os de atualização.

O serviço de diretórios escolllido paa utilização neste trabalho foi o L.DAP, que fomece

uma maneira de nomear, gerenciat e acessar coleções de pares de atributo-valor. Constitui

um padrão Intemet aberto e foi produzido pelo IEm, /n/emef Engi/zeerizzg Zask jorre,

grupo responsável também pelo TCP/IP, SMT, SNMP, HTTP e outros protocolos. O
LDAP ofel-ece as seguintes funcionalidades [1 6] :
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8 Acesso e Atualização
retóiio

pemlite buscas complexas considerando porções do di

8 Mecanismo de Autenticação possibilita a segurança da infomiação através de con
trolesde acessos

8 Baseado em Modo Estensíve] da informação pemlite que o tipo da infomiação
armazenada no diretório seja estendida dinamicamente.

Características do serviço de Diretórios LDAP. Do ponto de vista conceimal, o LDAP
é composto pelos seguintes elementos:

1. Modelo de Infomiação Todos os dados no diretório são annazenados em ''en-

tradas'', sendo que cada entrada pertence a pelo menos uma ''oZI/ecf c/ass". Cada
entrada possui uma coleção de atributos, que mantém as infomlações da entrada. As

oZÜecf c/ass definem os atributos que uma entrada pode ou deve conter.

2. Modelo de Nomes Especifica como a informação é organizada e referenciada
num diretório L.DAP. Os nomes LDAP, seqüências de atributos de entradas, dão
hierárquicos.

3. Modelo Funcional Define como clientes podem acesso, manipular e alterar as

informações num diretório. O l.D.AP oferece as seguintes operações básica: adici-
onar, apagar, modiÊcar, associar (bin(D, dissociar (unbi/zd), buscar, comparar, reno-
mear e abandona.

4. Modelo de Segurança -- Define como a iiúomiação LDAP é protegida contra acessos
não autorizados.

5. Esquema LDAP Define que dados podem ser amlazenados num detemlinado ser-

vidor e como esses dados se relacionam com objetos do mundo real. O esquema
pode usar oÉI/ecf classes padronizadas ou novas oZI/ecf classes criadas para atender a

requisitos específicos de uma instalação.

6. Protocolo LDAP Especifica as interações entre clientes e servidores, e define os

fomlatos das mensagens de requisição e resposta.

7. Interface de Programação API que oferece um conjunto de funções e definições
padronizadas. Ê utilizada pelos programas que acossam o diretório.
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8. Fomiato de troca de Dados O LDAP Z)afaz /nrerrAa/zge formar(LDIF) é um for-
mato textual para representação de entradas e alterações nessas entradas. Facilita a

iiiijiõiiãêão7êijiõiiãêãddãdadõi iíe/E)aia diretonos .x.)uu ou pmpnetãnos.

Implementação Utilizada. Várias empresas oferecem produtos LDAP, incluindo Micro-

soft, Netscape e Novela. A Ope/zZ,ZI)AP Eozzndarion mantém e disponibiliza uma Imple-

mentação open source do LDAP, baseada na implementação original da Universidade de

Michigan. Para aplicação de estudo de caso referente a esta dissertação foi utilizado o
serviço de diretóíios OpenLD.AP versão 2.0. 11.

OpenLDAP. O prometo Openl.DAP é um esforço de colaboração para o desenvolvi-

mento de um conjunto robusto de aplicações e ferramentas de desenvolvimento LDAP O

prometo é gerenciado por uma comunidade de voluntários que utilizam a intemet para se

comunicarem, planearem e desenvolverem. O desenvolvimento do OpenLDAP prossegue
acompanhando a evolução dos padrões da IEn. hiclui os seguintes módulos:

e slapd servidor L.DAP stand-aZo/ze;

e sluípd servidor LDAP sra/zd-a/one;

e bibliotecas implementando o protocolo LDAP;

8 utilitários, ferramentas, e exemplos de clientes L.DAP.



Capítulo 6

Trabalhos Relacionados

6.1 O Sistema MIND

O MH-ID (Ã/E7'g Znfe/operabZe Z).BÀ/S) [6, 1 8] é um sistema mzzZ/idafabase construído

pela ]14idd/e .Easf Zecã/zícaZ Z./nlversiO(METU) em colaboração com a Universidade de

Alberta. No Mn\íD, cada banco de dados integrante do mzz/üdarabase é encapsulado num

objeto CORBA denominado .foca/ Z)a/czbase Ágenf(LDA), cuja interface IDL representa
um ''banco de dados genérico". O MIND fornece implementações de LDAs para diversos

bancos de dados, como Orac]e, Sybase e Adabas. Cada L.DA é responsável por:

e oferecer uma interface para o banco de dados local,

e representar, num modelo de dados canónico, os esquemas exportados pelo sistema
de banco de dados local, e

e traduzir para a linguagem de consulta local as consultas expressas numa linguagem
de consulta global.

Os L.DAs são gerenciados pelo nível global do MIND, que contém um gerenciador de

transações e um processador de consultas dist:ribuídas, bem como um integrador de esqui
masa
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6.2 O Sistema lIEROS

O HERAS(77e/erogeneozzT'OZyeõílS5iireãF[33] e-um'jistêma ãd'bãiiêõiãdãadõihetê:

rogêneos desenvolvido na PUC do Rio de Janeiro. Seus componentes são encapsulados

por objetos CORBA. O HEROS possui um esquema global que integra os esquemas dos

bancos de dados componentes e define mecanismos para gerência de transações globais.

O esquema de exportação de cada sistema integrante contém a descrição dos objetos

locais que farão parte do multibanco de dados, expressa usando os conceitos do modelo de

dados global. A versão do HEROS descrita em]33] faz a tradução dos modelos de dados

locais para o modelo global, mas deixa a cargo do administrador da federação a detecção
e a resolução manual de possíveis heterogeneidades semânticas. O sistema oferece me-

canismos para üatamento de certas heterogeneidades, incluindo sinónimos, homónimos,
replicação de objetos e heterogeneidade de unidade de medida.

6.3 O Sistema Garlic

O GarZíc]26, 27], desenvolvido no /lEAl ÁZmaden .ResearcA Ce/zfer, é um sistema que ofe-

rece uma visão integrada de dados heterogêneos provenientes de múltiplas fontes, as quais
podem incluir sistemas legados. A integração não requer alterações na forma de amlazena-
mento nem tampouco nos locais onde os dados estão amlazenados.

O núcleo do Garlic é um processador de consultas globais que interage com um con-

junto de wrap/2ers que encapsulam as fontes de dados. A arquitetura do Garlic, que aparece
na âgura 6. 1, prevê um wrapper para cada fonte de dados. Um repositório de metadados

contém a descrição do esquema global, mas não mantém infomiações sobre os recursos de
processamento de consultas das várias fontes de dados.

O processador de consultas desenvolve planos paa decomposição de consultas globais
em consultas que possam ser interpretadas por cada repositório. Uma das responsabilidades

de um wrczpper é participar do planeamento de consultas, que tem como objetivo enumerar

planos alternativos para responder a uma detemlinada consulta. Nessa fase, o processador
de consultas identifica o maior fragmento da consulta que envolve determinada fonte de

dados, e o envia ao wrapper dessa fonte de dados. O wrapper retoma uma lista (possivel-

mente vazia) de planos de execução que implementam total ou parcialmente o fragmento

recebido, bem como estimativas do custo da execução desses planos. O processador de
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ã

/'

Figura 6. 1: Arquitetura Gmlic

consultas inclui os planos de execução retomados pelos vários wrapperi no conjunto de

possíveis planos que ele está gerando, adicionando planos que realizam no próprio Garlic
as partes da consulta que não são tratadas pelas fontes de dados. Um otimizador de consul-

tas procura então escolher o plano de execução mais eficiente, baseado nas estimativas de
custo fornecidas pelos wrappers.

Um wrq)per fornece quatro serviços:

1. Modela como objetos os dados provenientes da fonte que ele encapsula;

2. Trata invocações de métodos sobre esses objetos;

3. Participa do planejamento de consultas ;

4. Participa da execução das consultas

Essa arquitetura de wrappers pretende oferecer

e Baixo custo inicial de desenvolvimento É obrigatória apenas a implementação de
um pequeno conjunto de serviços.
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e Capacidade de evolução Um wrapper, inicialmente, poderá apenas modelar o
conteúdo de um repositório como objeto. Havendo necessidade de melhorar o de-

SêmPeiiho;®capaCidades dãProcessamenttí'dã êõngiiltãdole®itóiiã poHerãõ ser

exploradas posteriormente.

e Flexibilidade Wrapperi pa'a novas fontes de dados poderão ser integrados a um
muZfida/aZ,ase Garlic já existente.

8 Otimização de consultas Como participante do planeamento de consultas, um
wrapper utilizará as informações que detém sobre as facilidades de busca e consulta
oferecidas pelo repositório ao qual está associado detém)mando dinamicamente o

quanto de uma consulta poderá ser tratada no repositório.

6.4 O Sistema DISCO

A arquitetura do sistema DISCO(Z)is/ríbzzfed.ZnÚorma/ío/z SearcA Co/npone/z/)[32] aprece
nafigura 6.2.

Figura 6.2: Arquitetura DISCO
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O ambiente DISCO tem os seguintes componentes

e Aplicação-- Os usuários interagem com a aplicaçãoíque acessa uma representação
unifomte das fontes de dados distribuídas.

e Catálogo Fornece uma visão geral de todo o sistema.

B Mediadores Oferecem como funcionalidade o acesso umfomie às diversas fontes

de dados. Os mediadores recebem consultas provenientes da aplicação e as transfor-

mam em subconsultas que serão posteriomlente distribuídas pelas fontes de dados
através dos wrappers.

e wrqppers São responsáveis pela tradução das subconsultas para as linguagens re-

lativas às fontes de dados às quais estão associados. Têm também a responsabilidade
de participar da fase de planeamento de consultas, informando aos mediadores os

recursos de processamento de consultas da sua fonte de dados.

A arquitetura de wrqppers do DISCO tem pontos em comum com a do Garlic. Em

ambos os sistemas os wrceppers participam ativamente do processamento de consultas, re-

tirando do nível superior a responsabilidade de manter infomiações sobre os recursos de

processamento de consulta das fontes de dados. Uma diferença importante, entretanto, está

no modo como o wrqpper repassa tais infomlações ao nível superior. No caso do Garlic,
o wrapper recebe uma árvore sintática representando o fragmento da consulta que envolve

sua fonte de dados e retoma um conjunto de planos de execução e seus respectivos custos.

Já o DISCO emprega um modelo de processamento de consultas baseado numa álgebra

de operadores lógicos relacionais, tais como seZecr, p/ul/ecr e sca/z. O wrapper conhece o
subconjunto desses operadores lógicos que é suportado por sua fonte de dados. Na fase de

processamento de consultas ele repassa essas infomiações ao mediador, na fobia de uma

gramática que descreve as expressões lógicas suportadas.



Capítulo 7

Consideracões FinaisJ

7.1 Dificuldades Encontradas

A avaliação dos servidores BJB disponíveis foi uma tarefa que ultrapassou as expectati-
vas estabelecidas inicialmente. Esperava-se encontrar os produtos em um grau maior de
desenvolvimento.

O primeiro servidor a ser analisado foi o Oãon [15], por ser de uso gratuito. Porém
a documentação oferecida não acompanhava as versões liberadas do servidor, dificultando

bastante a fãmiliaíização com o produto.

Após a experiência mal sucedida com o Orion, tentamos utilizar versões de experi-

mentação(/ria/ veriions) do produto oferecido pela BEA Systems denominado Weblogic

Server[2]. Embora a documentação existente tenha sido satisfatória, tivemos problemas
para utilizar as ferramentas visuais paa a implantação de componentes. As ferramentas

oferecidas com as versões de experimentação pareciam não estar totalmente desenvolvidas,

tendo apresentado problemas de funcionamento principalmente na geração dos arquivos

descritores de implantação e mapeamento dos campos persistentes. Duas versões foram

testadas, a 5.1 e a 6.0. Além dos problemas encontrados, essas versões de experimentação

do Weblogic podem ser usadas gratuitamente por apenas 30 dias.

Por último foi testado o servidor JBoss [17] que nos surpreendeu pe]a faci]idade de uti]i-

zação e boa documentação. Tivemos apenas dois problemas. Um deles foi na serialização

de Àcz/2d/e para componente, que não amiazenava a referência do servidor de origem. Desta

fomta, ao recuperar a referência serializada de um componente e tentar utiliza-la para in-



7.2 Comparação com Outros Trabalhos 90

vocal um método negocial ocorT.ia um erro, pois a referência não continha informações

relativas a que servidor remoto tal referência pertencia. Após contado com a equipe do
JBósçft)ílibemdãüma nótãVêisão©ue Éõlüõionou o problema'

O segundo problema estava também relacionado com a utilização de referências remo-

tas serializadas e era causado por um erro no JBoss, no código que tratava a referência.

Como detíhhamos os fontes, comgimos esse erro e gerimos uma versão que funcionava

corretamente. Não foi necessário contatar a equipe do JBoss, pois veriâcamos que o código
fonte da próxima versão(o qual é acessível via Intemet) já continha essa correção.

A experiência com o JBoss foi bastante positiva e durante os üabalhos foi possível per-

ceber o seu rápido desenvolvimento e alto nível de comprometimento com a especiâcação
EJB

7.2 Comparação com Outros Tlrabalhos

Embora nossa proposta de utilização de arquitemras de componentização de servidores

como integradoras de BDs distübuídos não objetivo oferecer uma mesclagem completa
de todos os esquemas das bases integrantes, restringindo-se a disponibilizar uma visão

comum pré-definida das informações, podemos identiâcar similaüdades com os trabalhos
discutidosno capítulo 6.

Tanto o MnqD como o HERAS são sistemas m Iridarabase baseados num padrão de
mídd/eware para objetos distribuídos (CORBA). Nossa proposta é a integração de BDs dis-

tribuídos através arquiteturas de componentização que, por sua vez, se baseiam em padrões
de mídd/eware paa obÜetos dista.ibuídos.

Os componentes tipo entidade oferecidos pelas arquiteturas de componentização de ser-

vidores têm muito em comum com os wrappers dos sistemas Garlic e DISCO. A semelhança
com os wrqppers do Garlic é maior, pois estes modelam como obÚetos os dados dos re-

positórios subjacentes e oferecem métodos de acesso (ger/se/) aos atributos dos objetos.

Estes métodos de acesso são inteiramente análogos aos oferecidos por componentes tipo
entidade.

No caso do Garlic, entretanto, existe a necessidade efetiva da implementação do código

que encapsula o conteúdo de uma fonte de dados, associando identidade aos objetos e per-

mitindo ao Garlic atualizar e recuperar dados do repositório. As arquiteturas de componen-

tização de servidores oferecem a geração automática do código que gerencia a persistência
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dos dados, isentando o desenvolvedor do componente da tarefa de implementar' a interação

com a base de dados. Evidentemente essa geração automática não é feita para toda e qual-
queírepositóí:inda dador;mas apenas)arã ãquéleg suportãdõiBelãíer?idoíEJli õü CCM

no modo co/z/czi/zer-ma/zagedpe/sisfe/zce. Caso se use persistência gerenciada pelo compo-

nente, o desenvolvedor terá a possibilidade de lidar com um repositório de dados abitráúo.
Neste caso, a tarefa do desenvolvedor será similar à de desenvolvimento de um GarZíc
wrqpper básico, que não expõe os recursos de processamento de consultas do repositório
subjacente.

Um dos pontos mais atraentes oferecidos pelas arquiteturas de componentização de

servidores é, sem dúvida, a infraestrutura disponibilizada, que pemnte que o servidor ge-

rencie automaticamente serviços como transações, persistência, distribuição, estado e ciclo
de vida. Os sistemas descritos no capítulo 6 não fornecem todos esses serviços, sobrecane-

gando o desenvolvedor de aplicações com aspectos que fogem a sua áea de especialidade.

Por outro lado, nosso trabalho não ataca a questão da otimização de consultas envolvendo

dados de vários repositórios, tratada pelos sistemas Garlic e DISCO.

7.3 Trabalhos Futuros

Hoje a utilização de arquiteturas de componentização de servidores possibilita a geração
automática de código similar ao dos GarZic wrappers básicos. Por não atacarem a questão

da otimização de consultas distribuídas, tais arquiteturas não comportam algo similm a um

GarZic wrapper que exponha os recursos de processamento de consultas do seu repositório.

Notar que a versão 2.0 da especiâcação EJB possibilita a definição de relacionamentos

entre componentes do tipo entidade, porém essa funcionalidade está restrita a componentes
implantados em um mesmo servidor. Dessa torna, EJB 2.0 evita tratar consultas formu-

ladas em EJB QL que envolvam dados gerenciados por múltiplos servidores EJB. Mesmo

assim, é possível formular consultas EJB QL envolvendo dados de várias fontes gerencia-

das pelo mesmo servidor EJB. Técnicas de otimização de consultas distribuídas análogas

às utilizadas pelo Garlic poderiam ser empregadas neste caso. Esta é uma linha interessante
parainvestigação futura.

IJma linha adicional para investigação futura é o tratamento de consultas envolvendo

múltiplos servidores EJB. Isso envolveria uma extensão à arquitetura EJB. Tal extensão

poderia, por exemplo, adicionar à interface EJBHome métodos que seriam chamados na fase
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de planel amento de consultas. Uma extensão similar poderia ser proposta para o CCM.
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