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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 1

Tema III: Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació distribuïts
Programa del tema

• Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació.
• Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació distribuïts sobre

CORBA.
• Distribució de dades.
• Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació distribuïts sobre

CORBA, amb dades distribuïdes.
• Capa de presentació sobre la Web.

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 2

Disseny Orientat a Objectes de Sistemes d’Informació

• Anàlisi:
– Determinació dels casos d’ús.
– Anàlisi dels casos d’ús.
– Diagrama de classes.
– Ampliacions via abstracció.

• Disseny:
– Transformació en model binari.
– Materialització atributs i associacions derivats.
– Navegabilitat.
– Les transaccions com a objectes.
– Disseny de les transaccions.
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 3

Diagrama casos d’ús

Enr/Act dades persones

Enr/Act dades cavalls

Enr/Act curses

Enr/Act participacions

Final apostes

Aposta

Recollida premi

Resultats cursa
Consulta butlletes
caducades

Calcular premis

Organitzador

Jutge

Taquillera

Responsable
d’apostes

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 4

Cas d’ús: Enregistrar i actualitzar dades persones

• Nova persona: DocId, Nom, Adreça.
– La persona amb document d’identitat DocId no ha d’existir.

• Canvi adreça: DocId, NovaAdreça.
– La persona ha d’existir.

Persona

docId
nom
adreça

:Sistema:Organitzador

novaPersona

Esdeveniment extern = crida d’una operació
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 5

Cas d’ús: Enregistrar i actualitzar dades cavalls

• Nou cavall: NumRegistre, Nom, DocIdPropietari, DocIdEntrenador,
DocIdCriador.

– El cavall amb número de Registre NumRegistre no ha d’existir. Les persones han
d’existir.

• Canvi entrenador: NumRegistre, DocIdNouEntrenador.
– El cavall ha d’existir. La persona ha d’existir.

Cavall

numRegistre
nom

Persona

docId
nom
adreça

propietari

entrenador

criador

1

1

1

*

*

*

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 6

Cas d’ús: Enregistrar i actualitzar curses

• Nova cursa: NumHipòdrom, NumCursa, DataCursa, Descripció.

• Nou hipòdrom: NumHipòdrom, Nom.
• Canvi descripció: NumHipòdrom,NumCursa, NovaDescripció.

– La cursa ha d’existir.
• (Les curses s’identifiquen per NumHipòdrom i NumCursa)

Es detecta la necessitat d’un nou cas d’ús.

Cursa

numCursa
data
descripció

Hipòdrom

numHip
nom

1
*
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 7

Cas d’ús: Enregistrar i actualitzar participacions en curses

• Nova participació: NumHipòdrom,NumCursa, NumCavall, DocIdJoquei,
NumDorsal.

– La cursa, el cavall i el joquei han d’existir.
– Un mateix joquei (o cavall) no pot participar dues vegades en una cursa.

• Baixa participació: NumHipòdrom,NumCursa, NumCavall.
– El cavall ha de participar en la cursa.

Cursa

Cavall

Persona

Participació

dorsal

joquei

0..1

0..1

*

{Un mateix joquei (o cavall) no pot
participar dues vegades en una cursa}

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 8

Cas d’ús: Apostes

• Aposta: NumHipòdrom, NumFinestreta, NumHipòdromCursa,NumCursa,
Dorsal, ImportAposta, NumButlleta.

• NovaFinestreta: NumHipòdrom, NumFinestreta, DarrerNúmeroButlleta

Es detecta la necessitat d’un nou cas d’ús.

Cursa

Cavall

Persona

Participació

dorsal

joquei

0..1

0..1

*

Finestreta

numFinestreta
darrerNum

Hipòdrom

numHip
nom

1

Butlleta

numButlleta
import

1
*

*

*
1

emesa
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 9

Cas d’ús: Comunicació final d’apostes

• Final apostes: NumHipòdrom,NumCursa.
– A partir d’aquest moment no s’accepten més apostes. La cursa ha d’existir.

Inicial

Oberta

Tancada

Feta

Valorada

obrir

tancar

valorar

arribada

Cursa
Nou cas d’ús: Obrir

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 10

Cas d’ús: Resultats cursa

• Arribada: NumHìpòdrom,NumCursa, {Dorsal, Ordre}*
– La cursa ha d’existir i ha d’estar tancada.
– S’ha de donar l’ordre d’arribada de tots els joqueis.
– La cursa passa a feta.

Cursa

Cavall

Persona

Participació

dorsal

joquei

0..1

0..1

*

ordre

102



106

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 11

Cas d’ús: Calcular premis

• Calcular premis: NumHipòdrom,NumCursa.
– La cursa ha d’existir i ha d’estar feta. Passa a valorada.

Cavall

Persona

Participació

dorsal

joquei

0..1

0..1

*

ordre
/import

Butlleta

numButlleta
import

Premi 0..1 1 1*

Cursa

numCursa
data
descripció
/totalJugat
/totalImpButG
/premiUnitari

totalJugat = Suma imports de
 les butlletes d’una cursa

L’import d’un premi és l’import de la
seva butlleta multiplicat pel premiUnitari 

totalImpButG = Suma imports de les
butlletes encertants d’una cursa

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 12

Cas d’ús: Recollida premi

• Recollida premi:
– NumHipòdromPagador, NumFinestretaPagadora,
     NumHipòdromEmissor,NumFinestretaEmissora,NumButlleta   --identifica Butlleta
– La butlleta, l’hipòdrom pagador  i  la finestreta pagadora han d’existir.
– La butlleta és premiada.

/import
dataPag

Finestreta

numFinestreta

Hipòdrom

numHip
nom

1

Butlleta

numButlleta
import

*

*
pagat

Premi
0..1

1
0..1
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 13

Cas d’ús: Consulta butlletes premiades caducades

• Butlletes caducades: (sense paràmetres, excepte la data actual)
– Ha de donar l’import total dels premis caducats.

Cavall

Persona

Participació

dorsal

joquei

0..1

0..1

*

ordre

Butlleta

numButlleta
import

0..1 1 1*

Cursa

numCursa
data
descripció
/totalJugat
/totalImpButG
/premiUnitari

/import
dataPag

Premi

S’agafen les que tenen dataPag = Nul

Les butlletes caducades són
les que tenen data anterior
a data actual - X dies 

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 14

Recapitulació diagrama de classes

Participació

dorsal

joquei

0..1

0..1

*

ordre

Butlleta

numButlleta
import

0..1 1 1*

Cursa

numCursa
data
descripció
/totalJugat
/totalImpButG
/premiUnitari

/import
dataPag

Premi

Finestreta

numFinestreta
darrerNum

Hipòdrom

numHip
nom

1

*

pagat

Persona

docId
nom
adreça

Cavall

numRegistre
nom

propietari

entrenador

criador

11 1

emesa

*

1

1
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 15

Ampliacions via abstracció

• Percentatge fix de premis -> percentatge variable.

EntitatOrganitzadora

PercAPremi:Int

•  Butlletes venudes via Internet.

Participació

dorsal

Finestreta

numFinestreta
darrerNum

Butlleta

numButlleta
import

1
*

*
1

emesa

ButlletaElec

DocIdCompr

ButlletaFin

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 16

Disseny: Transformació en model binari

Participació

dorsal

joquei

ordre

Butlleta

numButlleta
import

0..1 1 1*

Cursa

numCursa
data
descripció
/totalJugat
/totalImpButG
/premiUnitari

/import
dataPag

Premi

Finestreta

numFinestreta
darrerNum

Hipòdrom

numHip
nom

1

*

pagat

Persona

docId
nom
adreça

Cavall

numRegistre
nom

propietari

entrenador

criador

11 1

emesa

*

1

1

1

1

1

* * *
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 17

Disseny: Materialització atributs i associacions derivats

• Els atributs i les associacions derivats es poden:
– Calcular quan es necessiten.
– Materialitzar.

• En la decisió hi influeix:
– Temps de càlcul.
– Frequència d’accés.
– Espai ocupat.

/import
dataPag

Premi

dataPag

Premi

import():Integer

Possible atribut calculat

L’import d’un premi és l’import de la
seva butlleta multiplicat pel premiUnitari 

Suposem materialitzats els atributs totalJugat,
totalImpButG, premiUnitari i import

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 18

Disseny: Navegabilitat

Cavall
numRegistre
nom

propietari

entrenador

criador

1

1

1

*

*

*

Persona

docId: Int
nom: String
adreça: String

posaAdreça(adreça:String)

posaPropietari(p:Persona)
posaEntrenador(p:Persona)
posaCriador(p:Persona)

Expressa que es pot accedir (navegar) a Persona des de Cavall. La classe Cavall tindrà un
atribut que referenciarà la Persona.

Altres possibilitats:
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 19

Disseny: Tractament dels esdeveniments externs

• Els esdeveniments externs han de ser rebuts (i processats) per un objecte,
anomenat control.lador.

• El control.lador pot ser:
– Un objecte únic que representa tot el sistema.
– Un objecte únic que representa l’organització (o empresa).
– Un objecte que representa un actor.
– Un objecte per cas d’ús.
– Un objecte per esdeveniment extern (transacció).

Opció suposada en aquesta presentació

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 20

Les transaccions com a objectes

TranAct Consulta

Transacció

executar()

Tran1 Tran2 Con1

atr1
atr2

atr3 paràmetre1
resposta1
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 21

Execució de les transaccions: Estàtica

TranAct Consulta

Transacció

executar()

Tran1 Tran2 Con1

atr1
atr2

atr3 par1
resp1

Aplicació

OrigenTran

dónaTransacció

executarexecutar executar

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 22

Execució de  les transaccions: Dinàmica

:Transacció

:Aplicació :OrigenTran

dónaTransacció

executar

dónaTransacció

(...)
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 23

Disseny transaccions: Nova persona i Canvi adreça

TranAct

Transacció

executar()

TrCanviAdreçaTrNovaPersona

docId: Int
nom: String
adreça: String

docId: Int
adreça: String

DiAH Persona

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 24

Disseny transaccions: Nova persona

:TrNovaPersona :DiAH

:Persona

executar
dónaPersona

posaAdreça

posaPersona
<

Es mira que la persona
no existeixi

Es crea la persona (amb docId i nom)

Es posa l’adreça de la persona

S’afegeix (docId, persona) al diccionari
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 25

Disseny transaccions: Canvi adreça

:TrCanviAdreça :DiAH :Persona

executar
dónaPersona

posaAdreça

<

Es mira que la persona
existeixi

Es canvia l’adreça de la persona

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 26

Disseny transaccions: classes DiAH i Persona

Persona

docId: Int
nom: String
adreça: String

posaAdreça(adreça:String)

DiAH

dónaPersona(docId: Int):Persona
posaPersona(persona:Persona,
                        docId: Int)

Guarda la correspondència entre
la persona i el seu docId

Retorna la persona corresponent a
docId o NUL si no es coneix
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 27

Disseny transaccions: Nou cavall i canvi entrenador

TranAct

Transacció

executar()

TrCanviEntrenTrNouCavall
numReg:Int
nom:String
docIdProp:Int
docIdEntr:Int
docIdCria:Int

numReg:Int
docIdEntr:Int

DiAH Cavall

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 28

Disseny transaccions: Nou cavall

:TrNouCavall :DiAH

:Cavall

executar
dónaCavall

posaPropietari

posaCavall

Es mira que el cavall no existeixi

L’entrenador ha d’existir

El criador ha d’existir

El propietari ha d’existir
Es crea el cavall (amb numReg i nom)

Es posa el propietari del cavall

...i el seu entrenador

...i el seu criador

S’afegeix (numReg, cavall) al diccionari

dónaPersona

dónaPersona

dónaPersona

posaEntrenador

posaCriador
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 29

Disseny transaccions: Classes DiAH, Persona i Cavall

DiAH

dónaPersona(docId: Int):Persona
posaPersona(persona:Persona,
                        docId: Int)
dónaCavall(nr:Int):Cavall
posaCavall(c:Cavall,nr:Int)

Cavall
numRegistre
nom

propietari

entrenador

criador

1

1

1

*

*

*

Persona

docId: Int
nom: String
adreça: String

posaAdreça(adreça:String)

posaPropietari(p:Persona)
posaEntrenador(p:Persona)
posaCriador(p:Persona)

Es poden usar diversos diccionaris
(també anomenats Gestors), en
comptes d’un de sol. Exemple: un per 
Persones, un per Cavalls, etc.

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 30

Disseny transaccions: Calcular premis

TranAct

TrCalPremis

numHip:int
numCursa:
Int

DiAH Cursa

PremiIterador

Participació Butlleta

Iterador
Participació Butlleta

Calcula els atributs de cursa: totalJugat,
totalImpButG i premiUnitari
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 31

Transacció: Calcular premis

:TrCalPremis :DiAH :Cursa

:Iterador

:Participació
executar

dónaCursa
dónaEstat

genPremis <

next
< guanyadora?*

assigPremis

<

posaEstat(Valorada)
Ara la cursa està valorada

Es generen els premis

calcImport

Es mira que la cursa existeixi,
i que estigui feta.

Es calculen els totalJugat, 
totalImpButG i premiUnitari

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 32

Operació: Calcular import

:Iterador

:Participació :Butlleta

dónaImport

<

calcImport

<

< next

<

*

Retorna la suma dels imports de les
butlletes de la participació.
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 33

Refinament del diagrama de classes de disseny

Participació

dorsal
ordre

Butlleta

numButlleta
import

0..1 1*

Cursa

numCursa
data
descripció
totalJugat
totalImpButG
premiUnitari

import
dataPag

Premi

1

genPremis()
dónaEstat():Estat
posaEstat(Estat)
assigPremis()

guanyadora?():Bool
calcImport():Real
premia(premiUnit)

0..1

dónaImport():Real
premia(premiUnit)

premi(import)

número

Si la cursa no està feta, el número és el
dorsal. Un cop feta, el número és l’ordre.
El canvi es fa en la transacció Arribada.

Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 34

Operació assigPremis

:Cursa :Participació

premia

<

assigPremis

:Iterador<

premia

<

< next

* <

<

:Butlleta

:Premi

Participació guanyadora de la cursa.
S’hi accedeix directament des de cursa

L’operació constructora rep com a 
paràmetre l’import del premi.
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Tema III: Disseny Orientat a Objectes de SI 35
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 1

Tema III: Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació
distribuïts

Implementació disseny en CORBA (I)

• Punt de partida.
• Objectiu.
• Passos:

– Disseny del Servei de Noms.
– Disseny de l’esquema de la base de dades.
– Codificació en IDL de les interfícies.
– Disseny dels processos client.
– Adaptació disseny operacions objectes CORBA.

• Optimització del disseny.
– Refinament del model.

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 2

Punt de partida

• Disseny, orientat a objectes, complet:

• Diagrama de classes.

• Sense atributs/associacions derivats.

• Sense restriccions d’integritat (passades a les operacions).

• Amb l’especificació de la visibilitat d’atributs, associacions i operacions.

• Amb l’especificació de la navegabilitat de les associacions.

• Especificació de les operacions (pre i postcondicions)

• Diagrames de seqüència de les transaccions i operacions.

• (Sense consideració dels aspectes de distribució).

• (Sense consideració de la persistència).
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 3

Objectiu

• Disseny del sistema:

– Suposant un sol procés servidor.
» Proporciona la implementació de tots els objectes.

– Ús d’un servei de transaccions en el procés servidor.

– Els processos client:
» Determinen què volen fer els usuaris.
» Transformen les peticions dels usuaris en transaccions.
» Ordenen l’execució de les transaccions en el procés servidor.
» Comuniquen els resultats als usuaris.

– Ús del Servei de Noms per localitzar objectes i transaccions en el servidor.

– Persistència dels objectes en una base de dades relacional centralitzada.

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 4

Objectiu: Esquema General

Clients

Aplicació

 ORB

             Procés Servidor

ORB/POA
             Procés Servidor

Servei
   de
Noms

JDBC

Objectes CORBA Persistents

ORB/POA
Servei
Transaccions
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 5

Disseny del Servei de Noms:
Com saber l’IOR d’un objecte

• Tots els objectes CORBA persistents tenen un IOR persistent.
• Un IOR consta de tres components principals:

– Tipus d’objecte.
– Adreça de l’objecte: nom del host i número de port TCP.
– Identificador, assignat normalment per l’aplicació.

• L’operació reference_to_id (Object) dóna l’identificador d’un IOR.
• L’IOR s’assigna a un objecte quan es crea (en un procés servidor)
• L’IOR és usat pel POA per:

– Localitzar un objecte existent en un servidor.
– Si no hi és: encarnar l’objecte en el servidor (invocant una operació de l’aplicació que

el crearà a partir de l’identificador).
• Per invocar operacions a un objecte CORBA cal disposar del seu IOR.
• Podem saber l’IOR d’un objecte per dues vies (no excloents):

– És el valor d’un atribut d’un altre objecte.
– Pel Servei de Noms.

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 6

Disseny del Servei de Noms:
Aplicació a l’exemple (1 de 2)

• Hipòdrom: Accessible via el SN, per número d’hipòdrom.
– La TrNouHipòdrom requereix saber si ja existeix l’hipòdrom que es vol crear.

• Finestreta: Accessible via el SN, per número d’hipòdrom i de finestreta.
– La TrAposta requereix comprovar que existeix la finestreta on es fa l’aposta.
– Es podria accedir a una Finestreta via Hipòdrom, fent navegable l’associació

d’Hipòdrom a Finestreta, però això seria funcionalment equivalent al Servei de
Noms.

• Cavall: Accessible via el SN, per número de cavall.
– La TrNouCavall requereix  saber si ja existeix el cavall que es vol crear.

• Persona: Accessible via el SN, per docId.
– La TrNovaPersona requereix saber si ja existeix la persona que es vol crear.
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 7

Disseny del Servei de Noms:
Aplicació a l’exemple (2 de 2)

• Cursa: Accessible via el SN, a partir del número d’hipòdrom i de cursa.
– La TrResultats necessita accedir a la cursa per la qual es donen els resultats.

• Participació: Accessible via Cursa.

• Butlleta: Accessible via el SN, a partir de número d’hipòdrom, número de
finestreta i número de butlleta.

– La TrRecollida necessita accedir a la butlleta.
– Es podria accedir-hi via l’associació Finestreta - Butlleta, però això seria

funcionalment equivalent al Servei de Noms.

• Premi: Accessible via Butlleta.

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 8

Disseny del Servei de Noms:
Estructura final de l’exemple

‘Hipòdrom
s’

‘Persones’

‘Cavalls
’

numHip_1

numHip_
n

‘Objecte’

‘Curses’’

numF_1

‘Objecte’

nBut_s

nBut_1

docId_1

docId_m

numCav_1

numCav-p

numCur_1

numCur_
q

Name Service

numF_r

IOR d’objecte
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 9

Disseny del Servei de Noms:
Impacte sobre les associacions i la seva navigavilitat

Butlleta

numButlleta
import

Cursa

numCursa
data
descripció
totalJugat
totalImpButG
premiUnitari

dataPag

Premi

Finestreta

numFinestreta
darrerNum

Hipòdrom

numHip
nom

pagat

emesa

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 10

Disseny de l’esquema de la base de dades

• S’apliquen els principis de disseny d’una base de dades a partir del model ER.

• Cal tenir en compte:

• Classes d’objectes.

• Atributs dels objectes.

• Associacions dels objectes (amb la seva navegabilitat).

• S’ha de poder construir l’estat dels objectes des de les relacions de la base de
dades, a    partir dels identificadors dels objectes.

• Pels atributs que prenen per valor objectes, i per les associacions, a vegades hi
pot haver dues opcions:

• Guardar els identificadors dels objectes.

• Guardar els IOR.
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 11

Disseny de l’esquema de la base de dades:
Aplicació a l’exemple (1 de 2)

• Hipòdroms (numHip, nom)

• Finestretes (numHip, numFinestreta, darrerNumButlleta)

Quan s’encarni un cavall, caldrà accedir al Servei de
Noms per obtenir els IOR de les tres persones.

•  Persones (docId, nom, adreça)

•  Cavalls (numRegistre, nom, propietari:IOR, entrenador:IOR, criador: IOR)
o

•  Cavalls (numRegistre, nom, propietari:docId, entrenador: docId, criador: docId)

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 12

Disseny de l’esquema de la base de dades:
Aplicació a l’exemple (2 de 2)

• Curses (numHip, numCursa, data, descripció, totalJugat,
totalImpGuanyadores,        premiUnitari)

• Participacions (numHip, numCursa, dorsal,
            participació: IOR, ordre,
            numRegistreCavall, docIdjoquei)     (o cavall:IOR, joquei: IOR)

(* Aquesta taula dóna les participacions de les curses.
          L’atribut participació és clau alternativa *)

• Butlletes (numHip, numFinestreta, numButlleta,
                      numHipCursa, numCursa, dorsal,                               (o participació :

IOR)
                      import, premi:IOR)

• Premis (numHip, numFinestreta, numButlleta,
  numHipPag, numFinestretaPag, dataPag)               (o FinestretaOnPag:

IOR)
     (* L’import del premi es calcula quan es necessiti *)
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 13

Codificació en IDL de les interfícies

• Tots els objectes CORBA són instància directa d’una interfície (interface).

• Les interfícies s’han de definir en el llenguatge IDL.

• La definició de les interfícies és independent dels llenguatges de programació
que s’usaran:

– En els processos clients (que invoquen operacions de les interfícies).
– En els processos servidors (que proporcionen la implementació de les operacions).

• La definició de les interfícies és independent de:
– Quins processos clients n’invocaran les operacions.
– En quin procés servidor hi haurà les implementacions.
– El mecanisme de persistència dels objectes.

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 14

Codificació en IDL de les interfícies:
Aplicació a l’exemple (1 de 4)

Finestreta

- numFinestreta
- darrerNum

Hipòdrom

+numHip
+nom

1

*

+nouNúmero(): int

-

Augmenta en una unitat el darrerNum,
i torna el número resultant.

L’associació entre Finestreta i
Hìpòdrom és privada.

Butlleta

-numButlleta
+import

1

*

+premiar()

Participació

-dorsal
+ordre

+calcImports()

emesa

*1
-

-

-
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 15

Codificació en IDL de les interfícies:
Aplicació a l’exemple (2 de 4)

module Hipòdroms {

interface Hipòdrom{
readonly attribute unsigned short numHip;
readonly attribute string nom;

};

interface Finestreta{

// Una Finestreta tindrà un darrerNúmeroButlleta, però no el fem visible.
// L'operació que segueix en proporciona un de nou.

unsigned short NouNúmero();
};

}

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 16

Codificació en IDL de les interfícies:
Aplicació a l’exemple (3 de 4 )

module Loteria {

interface Butlleta {
readonly attribute unsigned short import;

                                         // L’operació premiar genera un premi per a aquesta butlleta
void premiar();

};

interface Premi {
// L’operació import dóna l’import del premi
// Es calcula a partir de l’import de la butlleta i del premi unitari cursa
// (aquests imports es podrien passar com a paràmetres)
unsigned short import();
// L'operació pagat s'invoca quan es ve a recollir el premi.
void pagat (in Hipòdroms :: Finestreta onPagat);

};
}
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 17

Codificació en IDL de les interfícies:
Aplicació a l’exemple (4 de 4)

module Transaccions {

exception hipòdromJaExisteix {};
exception hipòdromNoExisteix {};
exception finestretaJaExisteix {};
exception finestraNoExisteix {};

interface TrNouHipòdrom {
void exec (in unsigned short numHip, in string nom)

         raises (hipòdromJaExisteix);
};
interface TrNovaFinestreta {

void exec (in unsigned short numHip, in unsigned short numFin, 
                  in unsigned short darrerNúmeroEmès)

         raises (hipòdromNoExisteix, finestretaJaExisteix);
};
interface TrAposta {

Butlleta exec (in unsigned short numHipVenda, in unsigned short numFinVenda,
                  in unsigned short numHipCursa, in unsigned short numCursa, 
                  in unsigned short dorsal, in unsigned short import)

         raises (hipòdromNoExisteix, finestretaNoExisteix,
           cursaNoExisteix, dorsalNoParticipa);

};
(....)

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 18

Disseny dels processos client.
Diagrama d’implementació: Nodes del sistema

Host SFCC

Servidor Hip.1

Finestreta_1 Organització......

...... Servidor Hip.n

Finestreta_m Jutges Apostes
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 19

Disseny dels processos client: Recapitulació transaccions

TrNovaPersona

TrCanviAdreça

TrNouCavall

TrCanviEntren

TrCanviDescr

TrBaixaPart

TrNovaPart

TrNovaCursa

Resultats

TrAposta

TrRecollida

TrNouHipòdrom

TrNovaFines.

TrObrir

TrFinal

TrCalcPremis

PremisCaduc

Consulta

Transacció

TranAct

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 20

Disseny dels processos client:
Distribució transaccions en processos

TrNovaPersona

TrCanviAdreça

TrNouCavall

TrCanviEntren

TrCanviDescr

TrBaixaPart

TrNovaPart

TrNovaCursa

Resultats

TrAposta

TrRecollida

TrNouHipòdrom

TrNovaFines.

TrObrir

TrFinal

PremisCaduc

TrCalcPremis

SiOrganitzador SiJutges

SiFinestreta

SiApostes

SiCentral
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 21

Diagrama desplegament processos client

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 22

Disseny procés client: SiFinestreta

Transacció

executar()

CTrNovaFinestreta

numHip
numFin
darrerNumEmès

SiFinestreta

IGU

run()

Tots aquests objectes són locals.
No són objectes CORBA.

TranAct

CTrAposta CTrRecollida
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 23

Disseny processos client:
Estructura general de l’execució d’una transacció

:CTrNovaFinestreta :TrNovaFinestreta

executar

exec

<

S’ordena l’execució de la
transacció en el servidor

Objecte CORBA. Només n’hi ha una instància.
SiFinestreta n’obté l’IOR a l’inici de l’execució,
via el Servei de Noms.

Objecte no CORBA, en el procés client.
Només n’hi ha una instància

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 24

Adaptació disseny operacions objectes CORBA

• Els diagrames de seqüència disponibles són independents de la
implementació.

• S’han d’adaptar per:
–  Mostrar l’ús del Servei de Noms.
– Comprovar que s’han definit correctament (en IDL) les operacions dels objectes.
– Reflectir les decisions d’implementació preses.
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 25

Adaptació disseny operacions objectes CORBA
Aplicació a l’exemple (1 de 2)

:TrNovaFinestreta :NamingService

exec

resolve (hipòdrom)

bind

Es mira que l’hipòdrom existeixi

La finestreta no ha d’existir

Es crea l’objecte Finestreta
(també a la base de dades)

S’afegeix la finestreta al Servei de Noms

resolve (finestreta)

:Finestreta

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 26

Adaptació disseny operacions objectes CORBA
Aplicació a l’exemple (2 de 2)

:TrAposta :NamingService

exec

resolve (hipòdrom)
Es mira que l’hipòdrom venedor existeixi

La finestreta venedora també ha d’existir

La cursa ha d’existir. Obtenim el seu IOR

Obtenim la participació on s’aposta

L’operació generarà una nova butlleta

resolve (finestreta)

resolve (cursa)

:Cursa

quinaPart?

:Participac

novaButlleta
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 27

Optimització del disseny
Refinament del model

• A efectes de millorar l’eficiència del sistema, convé analitzar:
– Quines transmissions de dades hi ha entre els objectes.
– El volum d’aquestes dades.
– La freqüència de transmissió.

• En alguns casos, pot ser interessant modificar:
– l’especificació d’operacions (i el seu IDL)
– els diagrames d’interacció

per tal d’assolir una major eficiència.
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Optimització del disseny: Refinament del model
Aplicació a l’exemple (1 de 2)

:TrNouCavall :NamingService

:Cavall

exec
resolve

posaPropietari

<

<

<

<

Es mira que el cavall no existeixi

L’entrenador ha d’existir

El criador ha d’existir

El propietari ha d’existir
Es crea el cavall (amb numReg i nom)

Es posa el propietari del cavall

...i el seu entrenador

...i el seu criador

resolve
<

resolve
<

resolve
<

posaEntrenador
<

posaCriador
<

Pot ser interessant agrupar aquestes tres operacion
en una de sola. Caldrà definir una nova operació a
l’IDL que faci l’efecte de les tres
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Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 29

Optimització del disseny: Refinament del model
Aplicació a l’exemple (2 de 2)

module Curses {

(...)
interface Participació{

(...)
Butlleta novaButlleta (in unsigned short import,

in Finestreta emissora);
(...)

};

En comptes de tornar l’IOR de la butlleta generada,
potser es pot tornar el número de la butlleta.
L’IOR té una dimensió entre 100 i 400 bytes, mentre que el
número de la butlleta pot ser 4 bytes.

Tema III: Implementació disseny en CORBA (I) 30
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

1

Tema III: Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació distribuïts
Implementació disseny en CORBA (II)

• Objectiu.

• Introducció al JServer d’Oracle 8i.

• Exemple d’utilització.
• IDL

• Esquema de la base de dades.

• Implementació de processos client.

• Implementació d’objectes al Servidor.

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

2

Objectiu

• Objectes CORBA en el context d’un servidor de bases de dades relacional.

• Encarnació dels objectes en el servidor.
• Execució de les requestes en el servidor.
• Implementació dels objectes en Java.
• Ús del JNDI per accedir a objectes CORBA en el servidor.
• Persistència dels objectes en la base de dades.

• Ús del SQLJ.

• Ús del Servei de Transaccions.

• Il.lustració amb el JServer d’Oracle 8i.
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

3

Arquitectura d’aplicacions en JServer

• JServer proporciona una implementació del middleware (ORB).
• La implementació dels objectes (en Java) està localitzada al servidor de la
   base de dades.
• La persistència dels objectes es fa sobre una base de dades relacional,
   accessible via JDBC o SQLJ.

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

4

Estructura dels components del JServer
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

5

Entorn Java dins de cada sessió

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

6

Localització i activació d’objectes

• Localització d’objectes CORBA:
• Ús del Servei de Noms.
• Ús del Java Naming and Directory Interface (JNDI).

• JNDI:
• Estructura típica de directoris.
• Permet associar un nom a un objecte.
• Hi ha una operació per accedir al context inicial.
• L’operació lookup (nom) invocada sobre un context dóna l’objecte associat al nom.

• Activació d’objectes:
• Quan un objecte es localitza amb el lookup, l’ORB l’encarna automàticament.
• (AuroraORB usa encara el BOA).
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

7

Tractament de transaccions

• Jserver usa el Java Transaction Service (JTS), adaptació de l’OTS al Java.

• Limitacions (actuals):

• No permet transaccions en que hi participin diversos servidors de bases de dades.
• Només permet un recurs: una sessió de base de dades.
• El context transaccional no es propaga fora del servidor.
• No suporta el timeout. Sempre és 60 segons.
• No interopera amb amb altres implementacions de l’OTS.

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

8

Procés de desenvolupament d’una aplicació

• Dissenyar i escriure l’IDL.

• Generar els stubs i els skeletons.

• Dissenyar i codificar la implementació dels objectes en el servidor.

• Dissenyar i codificar els processos client.

• Compilació fonts java (client i servidor).

• Carregar les classes Java del servidor a la base de dades.

• Publicar el nom dels objectes CORBA.
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

9

module common {
    struct AccountData { long id; wstring name; wstring method; float limit;};
    struct CustomerData {
      long    id;
      wstring name;
      wstring address1;
      wstring city;
      wstring state;
      wstring zip;
      wstring phone;
    };
    typedef sequence<wstring> wstringSequence;
    exception CreateException {
      string reason;};
    exception RemoteException {
      string reason;};};

Exemple: IDL (I)

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)
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 module account {
    interface Account {
      common::AccountData getAccountInfo () raises (common::RemoteException);
      void changeLimit (in float newLimit) raises (common::RemoteException);
    };
    interface AccountFactory {
      Account findByName (in customer::Customer customer,
        in wstring accountName)
        raises (common::RemoteException, common::CreateException);
      Account createNew (in customer::Customer customer,
                         in wstring accountName, 
                         in float creditLimit,
                         in wstring method)
        raises (common::RemoteException, common::CreateException);
      Account findByNumber (in long accountId)
        raises (common::RemoteException, common::CreateException);
    };};

Exemple: IDL (II)
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

11

 module customer {
    interface Customer {
      common::CustomerData getCustomer () raises ...;
      void updateCustomer (in common::CustomerData cust);
      common::AccountDataSequence getAccounts();
      void removeAccount(in wstring accountName);
      long getId ();
      wstring getName ();
    };
    interface CustomerFactory {
      Customer createNew (in common::CustomerData customer);
      Customer findByName (in wstring customerName);
      Customer findById (in long custId);
    };
  };

Exemple: IDL (III)

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)
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 module management {
    interface Management {
      common::wstringSequence getCustNames (in wstring pattern);
      common::CustomerData getCustomer (in wstring name);
      common::AccountData getAccount (in wstring accountName);
      void updateCustomer (in common::CustomerData custUpdates);
      void removeCustomer();
      void removeAccount(in wstring accountName);
      void newCustomer (in common::CustomerData customer);
      void newAccount (in common::AccountData account); 
      void increaseLimit (in wstring accountName, in float newLimit);
      };
  };

Exemple: IDL (IV)
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

13

Customers table

id A unique customer identifier.
Name The full customer name.
Address1 The first address line for this customer.
City The city for this customer.
Zip The zip code for this customer.
Phone The phone number for this customer.

Accounts table

id A unique account identifier.
Name A name that is human readable for an account.  
Customer The id of the owner of this account.
Limit The limit, in dollars, for this account.

Exemple: Esquema de la base de dades relacional

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

14

public class Client {
    public static void main (String[] args) throws Exception {

Context ic = new InitialContext (...); //context inicial del JNDI
AuroraTransactionService.initialize (...);
// Obtenció referència a l’objecte Management
Management management = (Management)ic.lookup (...  objectName);
//Creació d’un nou client
CustomerData newCust = new CustomerData();
newCust.name = "Donald Duck";
newCust.address1 = "1 Daffy day";

    ...
TS.getTS ().getCurrent ().begin (); // inici transacció
management.newCustomer(newCust);
TS.getTS ().getCurrent ().commit (true); //acabament de la transacció

//Destrucció client acabat de crear
TS.getTS ().getCurrent ().begin ();
management.removeCustomer();
TS.getTS ().getCurrent ().commit (true);
...

Exemple: Procés client
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

15

public class ManagementImpl extends _ManagementImplBase {
  private CustomerFactory custHome =  //Conté referència de l’objecte CustomerFactory ;
  private Customer        cust = null;
  public void newCustomer(CustomerData customer) throws RemoteException {
      try {
           Customer newCustomer = custHome.createNew (customer);
           cust = newCustomer;
      }
      catch (Exception e) {...}}

  public void removeCustomer() throws RemoteException {
      if (cust == null) throw new RemoteException ("You have not selected a customer");
      int custId = cust.getId();
      try {// Treure els comptes del client
           #sql { DELETE FROM accounts WHERE customer = :custId };
           // Esborrar el client
           #sql { DELETE FROM customers WHERE id = :custId };
           cust = null;
      }
      catch (SQLException e) {...}

Exemple: Implementació de Management al servidor

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

16

public class CustomerFactoryImpl extends _CustomerFactoryImplBase {
   public Customer createNew(CustomerData customer) throws RemoteException, CreateException {
    int tCustId = 0;
    CustomerImpl tCust = null;
    try {
      #sql { SELECT customer_seq.nextval INTO :tCustId FROM dual };
      #sql { INSERT INTO customers (id, name, address1, city, zip, phone )
                   VALUES (:tCustId, :(customer.name), :(customer.address1),  :(customer.city),
                     :(customer.zip), :(customer.phone)) };
      // Crear l’objecte CORBA
      tCust = new CustomerImpl(tCustId);
     }
    catch (SQLException e) {
      if (SQLExceptionHelp.tooManyRows(e) == true)
        throw new CreateException ("User " +  customer.name + " already exists ");
      // Some other SQL error
      else ...}
    return tCust;}

Exemple: Implementació de CustomerFactory al servidor
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Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)

17

public class CustomerImpl extends _CustomerImplBase {
  private int custId = 0;
  public CustomerImpl(int id) {
    super();
    .......  // creació de l’objecte CORBA
    custId = id;
  }
  public CustomerData getCustomer() throws RemoteException {
    try {
      CustomerData cust = new CustomerData();
      #sql { SELECT name, address1, city, zip, phone
             INTO :(cust.name), :(cust.address1),:(cust.city), :(cust.zip), :(cust.phone)
             FROM customers WHERE id = :custId };
      cust.id = custId;
      return cust;
    }
    catch (SQLException e) {...}}

Exemple: Implementació de Customer al servidor

Tema III: Implementació diseeny en
CORBA (II)
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