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Sistemes distribuïts

Un sistema distribuït és una col.lecció de hosts autònoms connectats mitjançant una
xarxa. Cada host executa components, i usa un middleware que permet coordinar les
activitats dels components de manera que els usuaris veuen el sistema com un únic
recurs informàtic integrat.

Middleware

Sistema Operatiu Xarxa

Hardware

Comp_1 Comp_n

Host

Middleware

Sistema Operatiu Xarxa

Hardware

Comp_1 Comp_n

Host
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 3

Imatge única i integrada del sistema

Middleware

Xarxa física

Clients Servidors d’
aplicacions

Servidors 
de dades
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Middleware
(Software intermedi)

• Servei de propòsit general entre les plataformes i les aplicacions.
• Es defineix per l’API i els protocols que soporta.

APIs

             Middleware
(serveis de sistemes distribuïts)

Aplicació Aplicació

Interfície de la 
  plataforma

Plataforma
   Sistema Operatiu
   Hardware

Interfície de la 
  plataforma

Plataforma
   Sistema Operatiu
   Hardware

....

....
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 5

Sistemes centralitzats vs. distribuïts

• Sistemes centralitzats:
– No tenen components autònoms.
– Homogenis.
– Molts usuaris comprateixen el sistema contínuament.
– Un únic punt de control i de fallada.

• Sistemes distribuïts:
– Tenen components autònoms.
– Heterogenis.
– No tots els usuaris usen el mateix component.
– Concurrència.
– Diversos punts de fallada.
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Transparència en un sistema distribuït

• D’accés.

• De localització.

• De migració.

• De replicació.

• De concurrència.

• D’ampliabilitat.

• De rendiment.

• De fallada.
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 7

Tipus de middleware

• Orientat a transaccions.
– Soporten transaccions implicant diferents sistemes de bases de dades distribuïdes.

– CICS (IBM), Tuxedo (BEA), Encina (Transarc),...

• Orientat a missatges.
– Soporten la comunicació entre components mitjançant missatges.

– MQSeries (IBM), ToolTalk (Sun), TopEnd (NCR), ...

• Orientat a objectes.
– Ús dels principis de l’orientació a objectes per sistemes distribuïts.

– CORBA (OMG), DCOM (Microsoft), RMI (Sun)
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CORBA: OMG

• Object Management Group.
• Objectiu: “Crear estàndards que possibilitin una indústria de components distribuïts”.
• Organització internacional oberta amb més de 600 membres.
• Fundada el 1989.
• OMG no produeix software: només especificacions.
• OMG ha especificat CORBA.
• Implementacions de CORBA:

– Visibroker (Visigenic-Borland)
– Orbix (Iona).
– Objectbroker (Digital).
– SOM (IBM).
– ORB Plus (HP).
– JavaORB(Distributed Object Group)

» (gratuït - serà l’utilitzat per a la presentació
» http://dog.exoffice.com)

– etc.
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 9

CORBA: OMA
(Arquitectura Gestió Objectes)

Object Request Broker

Objectes de l’aplicació

Serveis CORBA

Cicle
de vida Noms Persis-

tència TransaccionsConcurrència

Serveis H/VVertical
s

Horitzontals

...

Bancari

Interfície
amb usuaris

...

...
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CORBA: Model dels objectes (I)

• Un sistema d’objectes proporciona serveis a clients. Un client d’un servei és qualsevol
entitat capaç de demanar el servei.

• Un sistema d’objectes inclou objectes. Un objecte és una entitat identificable i
encapsulada que proporciona un o més serveis que poden ser demanats per un client.

• Requestes:
– Els clients demanen serveis emetent requestes.

– Una requesta consta d’una operació, un objecte destí (que l’ha de fer), zero o més paràmetres
i, opcionalment, un context de requesta.

– Un paràmetre d’una requesta és un valor. Ha de ser una instància d’un tipus de dades OMG
IDL.

– Una requesta causa que es faci el servei en nom del client. L’execució d’aquest servei pot
incloure retornar els resultats al client.

– Si es dóna una condició anormal, es retorna una excepció.
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 11

CORBA: Model dels objectes (II)

• Una interfície és una descripció d’un conjunt d’operacions que un client pot demanar a un
objecte. Un objecte satisfà una interfície si pot ésser especificat com a objecte destí en
totes les operacions descrites a la interfície. Les interfícies es descriuen en OMG IDL.

• Una operació denota un servei que pot ésser requerit. Les operacions tenen un identificador
i una signatura que consta de:

– Paràmetres.

– Resultat de l’operació.

– Excepcions que es poden produir.

– Informació contextual que pot afectar le requesta.

– Estil d’invocació:

» Síncrona o síncrona diferida.

» Unidireccional.

• Una interfície pot tenir atributs. Equivalen a dues funcions d’accés: obtenir el valor de
l’atribut i fixar aquest valor.
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CORBA: Model dels objectes (III)

• La implementació d’un sistema d’objectes realitza les activitats computacionals
necessàries per satisfer els serveis requerits.

• Un mètode és el codi que s’executa per fer un servei. Quan un client emet una
requesta, es crida un mètode de l’objecte destí. Els paràmetres es passen al mètode, i
els paràmetres de sortida i el valor de retorn ( o excepcions) es  retornen al client.
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 13

CORBA: ORB
Requesta enviada via ORB
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CORBA: ORB
Estructura de les interfícies de l’ORB
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 15

CORBA:ORB
Un client usa la interfície d’invocació estàtica o la dinàmica
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CORBA:ORB
Una implementació d’objecte rebent una requesta
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 17

Exemple 1 sistema CORBA
Disseny centralitzat

:ClientComptador :Comptador

main

posaSuma(0)

dónaSuma

<

<

<

Se suposa que ClientComptador té
una referència del Comptador

El comptador s’inicialitza a zero.

Incrementem 1000 vegades el comptador

Obtenim el valor final

ClientComptador

main()

Comptador
suma:long

posaSuma(long s)
dónaSuma():long
incrementa():long

1

incrementa*

Visualitzem la duració mitjana d’un increment
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Exemple 1 sistema CORBA
Disseny distribuït sobre CORBA

CORBA

ClientComptador

main()

Comptador
suma:long

posaSuma(long s)
dónaSuma():long
incrementa():long
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 19

Exemple 1 sistema CORBA
Disseny distribuït sobre CORBA: Classes principals

ClientComptador

main()

ComptadorImpl

suma:long

suma(long s)
suma():long
incrementa():long

Module Comptar {
 interface Comptador {
   attribute long suma;
   long incrementa(); }; };

Compilador
idl -> java

stub skeleton

ORB ORB+POA

ServidorComptador

main()Programador
  part client

Programador
part servidor

IDL
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Exemple 1 sistema sobre CORBA: classe ServidorComptador
// ServidorComptador.java: El programa principal de ServidorComptador
package Comptar;
import java.io.*;
class ServidorComptador
{ static public void main(String[] args)
  { try
    { // Inicialitzem l'ORB i el POA
       org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null);
       org.omg.CORBA.Object objPoa = orb.resolve_initial_references(“RootPOA”);
       org.omg.PortableServer.POA rootPOA = org.omg.PortableServer.POAHelper.narrow(objPOA);
       // Creem una referència d'un objecte CORBA Comptador
      org.omg.CORBA.Object objCompt = rootPOA.create_reference("IDL:Comptador:1.0");
       byte[] objectId = rootPOA.reference_to_id(objCompt);
       //  Creem un servent (objecte Java) per a un objecte CORBA Comptador
       Comptar.ComptadorImpl comptador = new Comptar.ComptadorImpl();
       // Activem l'objecte CORBA Comptador
       rootPOA.activate_object_with_id(objectId,comptador);
       System.out.println("ComptadorImpl: estic a punt");
       System.out.println("El meu identificador és " + orb.object_to_string(objCompt));
       // Posem en un fitxer la referència de l’objecte Comptador
       PrintStream pfile = new PrintStream(new FileOutputStream("comptador.ior"));
       pfile.println(orb.object_to_string(objCompt));
       System.out.println("Guardo l'IOR del comptador al fitxer: comptador.ior");  
       // Activem el POA. Executem l’ORB i es passen a esperar invocacions
       rootPOA.theManager().activate();
       orb.run();
     }  
   catch(java.lang.Exception e) 
     {  System.out.println(“Excepció: “ +  e);  }
   } }
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 21

Exemple 1 sistema sobre CORBA:  classe ComptadorImpl

// ComptadorImpl.java: La implementació del comptador
package Comptar;
class ComptadorImpl extends ComptadorPOA
      {     private int suma;

            // Constructor
           ComptadorImpl()
           { System.out.println("Creat l'objecte comptador");
                suma = 0;  }
  
           // Donar el valor de l'atribut suma
           public  int suma() throws org.omg.CORBA.SystemException
           { return suma;  }

           // Fixar el valor de suma
           public  void suma(int val) throws org.omg.CORBA.SystemException
           { suma= val;   }

           // Incrementar suma en una unitat
           public int incrementa() throws org.omg.CORBA.SystemException
         { suma++;
              return suma;   }
      }
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Exemple 1 sistema sobre CORBA:  classe ClientComptador

// ClientComptador.java Programa client.
package Comptar;
import java.io.*;
class ClientComptador
{ public static void main(String args[])
  { try
    { // Inicialitzem l'ORB
      System.out.println("Inicialitzem l'ORB");
      org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null);
      // Llegim l'IOR del comptador del fitxer
      DataInputStream pfile = new DataInputStream(new FileInputStream("comptador.ior"));
      org.omg.CORBA.Object objecte = orb.string_to_object(pfile.readline());
      Comptar.Comptador comptador = Comptar.ComptadorHelper.narrow(objecte);
      // Posem suma a 0.
      System.out.println("Posem a 0 el valor de suma");
      comptador.suma((int)0);
      // Calculem l'instant inicial
      long inici = System.currentTimeMillis();
      // Incrementem 1000 vegades
      System.out.println("Estic incrementant");
      for (int i = 0 ; i < 1000 ; i++ )   { comptador.incrementa();  }
      // Calculem l'instant final i imprimim l'estadística
      long acaba = System.currentTimeMillis();
      System.out.println("Durada mitjana = "  + ((acaba - inici)/1000f) + " msecs");
      System.out.println("Suma = " + comptador.suma());
    }
  catch(java.lang.Exception e)
    {System.out.println("Excepció: " +  e); }
  } }
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 23

Exemple 1 sistema sobre CORBA:
execució

.... > java Comptar.ServidorComptador

Creat l'objecte comptador
ComptadorImpl: estic a punt
El meu identificador és IOR:
000000000000001249444c3a436f6d707461646f723a312e300000000000000200000000000000e4000
10200000000076f72636869640000f36a0000000000c800014a4f524202000001000000000064000100
0000000001000000000000001c49444c3a436f6d707461646f723a312 e33a31373a353a3
63a313239000000000000000000000000000000000000000000000000000076f726
36869640000f36a0000000000c800014a4f52420200000100000000006400010000000000010000000
00000001c49444c3a436f6d707461646f723a312e303a31373a353a363a3132390000000
Guardo l'IOR del comptador al fitxer: comptador.ior

...> java Comptar.ClientComptador

Inicialitzem l'ORB
Posem a 0 el valor de suma
Estic incrementant
Duracio mitjana = 1.662 msecs
Suma = 1000
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IDL: Estructura General

Module <identificador>
{
 <declaracions de tipus>;
 <declaracions de constants>;
 <declaracions d’exepcions>;
 
  interface <identificador>  [:<identificador>]
    {
       <declaracions de tipus>;
       <declaracions de constants>;
       <declaracions d’atributs>;
       <declaracions d’exepcions>;

       [<tipus_operació>] <identificador> (<paràmetres>)
       [raises (<excepció>,...)];
       .........
   };
   ..................
};

62



65

Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 25

IDL: Tipus primitius i construits

PRIMITIVE:
• Integer:

– short, long, long long
– signed & unsigned

• Floating point:
– float, double,

long double

• char, wchar, boolean, octet
• Any

CONSTRUCTED:
• Structs
• Unions
• Enums
• Sequences
• Strings, wstrings
• Arrays
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Exemple IDL (1 de 2)

module RoomBooking {

   interface Meeting {
    
        // A meeting has two read-only attributes which describes
        // the purpose and the participants of that meeting.
    
        readonly attribute string purpose;
        readonly attribute string participants;

        oneway  void destroy();
    };
    
    interface MeetingFactory {
    
        // A meeting factory creates meeting objects.
    
        Meeting CreateMeeting( in string purpose, in string participants);
    };
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Exemple IDL (2 de 2)

interface Room {
        // A Room provides operations to view, make and cancel bookings.
        // Making a booking means associating a meeting with a time-slot (for this particular room)
        // Meetings can be held between the usual business hours.
        // For the sake of simplity there are 8 slots at which meetings can take place
       enum Slot { am9, am10, am11, pm12, pm1, pm2, pm3, pm4 };

        // since IDL does not provide means to determine the cardinality
        // of an enum, a corresponding constant MaxSlots is defined.
        const short MaxSlots = 8;

        // Meetings associates all meetings (of a day) with time slots for a room
        typedef Meeting Meetings[ MaxSlots ];
        exception NoMeetingInThisSlot {};
        exception SlotAlreadyTaken {};

        // The attribute name names a room.

        readonly attribute string name;

        // View returns the bookings of a room.
        // For simplicity, the implementation handles only bookings for one day.
       Meetings View();

        void Book( in Slot a_slot, in Meeting  a_meeting ) raises(SlotAlreadyTaken);

        void Cancel( in Slot  a_slot )  raises(NoMeetingInThisSlot);
    };
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Repositori d’interfícies

• El repositori d’interfícies és una base de dades que conté definicions en IDL.
• El repositori d’interfícies és usat per:

– Els dissenyadors d’objectes CORBA:
» Hi afegeixen les definicions IDL dels objectes.
» Consulten les definicions existents.

– Els dissenyadors/programadors de processos client (i servidor):
» Consulten les definicions, per a la correcta invocació d’operacions.
» Poden fer programes que construeixen -en temps d’execució- instruccions d’invocació

d’operacions (Invocació dinàmica).
– Els compiladors IDL --> Llenguatge poden partir de les definicions en el repositori.

• L’estructura i les operacions d’accés al repositori d’interfícies estan definides per
l’OMG (en IDL).
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CORBA: Serveis

• De noms.
• Esdeveniments.
• Cicle de vida.
• Persistència.
• Transaccions.
• Control Concurrència.
• Relacions.
• Externalització.
• Consultes.
• Llicències.
• Propietats.
• Temps.
• Seguretat.
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CORBA: Servei de noms (Naming Service)

• Un enllaç de nom (name binding) és una associació nom-a-objecte.
• Un enllaç de nom es defineix en un context de noms (naming context).
• Un context de noms és un objecte que conté un conjunt d’enllaços de noms, i en el

qual cada nom és únic.
• Un mateix objecte pot tenir diversos noms, en el mateix o diferents contextos.
• Resoldre (resolve) un nom és determinar l’objecte associat a un nom, en un cert

context.
• Enllaçar (bind) un nom és crear un enllaç en un cert context.
• Un context (que és un objecte) es pot enllaçar amb un nom, en un context.

65



68

Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 31

Servei de Noms
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Servei de noms
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CORBA: Servei de noms
Module CosNaming

module CosNaming 
{
  typedef string Istring;
  struct NameComponent {
     Istring id;
     Istring kind;
  };
   
typedef sequence <NameComponent> Name;

enum BindingType {nobject,ncontext};

struct Binding {
  Name binding_name;
  BindingType binding_type;
};

typedef sequence <Binding> BindingList;

interface NamingContext 
{
  void bind (in Name n, in Object obj);
  void rebind (in Name n, in Object obj);
  void bind_context (in Name n, in NamingContext nc);
  void rebind_context (in Name n, in NamingContext nc);
  Object resolve (in Name n);
  void unbind (in Name n);
  NamingContext new_context ();
  NamingContext bind_new_context (in Name n);
  void destroy ();
  void list (in unsigned long how_many,
       out BindingList bl, out BindingIterator bi);
};

interface BindingIterator 
{
  boolean next_one (out Binding b);
  boolean next_n (in unsigned long how_many,
     out BindingList bl);
  void destroy ():
};

Nota: S’ometen les excepcions
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CORBA: Servei de noms
bind/resolve

void bind (in Name n, in Object obj)
    raises (NotFound, CannotProceed, InvalidName, AlreadyBound);

Object resolve (in Name n)
   raises (NotFound, CannotProceed, InvalidName);
  

ctx -> bind(<c1, c2, ..., cn>, obj)  equival a:
   (ctx -> resolve (<c1, c2,..., cn-1>)) -> bind (<cn>,obj)

ctx-> resolve(<c1, c2, ...,cn>)  equival a:
   (ctx-> resolve (c1, c2, ..., cn-1>)) -> resolve (<cn>)
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Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 35

Exemple 2 - Ús Servei de Noms: ServidorComptador

// ServidorComptador.java: El programa principal de ServidorComptador
package Comptar;
import java.io.*;
class ServidorComptador
{ static public void main(String[] args)
  { try
    { // Inicialitzem l'ORB i el POA
      org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null);
      org.omg.CORBA.Object objPoa = orb.resolve_initial_references(“RootPOA”);
      org.omg.PortableServer.POA rootPOA = org.omg.PortableServer.POAHelper.narrow(objPOA);
     . . . . . . . . .
     System.out.println("El meu identificador és " + orb.object_to_string(objCompt));
      // Obtenim la referència del Servei de Noms
     org.omg.CORBA.Object objNS = orb.resolve_initial_references("NameService");
     org.omg.CosNaming.NamingContext ns = org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(objNS);
      if (ns == null) {  System.out.println("Naming Service not found");

         System.exit(1); }
       // Creem el nom del comptador
      org.omg.CosNaming.NameComponent[] name =

{new org.omg.CosNaming.NameComponent("ElMeuComptadoret"," ")};
       // Posem al Servei de Noms la referència de l'objecte CORBA
      try  {  ns.bind(name,objCompt);  }
      catch(org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.AlreadyBound e)
              {  ns.rebind(name,objCompt);  }
      // Activem el rootPOA. Executem l’ORB i es passen a esperar invocacions
     . . . . . . . . .
}}
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Exemple 2 - Ús Servei de Noms: ClientComptador

        // Comptar.ComptadorClient.java. Programa Client
        package Comptar;
        class ClientComptador
        { public static void main(String args[])
            { try
                {
                   // Inicialitzem l'ORB
                  org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null);
                  // Obtenim la referència del servei de noms
                  org.omg.CORBA.Object objNS = orb.resolve_initial_references("NameService");
                  org.omg.CosNaming.NamingContext ns = 
                                                      org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(objNS);
                   if (ns == null)  {  System.out.println("Naming Service not found");
                                                System.exit(1);   }  
                  // Creem el nom del comptador
                 org.omg.CosNaming.NameComponent[] name = 
                               {new org.omg.CosNaming.NameComponent("ElMeuComptadoret"," ")};
                  // Obtenim del Servei de Noms la referència de l'objecte CORBA
                  org.omg.CORBA.Object objCompt = ns.resolve(name);
                  Comptar.Comptador comptador = Comptar.ComptadorHelper.narrow(objCompt);
                  // Posar suma a 0.
                  System.out.println("Posem a 0 el valor de suma");
                  comptador.suma((int)0);
                  . . . . . . . . 
      }}
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CORBA: Portable Object Adapter (POA)

• Component CORBA que és responsable d’adaptar els conceptes CORBA sobre
objectes als conceptes dels llenguatges de programació sobre objectes.

• En un POA cada objecte CORBA és representat per dos objectes:
– un objecte CORBA: Entitat virtual que pot ser localitzada per un ORB i a la que els clients

fan requestes. S’identifica i localitza per la seva referència d’objecte (IOR -  Interoperable
Object Reference).

– un Servent: Entitat que existeix en el context d’un servidor i que implementa un objecte
CORBA. En el cas de llenguatges Orientats a Objectes, els servents són instàncies
(objectes) d’una classe d’objectes particular. En el cas de llenguatges no Orientats a
Objectes, els servents són un grup de funcions que manipulen una estructura de dades.
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POA - Cicle de vida d’un objecte CORBA
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POA - Activació i Desactivació d’objectes CORBA

• Activació:
– Acció de posar en marxa un objecte CORBA existent per permetre que serveixi

requestes.

– Requereix que l’objecte CORBA s’associï amb un servent adequat.

– L’activació no implica la creació de l’objecte CORBA (un objecte CORBA no pot ser
activat si prèviament no existeix), però pot causar la creació d’un servent.

• Desactivació:
– Acció d’aturar (shut down) un objecte CORBA actiu.

– Requereix la destrucció de l’associació entre l’objecte CORBA i el servent que tingui
assignat.

– La desactivació no implica la destrucció de l’objecte CORBA, però pot causar la
destrucció del servent que tingui assignat.
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POA - Encarnació i Eterialització de servents

• Encarnació:
– Acció d’associar un servent amb un objecte CORBA per tal que pugui servir les

requestes que se li fa.

– Per tant, l’encarnació el que fa és proporcionar un “cos” servent per l’objecte CORBA
virtual.

• Eterialització:
– Acció de destruir l’associació entre un objecte CORBA i el servent que té assignat.

– Per tant, l’eterialització el que fa és treure el “cos” que s’havia associat a un objecte
CORBA en el moment de l’encarnació.

– Després de l’eterialització, l’objecte CORBA encara existeix com una entitat virtual,
però no té associat un “cos” per servir les requestes que se li fa.
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POA - Objectes CORBA Transitoris

• Transitoris:
– Són objectes CORBA tals que el seu temps de vida està limitat pel temps de vida dels

processos servidors en els quals aquests objectes s’han creat.

– Quan un procés servidor “mor”, els seus objectes transitoris “moren” amb ell.

vida
del procés servidor

> java Server
temps

vida de l’objecte
CORBA Transitori
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POA - Objectes CORBA Persistents

• Persistents:
– Són objectes CORBA tals que el seu temps de vida són independents del temps de

vida de qualsevol procés servidor en què s’activen.

– Aquests objectes s’activen quan és necessari per contestar a una requesta d’un client.

– La referència de l’objecte (IOR) és la mateixa durant tota la vida de l’objecte.

vida de
procés servidor

> java Server
temps

vida de l’objecte
CORBA Persistent

> java Server > java Server
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POA - Jerarquia de POAs

• Un procés servidor pot tenir més d’un POA per suportar diferents classes d’objectes
CORBA i/o diferents classes de servent.

– Tots els servidors tenen com a mínim un POA que s’anomena RootPOA.  Els POAs es creen
en estructura jeràrquica a partir de l’arrel que és el RootPOA.

– Per crear un POA, el programa servidor invocarà l’operació create_POA sobre l’objecte
POA que serà el seu “pare” en la jerarquia.

– En el moment de la creació d’un POA s’hi associen una sèrie de polítiques (de retenció de
servents, de processament de requestes, de període de vida, d’assignació d’identificador, ...)
que descriuen les caraterístiques dels objectes implementats en ell.

RootPOA

POA A POA B

POA C
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POA - Funcionalitat d’un POA

• Cooperar amb l’ORB per assegurar que cada requesta que es rep arriba al servent
adequat.

• Encarregar al servent “destí” l’operació que es demana en la requesta.

• Activar  l’objecte CORBA a qui va dirigida una requesta, en el cas que no ho
estigui, encarnant (si cal) un servent per assignar a aquest objecte.

• Desactivar els objectes CORBA que ja no es necessitin i eterialitzar els servents
que tenien assignats.

• Generar referències d’objectes (IOR) per als objectes CORBA registrats en ell.
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POA - Interoperable Object Reference (IOR)

• El Host/Port és l’adreça on s’executa el procés servidor que implementa
l’objecte CORBA (lligam directe - Direct Binding). �

• La clau de l’objecte (Object Key) ha d’incloure:
– Localització del POA en el que s’ha registrat l’objecte (per exemple: nom de tots els

POA començant pel RootPOA i acabant amb el POA específic).
– Identificador de l’objecte (ObjectId). Identificador, assignat per l’aplicació o pel

mateix POA, utilitzat per  identificar un objecte CORBA dins de l’abast d’un POA.

Identificador de l’IDL en
el repositori d’interfícies

PROTOCOL / HOST / PORT
Ex: Adreça TCP/IP CLAU OBJECTE ....

Part estandaritzada Part propietaria d’un ORB
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• En comptes del Host/Port del procés servidor, l’IOR pot contenir l’adreça d’un repositori
d’implementacions, on es pot localitzar l’adreça del procés servidor, amb l’avantatge de
facilitar la migració de processos servidors entre diferents HOST (lligam indirecte -
Indirect Binding).

• Repositori d’implementacions
– No estandaritzat per l’especificació de CORBA (entre altres motius, perquè estan intimament

lligats a la plataforma sobre la qual estaran). Només se sugereixen algunes funcions que pot
proporcionar.

– Responsabilitats:

» Manté un resgistre dels servidors coneguts

» Manté informació sobre quins servidors s’estan executant en quin Host i en quin número
de Port

» Mana executar servidors en cas de requesta per algun dels objectes CORBA que el
servidor implementa, en cas de ser servidors registrats per a la seva execució automàtica.

POA - Interoperable Object Reference (IOR)
Repositori d’implementacions
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POA - Tramesa d’una Requesta

POA1 POAn... ...

Invocació de Requesta 
sobre un IOR Objecte CORBAConnexió

lògica

IOR

Fluxe
real

ORB
Client

ORB
Servidor

Servent

POAi

Encarnat en

ObjectKey

ObjectKey
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POA - Polítiques d’un POA (1 de 2)

• Assignació d’objectId:
– USER_ID: Els ha d’assignar l’aplicació.
– SYSTEM_ID: Els assigna el mateix POA (política per defecte).

• Període de vida:
– TRANSIENT: Els objectes CORBA que es creen són transitoris (política per defecte).
– PERSISTENT: Els objectes CORBA que es creen són persistents.

• Retenció de servents:
– RETAIN: un cop assignat un servent a un objecte CORBA es mantindrà la relació entre

l’identificador de l’objecte (ObjectId) i el servent en la taula d’objectes actius (Active Object
Map) del POA,  (política per defecte).

– NON_RETAIN: cada nova crida a un objecte CORBA se li assignarà un nou servent i per tant no
es guarda la relació entre un objecte CORBA i un servent enlloc (ja que es renova a cada
requesta).

ObjectId       Servent
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POA - Polítiques d’un POA (2 de 2)

• Processament de requestes: Aquesta política especifica com les requestes són
processades pel POA. Pot prendre els valors següents:

– USE_ACTIVE_OBJECT_MAP_ONLY:
» La política de retenció del POA ha de ser RETAIN.
» Política per defecte.

– USE_SERVANT_MANAGER:
» Quan s’utilitzi s’ha de registrar un servant manager (gestor de servents) per al POA.

– USE_DEFAULT_SERVANT
» Quan s’utilitzi s’ha de registrar un default servant (servent per defecte) per al POA.

• Altres polítiques:
– de threads (ORB_CTRL_MODEL, SINGLE_THREAD_MODEL).
– d’objectId únic (UNIQUE_ID, MULTIPLE_ID).
– d’activació (IMPLICIT_ACTIVATION, NO_IMPLICIT_ACTIVATION).
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POA - Localització del servent adequat

RETAIN

NON_

RETAIN

USE_OBJECT_MAP_ONLY USE_SERVANT_MANAGER USE_DEFAULT_SERVANT

1- Buscar l’ObjectId a la taula d’objectes actius (Active Object Map)

2- Es troba =>  LOCALITZAT SERVENT

No es troba => 

 3- Objecte CORBA no existeix

No es troba =>
3- S’obté un servent cridant
l’operació  encarnar del Servant
Manager (Servant Activator)
del POA
4- Posa la relació ObjectId-
Servent a la taula d’objectes
actius
5- LOCALITZAT SERVENT

1- S’obté un servent cridant
l’operació encarnar del Servant
Manager (Servant Locator) del
POA
2- LOCALITZAT SERVENT��

No es troba =>

1- S’agafa com a servent el

Default Servant del POA.

2- LOCALITZAT SERVENT

1- S’agafa com a servent el

Default Servant del POA.

2- LOCALITZAT SERVENT

75



78

Tema II: Plataformes per a sistemes distribuïts 51

POA - Adequació de les polítiques d’activació

• Activació explícita (RETAIN - USE_ACTIVE_OBJECT_MAP_ONLY):
– El procés servidor assigna els servents per als objectes CORBA utilitzant crides directes sobre

el POA.

– Només en cas de que l’aplicació treballi amb un número reduït d’objectes CORBA, que es
volen tenir actius continuament.

• Activació en cas de requesta (USE_SERVANT_MANAGER):
– Els servents s’assignen en el cas de requesta sobre un objecte CORBA que no està actiu.

– En cas de tenir molts objectes, dels quals només se n’invocaran uns quants durant una execució
del procés servidor.

• Activació amb servent per defecte (USE_SERVANT_DEFAULT):
– És molt útil per servidors basats en la DSI (Dynamic Skeleton Interface), ja que permet que un

únic servent encarni tots els objectes CORBA d’un POA.
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Exemple 3 - POA

ClientComptador

main()

Comptador

nom: String
 suma: long

dónaSuma():long
incrementa():long

Fàbrica

creaComptador(String nom,
long valorInicial)

:ClientComptador

:Comptador

main

dónaSuma

dónaSuma

<

<
<

incrementa

:Fàbrica

crearComptador

<
El programa client estarà
estructurat com un bucle 
que permetrà segons vulgui 
el seu ususari:
 - crear un comptador
 - usar un comptador
 - acabar
en cada iteració. 

<
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Exemple 3 - POA
Classes principals en el Servidor

module FComptar {
 exception ErrorCreacio{};
 interface Comptador {
   readonly attribute long suma;
   long incrementa(); };
 interface Fabrica{
    void crearComptador(in string nom,
               in long valorInicial)
          raises (ErrorCreacio); };};

RootPOA

ORB

ServidorComptador

main()

IDL

Compilador
idl -> java POAComptadors

ComptadorImpl

suma: long
nom: String
suma():long
incrementa():long

FabricaImpl

crearComptador
           (string nom,
            long valorInicial)

SkeletonCompt
Servant Manager

incarnate(...): ...
etherialize(...): ...SkeletonFàbrica
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Exemple 3 - POA: classe ServidorComptador (1 de 2)

package FComptar;
import java.io.*;
public class ServidorComptador
{ public static void main( String[] args )
  { try
      { // Inicialitzem l'ORB i el RootPOA
        org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null);
        org.omg.CORBA.Object objPoa = orb.resolve_initial_references("RootPOA");   
        org.omg.PortableServer.POA rootPOA = org.omg.PortableServer.POAHelper.narrow(objPoa);

         // Creem l’objecte CORBA Fàbrica
        org.omg.CORBA.Object objFab = rootPOA.create_reference("IDL:Fabrica:1.0");
         byte[] objectId = rootPOA.reference_to_id(objFab);
        System.out.println(“Objecte CORBA Fàbrica creat”);

         // Definim polítiques del nou POA POAComptadors i creem el POAComptadors
         org.omg.CORBA.Policy[] pltq = new org.omg.CORBA.Policy[3];
         pltq[0] = rootPOA.create_id_assignment_policy(org.omg.PortableServer.IdAssignmentPolicyValue.USER_ID);
         pltq[1] = rootPOA.create_lifespan_policy(org.omg.PortableServer.LifespanPolicyValue.PERSISTENT);
         pltq[2] = rootPOA.create_request_processing_policy(

                        org.omg.PortableServer.RequestProcessingPolicyValue.USE_SERVANT_MANAGER);
         org.omg.PortableServer.POA POAComptadors =
                                                rootPOA.create_POA("POAComptadors",rootPOA.the_POAManager(),pltq);  

         // Creem, Activem el Servant Manager (Servant Activator) i l'assignem al POAComptadors
         SrvActivatorCompt srvCompt = new SrvActivatorCompt();
         POAComptadors.set_servant_manager(srvCompt._this(orb));
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Exemple 3 - POA: classe ServidorComptador (2 de 2)

           // Obtenim la referència del Servei de Noms
          org.omg.CORBA.Object objNS = orb.resolve_initial_references("NameService");
          org.omg.CosNaming.NamingContext ns = org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(objNS);

           // Creem el nom del Naming Context Comptadors i el posem al Servei de Noms
          org.omg.CosNaming.NameComponent[] nameCompt = 

                                                        {new org.omg.CosNaming.NameComponent("Comptadors"," ")};
           try { ns.bind_new_context(nameCompt); }
           catch(org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.AlreadyBound e)   {  }

           // Creem el nom de la fàbrica i el posem al Servei de Noms
          org.omg.CosNaming.NameComponent[] name = {new org.omg.CosNaming.NameComponent("Fabrica"," ")};
           try  {  ns.bind(name,objFab);  }
           catch(org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.AlreadyBound e)    {  ns.rebind(name,objFab);  }

           // Creem un servent per a un objecte CORBA Fàbrica
          FComptar.FabricaImpl fabrica = new FComptar.FabricaImpl(orb,POAComptadors);
 
          // Activem el servent com a servent de l'objecte CORBA Fàbrica
          rootPOA.activate_object_with_id(objectId,fabrica);
          System.out.println("Objecte CORBA Fàbrica activat");

          // Activem el RootPOA. Executem l’ORB i esperem invocacions.
           rootPOA.the_POAManager().activate();
           orb.run();
        }
    catch (java.lang.Exception e)
        {  System.out.println("Excepció: " + e);  }
} }
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Exemple 3 - POA: classe FabricaImpl
package FComptar;
public class FabricaImpl extends FabricaPOA
   { private org.omg.CORBA.ORB orb;
      private org.omg.PortableServer.POA childPOA;

       FabricaImpl(org.omg.CORBA.ORB orbI, org.omg.PortableServer.POA poaI)  // Operació constructora
 {  System.out.println("Servent per a l'objecte CORBA fàbrica creat");
        orb = orbI;  childPOA = poaI;    }

      public void crearComptador(String nom, int sumaIni) throws ErrorCreacio // Operació Crear Comptador
             {  try
                   {  // Obtenim la referència del Servei de Noms
 org.omg.CORBA.Object objNS = orb.resolve_initial_references("NameService");

org.omg.CosNaming.NamingContext ns = org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(objNS);
 if (ns == null)  {  System.out.println("Naming Service not found");
                         throw new ErrorCreacio();}
// Creem l'objecte CORBA Comptador i el posem al Servei de Noms
org.omg.CORBA.Object obj = childPOA.create_reference_with_id(nom.getBytes(),"IDL:Comptador:1.0");
System.out.println("Objecte CORBA comptador " + nom + " creat");
org.omg.CosNaming.NameComponent[] nameCompt =

                                                                            { new org.omg.CosNaming.NameComponent("Comptadors"," "),
       new org.omg.CosNaming.NameComponent(nom," ")};

ns.bind(nameCompt,obj);
// Creem el fitxer amb l'estat del nou objecte CORBA Comptador
java.io.PrintStream pfile = new  java.io.PrintStream(new  java.io.FileOutputStream(nom + ".estat"));
pfile.println(sumaIni);

                    }
                catch (java.lang.Exception e) {   throw new ErrorCreacio();  }
              }
    }
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Exemple 3 - POA:
classe ComptadorImpl

package FComptar;
public class ComptadorImpl extends ComptadorPOA
     {
        private int suma;

        private String nom;

        // Constructor
        ComptadorImpl(String nomC, int sumaIni)
             {  System.out.println("Creat el servent per l'objecte Comptador " + nomC);
                  nom = nomC;
                  suma = sumaIni;   }

        // Donar el valor de l’atribut suma
        public int suma()
              {   return suma;    }

        // Incrementar suma en una unitat
        public int incrementa()
               {   suma++;
                    return suma;   }
}
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Exemple 3 - POA:
classe SrvActivatorCompt (1 de 2)

package FComptar;
public class SrvActivatorCompt extends org.omg.PortableServer.ServantActivatorPOA
{

       public org.omg.PortableServer.Servant incarnate( byte[] oid, org.omg.PortableServer.POA adapter)
                                                                                                 throws org.omg.PortableServer.ForwardRequest
         { try
              {  // Creem el nom del fitxer que conté l’estat de l’objecte CORBA Comptador
                  String oid_str = new String(oid);
                  String nomFile = oid_str + ".estat";
                  // Obtenim del fitxer quin és l’estat actual del Comptador
                  java.io.FileInputStream file = new  java.io.FileInputStream(nomFile);
                  java.io.DataInputStream input = new java.io.DataInputStream(file);
                   String sumaS = input.readLine();
                   int suma = (Integer.valueOf(sumaS)).intValue();
                   // Creem el servent per l’objecte Comptador
                   FComptar.ComptadorImpl comptador = new FComptar.ComptadorImpl(oid_str,suma);
                   System.out.println("Objecte CORBA Comptador “  + oid_str + “  activat”);
                   // Retornem el nou servent al POAComptadors que és qui haurà invocat aquesta operació
                    return comptador;
                 }
              catch(java.lang.Exception e)
                 { System.out.println("Excepcio: " + e);
                     throw new org.omg.CORBA.OBJECT_NOT_EXIST();
                  }
           }
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Exemple 3 - POA:
classe SrvActivatorCompt  (2 de 2)

       public void etherealize( byte[] oid,  org.omg.PortableServer.POA adapter,
                 org.omg.PortableServer.Servant serv,

                  boolean cleanup_in_progress,
                  boolean remaining_activations)

            { try
                 {  // Creem el nom del fitxer que conté l’estat de l’objecte CORBA Comptador
                     String oid_str = new String(oid);
                     String nomFile = oid_str + ".estat";
                     // Posem al fitxer el nou estat actual del Comptador
                     java.io.FileOutputStream output = new java.io.FileOutputStream(nomFile);
                     java.io.PrintStream pfile = new java.io.PrintStream(output);
                     FComptar.ComptadorImpl comptador = (FComptar.ComptadorImpl)serv;
                     int suma = comptador.suma();
                     pfile.println(suma);
                     // Deslliguem el servent de l’objecte CORBA Comptador
                      if (remaining_activations == false) serv = null;
                      System.out.println("Objecte CORBA Comptador “ + oid_str + “  desactivat”);
                   }
                catch(java.lang.Exception e)
                     { System.out.println("Excepcio: " + e);
                      }
                }
}
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Exemple 3 - POA:classe ClientComptador (1 de 3)

package FComptar;
import java.io.*;
class ClientComptador
{  public static void main(String args[])
       {  try
             {  //  Inicialitzem l'ORB
                org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(args,null);
                // Obtenim la referència del Servei de Noms
                org.omg.CORBA.Object objNS = orb.resolve_initial_references("NameService");
                org.omg.CosNaming.NamingContext ns = org.omg.CosNaming.NamingContextHelper.narrow(objNS);
                 if (ns == null)  { System.out.println("Naming Service not found");
                                            System.exit(1);}
                 // Creem el nom de la fabrica i obtenim la referència de l'objecte CORBA Fàbrica
                org.omg.CosNaming.NameComponent[] name = {new org.omg.CosNaming.NameComponent("Fabrica"," ")};
                org.omg.CORBA.Object objFab = ns.resolve(name);
                 FComptar.Fabrica fabrica = FComptar.FabricaHelper.narrow(objFab);
                 //  Iniciem el bucle
                 java.io.DataInputStream input = new DataInputStream(System.in);
                 String nom = null;
                 int num = 0;
                 org.omg.CORBA.Object objCompt = null;
                 FComptar.Comptador comptador = null;
                 org.omg.CosNaming.NameComponent[] nameCompt = {null,null};
                 System.out.print("Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar): ");
                 String opcio = input.readLine();
                 while (opcio.compareTo("3") != 0)

  {
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Exemple 3 - POA: classe ClientComptador (2 de 3)
 if (opcio.compareTo("1") == 0)
      {  try
            { // Obtenim el nom del comptador i el valor inicial que se li vol donar
               System.out.print("Dóna el nom del comptador: ");
               nom = input.readLine();
               System.out.print("Dóna valor inicial: ");
               String numS = input.readLine();
               num = (Integer.valueOf(numS)).intValue();
               // Creem el nom del comptador
               nameCompt[0] = new org.omg.CosNaming.NameComponent("Comptadors"," ");
               nameCompt[1] = new org.omg.CosNaming.NameComponent(nom," ");
               objCompt = null;
                try  { // Busquem l'objecte CORBA Comptador al Servei de Noms

 objCompt = ns.resolve(nameCompt);
                       }
               catch (org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.NotFound e)
                       { // Si no existeix, creem l'objecte CORBA Comptador

  fabrica.crearComptador(nom,num);
 }

                if (objCompt != null)
 { // Si existeix, provoquem una excepció
    throw new org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.AlreadyBound();
 }

              }
           catch (org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.AlreadyBound e)
              {   System.out.println("ERROR: Comptador ja existeix");  }
           catch (java.lang.Exception e)
               {   System.out.println("ERROR: En crear el comptador");  }
       } /* del if */
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Exemple 3 - POA: classe ClientComptador (3 de 3)
if (opcio.compareTo("2") == 0)
      {  try  {   // Obtenim el nom del comptador i el número d'increments
                System.out.print("Dóna el nom del comptador: ");
                 nom = input.readLine();
                 System.out.print("Dóna número d'increments: ");
                 String numS = input.readLine();
                 num = (Integer.valueOf(numS)).intValue();
                 // Creem el nom del comptador i el busquem al Servei de Noms
                  nameCompt[0] = new org.omg.CosNaming.NameComponent("Comptadors"," ");
                  nameCompt[1] = new org.omg.CosNaming.NameComponent(nom," ");
                  objCompt = ns.resolve(nameCompt);
                  comptador = FComptar.ComptadorHelper.narrow(objCompt);
                  // Si existeix
                  // Obtenim el valor del comptador.
                   int suma = comptador.suma();
                   System.out.println("El valor inicial del comptador és: " + suma);
                   // Incrementem el comptador
                  System.out.println("Estic incrementant " + num + " vegades");
                  for (int i = 0 ; i < num ; i++ )  { comptador.incrementa();}
                   // Mostrem el valor del comptador després dels increments
                   System.out.println("Suma = " + comptador.suma());  }
           catch (org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.NotFound e)
                 {  System.out.println("ERROR: Comptador no existeix"); }
          catch (java.lang.Exception e)
                 {  System.out.println("ERROR: En usar el comptador");  }
       }  /* del if */
    System.out.print("Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar): ");
    opcio = input.readLine();  }   /*  del while */    }  /* del try principal  */

    catch(java.lang.Exception e)   {  System.out.println("Exception: " + e);  }
  }  /* del main */  }
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Exemple 3 - POA
Estat abans d’una execució (1 de 2)

Name Service

‘Comptadors’ ‘compt1’

‘compt3’

Fitxers
> more compt1.estat
100
>
>more compt3.estat
28
>

Objectes creats en el port 
número 9999 del servidor

‘Fàbrica’
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Exemple 3 - POA
Execució (2 de 2)

.... > java Comptar.ServidorComptador -OAPort = 9999
Objecte CORBA Fàbrica creat
Servent per a l'objecte CORBA fàbrica creat
Objecte CORBA Fàbrica activat

                                       Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar): 1
                                                                                                               Dóna el nom del comptador: compt2
                                                                                                               Dóna valor inicial: 12
Objecte CORBA comptador compt2 creat                Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar): 2
                                 Dóna el nom del comptador: compt2
                                                                                                               Dóna número d'increments: 45
Servent per a l'objecte Comptador compt2 creat
Objecte CORBA Comptador compt2 activat

               El valor inicial del comptador és: 12
                                                          Estic incrementant 45 vegades

               Suma = 57
               Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar): 1

                  Dóna el nom del comptador: compt3
               Dóna valor inicial: 34
               ERROR: Comptador ja existeix
               Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar): 2
               Dóna el nom del comptador: compt1
               Dóna número d'increments: 4

Servent per a l'objecte Comptador compt1 creat
Objecte CORBA Comptador compt1 activat

               El valor inicial del comptador és: 100
               Estic incrementant 4 vegades

                Suma = 104
               Dóna opció (1- Crear, 2- Usar, 3-Acabar):3

...> java Comptar.ClientComptador
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POA - Desactivació d’objectes CORBA

La desactivació d’un objecte CORBA, que ha estat creat sobre un POA, ocorre
en les circumstàncies següents:

• Quan un objecte és desactivat explícitament per una invocació de l’operació
deactivate_object sobre el POA.

• Quan l’ORB o el POA determina internament que un objecte ha de ser
desactivat. Per exemple, una implementació d’un ORB pot estar feta de
manera que es desactivin aquells objectes que ja fa un cert temps que no han
rebut cap requesta o bé que es desactivin objectes quan el número d’objectes
actius arriba a un determinat límit.

• Quan l’operació destroy és invocada sobre el POA.

• ......
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Tema II: Gestió de transaccions en CORBA

• Concepte de transacció.

• Models de transacció.

• Protocol commit en dues fases.

• Estàndard X/OPEN.

• Object Transaction Service.

• Components d’una aplicació distribuïda en CORBA/OTS

• Arquitectura del Servei de Transaccions.

• Interfícies.

• Exemple.
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Transaccions: Necessitat

• Diversos objectes poden requerir l’execució simultània d’operacions d’un
mateix objecte. Aquesta simultaneïtat pot produir resultats indesitjables.

• Reserva d’un mateix seient d’un teatre des de diversos caixers automàtics.
• Modificació del saldo d’un compte des de diverses oficines/caixers.

• Es pot produir un error (hardware/software) mentre s’estan executant
diverses operacions que s’han de tractar com una unitat. El sistema (objectes,
base de dades) pot quedar en un estat inacceptable.

• Transferència bancària (extreure d’un compte i ingressar en un altre).
• Reserva/adquisició entrada d’un teatre i càrrec al compte corrent.
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Transacció

Una transacció és una unitat de feina que comprén diverses operacions fetes
en un o més recursos compartits i regida per les propietats ACID:

Atomicitat:
La unitat de feina és una unitat atòmica. No hi ha estats intermedis
observables.

Consistència:
Una transacció només produeix resultats consistents; en cas contrari,
aborta. Un resultat és consistent si satisfà les restriccions 
d’integritat. Se suposa que un resultat és consistent si s’ha obtingut
per una transacció que ha acabat correctament.

Isolament:
La correctesa d’una transacció no es veu afectada per l’execució
concurrent d’altres transaccions.

Durabilitat:
Els canvis fets per una transacció es fan persistents en acabar.
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Models de transacció: Plana

• És el model més simple.
• En molts sistemes, és l’únic model permès.
• Una transacció plana comença amb un begin i acaba amb un commit o abort.
• El resultat d’una transacció plana pot ser:

• Acabament satisfactori (ha fet commit)
• Abortada per la pròpia transacció (ha fet rollback).
• Abortada per causes externes.

• El model de transacció plana té limitacions. Exemples:
• Preparació d’un viatge complex.
• Actualitzacions massives. 
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Altres models de transacció

• Transaccions planes amb savepoints:
• La transacció pot guardar l’estat actual (Save work).
• La transacció pot recuperar un estat anterior.

• Transaccions encadenades:
• Es pot fer commit de la feina feta fins un cert punt, però la transacció continua.
• No es pot fer rollback de tota la feina feta durant la transacció.

• Transaccions niuades:
• L’estructura de la transacció és un arbre. Els subarbres són subtransaccions.
• El commit d’una subtransacció fa els resultats visibles només al seu pare. El commit
final només té efecte quan fa commit la transacció arrel.
• Si una (sub)transacció aborta, també aborten les seves subtransaccions.

• Sagues:
• Semblant a transaccions encadenades, però es pot fer rollback de tota la feina.
• S’aconsegueix mitjançant transaccions compensadores, que s’executen si es fa rollback.

Tema II: Gestió de transaccions en CORBA 6

Protocol commit en dues fases: Escenari I

:GestorTransaccions A:Recurs:Aplicació B:Recurs

begin
update

update
commit

prepare

prepare

commit

commit

ready

ready
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Protocol commit en dues fases: Escenari II

:GestorTransaccions A:Recurs:Aplicació B:Recurs

begin
update

update
commit

prepare

prepare

abort

abort

no

ready
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Estàndard X/OPEN de tractament de transaccions:
Cas no distribuït

            TM
Gestor transaccions

Aplicació

Begin
Commit
Abort

Peticions

Prepare, commit, abortJoin

         RM
Gestor recursos

Interfície TX

Interfície XA
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            TM
Gestor transaccions

Aplicació

Begin
Commit
Abort

Peticions

Prepare, 
commit, 
abort

         RM
Gestor recursos

            TM
Gestor transaccions

Gestor
comunic.

Gestor
comunic.

         RM
Gestor recursos

Servidor

Peticions

Prepare, 
commit, 
abort

Peticions remotes

Estàndard X/OPEN de tractament de transaccions:
Cas distribuït
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Servei Transaccions CORBA: Object Transaction Service (OTS)

• L’OTS és una especificació d’un servei de gestió de transaccions.
• OTS admet diverses implementacions.
• Soporta transaccions planes i niuades.
• Permet integrar aplicacions ‘heretades’ en objectes transaccionals.
• Permet interoperar amb monitors de transaccions que segueixen l’estàndard
X/OPEN.
• Permet interoperar diverses implementacions del Servei.
• L’especificació permet que diverses implementacions del servei siguin portables
a implementacions diferents d’ORBs.
• Aplicacions escrites per una implementació del servei són portables a altres
implementacions.
• Proporciona flexibilitat en el control de la propagació de la transacció.
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Components d’una aplicació distribuïda en CORBA/OTS
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Components d’una aplicació distribuïda en CORBA/OTS

• Client transaccional.
• Origina transaccions.
• Invoca operacions d’objectes transaccionals.

• Objecte transaccional.
• Un objecte que es comporta diferentment pel fet de ser invocat en l’àmbit d’una
transacció.
• Normalment, contenen dades persistents que poden ser modificades.

• Objectes recuperables i recursos.
• Un objecte recuperable és un objecte que conté dades que poden canviar durant una
transacció, i els canvis s’han de fer persistents o ignorar en acabar la transacció.
• Els objectes recuperables són transaccionals.
• Els objectes recuperables han de participar en els protocols del Servei de Transaccions.
• Un objecte recuperable registra un objecte Recurs al Servei de Transaccions, que és
informat quan la transacció acaba.
• Un mateix objecte pot ser Recurs de diversos objectes.
• Un objecte Recurs està associat a una sola transacció. Pot haver-hi diversos Recursos
per una mateixa transacció.
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Arquitectura del servei de transaccions
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Object Transaction Service: Interfícies

• Current. Proporciona totes les operacions necessaries per escriure transaccions senzilles.

• Transaction Factory. Permet crear transaccions.

• Control. Permet gestionar o propagar explícitament un context de transacció.

• Terminator. Proporciona les operacions necessaries per acabar una transacció.

• Coordinator. Proporciona les operacions per coordinar transaccions.

• Recovery Coordinator. Gestiona el procés de recuperació de recursos.

• Resource. Implementat pels objectes recuperables.

• Synchronization. Permet notificar als objectes transaccionals l’inici/fi del commit.

• SubtransactionAwareResource. Usat pels recursos que usen transaccions niuades.

• TransactionalObject. Usat pels objectes per indicar que són transaccionals.
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Object Transaction Service: Interfície Current (I)

Interface Current {     - Implementada per un pseudo-objecte CORBA.
    void begin()

- Crea una nova transacció.
- El context transaccional del thread del client s’associa amb la nova transacció.

    void commit ()
- Acaba la transacció associada amb el thread actual.
- El context transaccional del thread del client s’associa amb el que tenia abans de
  començar.

    void rollback ()
 - Aborta la transacció associada amb el thread actual.
 - El context transaccional del thread del client s’associa amb el que tenia abans
   començar.
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Object Transaction Service: Interfície Current (II)

Interface Current   (cont.)

    Control get_control()
- Retorna l’objecte Control que representa el context transaccional actual.

    void set_timeout (in unsigned long segons)
- Fixa la duració màxima de la transacció.
- El Servei de transaccions abortarà la transacció si no acaba en aquest temps.

    void rollback_only()
- El resultat final de la transacció, quan s’acabi, és el de rollback.
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Exemple

AccountATM

transfer
balance

debit
credit

Client
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Exemple:IDL

#include "CosTransactions.idl"

module transfer {

  exception InsufficientFunds{};

  interface Account :
    ::CosTransactions::Resource,
    ::CosTransactions::TransactionalObject {

    void credit( in float amount );

    void debit( in float amount )
      raises( InsufficientFunds );
  };

  interface ATM {

    void transfer( in Account source, in Account destination, in float amount )
      raises( InsufficientFunds );
  };
};
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Exemple: Implementació ATM

public class ATMImpl extends _ATMImplBase {
   .........
  public void transfer( Account source, Account destination, float amount )
    throws InsufficientFunds {
         org.omg.CosTransactions.Current current = null;
         try {
             // obtain current object
             org.omg.CORBA.Object obj = orb.resolve_initial_references("TransactionCurrent");
             current = CurrentHelper.narrow( obj );
             if( current == null ) {...}
             current.begin();                           // start a new transaction
             source.debit( amount );
             destination.credit( amount );
             current.commit( true );               // commit the transaction
             }
        catch( InsufficientFunds isf ) {
           try {current.rollback();}
         ......
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Object Transaction Service: Interfície TransactionalObject

 interface TransactionalObject {}
• La interface no té operacions.
• En CORBA, un objecte és transaccional si és instància de TransactionalObject.
• Si un objecte és transaccional, l’ORB propaga a l’objecte el context transaccional
del thread del client que invoca les seves operacions.

interface Account :
    ::CosTransactions::Resource,
    ::CosTransactions::TransactionalObject {

    void credit( in float amount );

    void debit( in float amount )
      raises( InsufficientFunds );
  };

Aquestes operacions poden
saber quina transacció les invoca.

94



97

Tema II: Gestió de transaccions en CORBA 21

Object Transaction Service: Interfície Resource

Interface Resource {
- Els objectes recuperables implementen aquesta interfície.
- Un cop registrats al Servei de Transaccions, aquest els invoca durant el commit.
- En el cas usual, el dissenyador/programador no implementa la interfície.

    Vote prepare()
- Invocada en la primera fase del protocol commit en dues fases.
- L’operació retorna VoteCommit, VoteRollback, ....

    void commit ()
- L’objecte ha de fer commit de tota la feina feta en nom de la transacció actual.

    void rollback ()
 - L’objecte ha de fer rollback de tota la feina feta en nom de la transacció actual.
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Object Transaction Service: Interfícies Control i Coordinator

Interface Control {
- Permet gestionar o propagar explícitament el context d’una transacció.
- Per cada transacció hi ha un objecte que soporta aquesta interfície..

     Coordinator get_coordinator ()
- Proporciona l’objecte que s’encarrega de coordinar l’execució d’una transacció.

.....}.

Interface Coordinator {
- Hi ha un objecte que soporta aquesta interfície per cada transacció.
- S’encarrega d’acabar la transacció i de proporcionar informació sobre el seu 
   estat..

     ... register_resource (in Resource r)
- Registra el recurs com a participant en la transacció coordinada per l’objecte.

.....}.
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public class AccountImpl extends _AccountImplBase {
  private float balance, newBalance, amount;
  private boolean credit;
  private Lock lock;
   public AccountImpl(float deposit ) {
       balance = deposit;
       lock = new Lock();....}
  public synchronized void credit( float amount ) {
    try {
      lock.lock();  // lock account
     this.amount = amount;  // memorize current activitity
     credit = true;
     // obtain current object ......
    Control control = current.get_control(); // get control
    Coordinator coordinator = control.get_coordinator(); // get coordinator
    RecoveryCoordinator recCoordinator =
                     coordinator.register_resource( this ); //register resource
    newBalance = balance + amount;
}}

Exemple: Implementació Account (I)
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public synchronized void debit( float amount )
   try {
      lock.lock(); // lock account
      this.amount = amount;   // memorize current activitity
      credit = false;
      // obtain current object ........
      Control control = current.get_control();
      Coordinator coordinator = control.get_coordinator();
      RecoveryCoordinator recCoordinator =
        coordinator.register_resource( this );
      if( amount > balance ) {
        lock.unlock();
        throw new InsufficientFunds();
      }
      newBalance = balance - amount;
}
    catch( ......

Exemple: Implementació Account (II)
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// implement methods of the Resource interface
   public Vote prepare() {
      if( balance == newBalance )
            return Vote.VoteReadOnly;
      return Vote.VoteCommit;
  }

  public void rollback() {
    // remove data from temporary storage
    lock.unlock();
 }

  public void commit() {
   // move data to final storage
   balance = newBalance;
    lock.unlock();
  }

Exemple: Implementació Account (III)
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