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Tema III: Distribució de dades 1

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

• El problema general de la distribució de dades.
– Alternatives.
– Principis generals de solució.
– El mètode “Allà on sigui beneficiós”.

• Distribució de dades en sistemes amb tres estrats:
– Anàlisi del rendiment.
– Criteris de localització.
– Exemple.

Tema III: Distribució de dades 2

Alternatives

• Dades centralitzades.
• Dades particionades:

– Horitzontalment.
– Verticalment.
– Partició híbrida.

• Dades replicades:
– Consistència immediata.
– Consistència diferida.

• Solució híbrida:
– Un node té totes les dades.
– Altres nodes tenen les dades particionades (rèplica).
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Tema III: Distribució de dades 3

Dades particionades

Horitzontal

Vertical

Híbrida

Node 1

Node 2

Node 3

Node 1 Node 2

Node 1

Node 2

Node 3

Node 4

Model relacional:
- Files: tuples.
- Columnes: atributs.
Model d’objectes:
- Files: Objectes.
- Columnes: atributs.

Tema III: Distribució de dades 4

El problema general de distribució de dades (I)

• Donades les especificacions de l’aplicació:
– L’esquema global i les particions.
– Les transaccions i les seves freqüències.
– Seguretat: actualització i consulta.
– Recuperació: freqüència i volum d’operacions de còpia.
– Integritat: restriccions, registre.

• Donada la plataforma hardware/software:
– Topologia de la xarxa.

» Localitzacions, amb la seva capacitat de procés.
» Origens i destins de les dades.
» Les opcions de procés de les transaccions i algorismes de sincronització.
» Els costos unitaris:

• D’emmagatzemament,
• Procés local,
• Comunicacions.
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Tema III: Distribució de dades 5

El problema general de la distribució de dades (II)

• Trobar  l’assignació  de  programes  i  fragments  de  la  base  de dades que
minimitza el cost total:

• C = Cost Comunicacions + Cost procés local + Cost emmagatzemament

• subjecte a:
– Temps de resposta de les transaccions.
– Disponibilitat de les transaccions:

» %  Temps  que  les  transaccions es  poden executar amb els components
disponibles

Tema III: Distribució de dades 6

El mètode “Allà on sigui beneficiós”

• Posa una còpia d’un fragment de dades F en un lloc L si el benefici que s’obté
és més gran que el cost.

• Benefici:
    (Cost d’una consulta remota de L a F - Cost d’una consulta local de L a F) *
      Freqüència de consultes de L a F.

• Cost:
– Cost actualitzacions al fragment F per les transaccions que s’originen a L +
– Cost actualitzacions al fragment F per les actualitzacions remotes.

• El mètode també es pot aplicar quan ja es disposa d’una localització inicial i es
vol decidir on posar còpies addicionals.
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Tema III: Distribució de dades 7

Exemple

****** Local ****** ****** Remota ******
Dimensió Consulta Actualització Consulta Actualització

Taules
R1 300KB 100 150 500 600
R2 500KB 150 200 650 700
R3 1.0MB 200 250 1000 1100

******* R1 ******* ******* R2 ******* ******* R3 *******
Lectura Escr. Lectura Escript. Lectura Escriptura

Transaccions
T1 3 1 2
T2 2 3 1
T3 3 1 2

LLOCS--> L1 L2 L3 L4 L5
Transaccions
T1 1 1 1
T2 2 2
T3 3 3

Seguretat: Les transaccions poden actualitzar i llegir totes les dades.
Origen de les dades: Tots els llocs.
Destí (possible localització transaccions) : Tots els llocs.

Tema III: Distribució de dades 8

Resum càlcul costos i beneficis de l’exemple

Cost Benefici
Actualitzac. Consultes

R1 L1 1350 1200
L2 1800 1600
L3 1800 0
L4 1350 2800 *
L5 1350 1200

R2 L1 4200 1000
L2 4200 0
L3 2700 4500 *
L4 4200 1000
L5 2700 5500 *

R3 L1 4400 0
L2 2700 4800 *
L3 4400 4800 *
L4 2700 4800 *
L5 4400 4800 *
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Tema III: Distribució de dades 9

Distribució en l’exemple

L1

L2

L3L4

L5

R2,R3

R1,R3

R3

R2,R3

T1

T2

T3

T1,T2

T1,T3

Tema III: Distribució de dades 10

Rendiment: Temps de resposta segons fracció transaccions locals:
Cas centralitzat

te
m

ps
 re

sp
os

ta

1

0,8

1,6

Fracció de transaccions locals
1 0,9 0,8 0,7 0,6

C,500 ms.

C,200 ms.

80 MIPS
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Tema III: Distribució de dades 11

Rendiment: Temps de resposta segons fracció transaccions locals:
Comparació Centralitzat vs. Particionat

te
m

ps
 re

sp
os

ta

1

0,8

1,6

Fracció de transaccions locals
1 0,9 0,8 0,7 0,6

C,500.

C,200.

P,200P,500

16 proc. de 5 MIPS

Tema III: Distribució de dades 12

Rendiment: Temps de resposta segons fracció transaccions locals:
Comparació Centralitzat vs. Particionat vs. Híbrid

te
m

ps
 re

sp
os

ta

1

0,8

1,6

Fracció de transaccions locals
1 0,9 0,8 0,7 0,6

C,500.

C,200.

P,200P,500 H,500 H,200

Total MIPS = 80
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Tema III: Distribució de dades 13

Rendiment: Temps de resposta segons fracció transaccions locals:
Comparació Centralitzat  vs. Híbrid

Coherència relaxada per transaccions de només lectura
te

m
ps

 re
sp

os
ta

1

Fracció de transaccions locals
1

C, 0%.

C, 50%.

0,8 0,6 0,4 0,2

0,4

0,6

0,8

1,2

H,0%

H,50%

Tema III: Distribució de dades 14

Criteris de distribució

• Nivell de compartició:
– Personal.
– Departamental.
– Corporatiu.

• Volum.
• Localitat en la referència a les dades:

– Fracció de transaccions locals.
• Estabilitat:

– Proporció entre accessos de lectura i d’actualització.
• Requeriments especials.
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Tema III: Distribució de dades 15

Exemple: Plataforma

Host

Hipòdrom i Hipòdrom j

(30 hipòdroms)

Tema III: Distribució de dades 16

Exemple: Processos

Host

Hipòdrom i Hipòdrom j

Enregistrar i actualitzar dades cavalls.
Enregistrar i actualitzat dades persones.
Enregistrar i actualitzar dades curses.
Enregistrar i actualitzar participacions
       en les curses.
Final d’admissió d’apostes.
Resultat d’una cursa.
Calcular premis

Enregistrar venda butlleta.
Pagar butlletes premiades.
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Tema III: Distribució de dades 17

Exemple: Diagrama de classes

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

* * *

Tema III: Distribució de dades 18

Exemple: Distribució de les dades (1)

• Persones:
– Compartició: Corporativa.
– Volum: 3.600
– Localitat de referència: N.A.
– Estabilitat: Alta.
– Solució: Host (+ rèplica en cada hipòdrom. Còpia primària en Host.)

• Cavalls:
– Compartició: Corporativa.
– Volum: 12.000
– Localitat de referència: N.A.
– Estabilitat: Alta.
– Solució: Host (+ rèplica en cada hipòdrom. Còpia primària en Host.)
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Tema III: Distribució de dades 19

Exemple: Distribució de les dades (2)

• Curses:
– Compartició: Corporativa.
– Volum: 31.500 (un any).
– Localitat de referència: Alta.
– Estabilitat: Alta -.
– Solució: Partició horitzontal per hipòdrom. Rèplica en el host. Còpia primària
     en hipòdroms.

• Participacions:
– Compartició: Corporativa.
– Volum: 31.500 * 6 part/cursa = 189.000.
– Localitat de referència: Alta
– Estabilitat: Alta -.
– Solució: Partició horitzontal per hipòdrom. Rèplica en el host. Còpia primària
     en hipòdroms.

Tema III: Distribució de dades 20

Exemple: Distribució de les dades (3)

• Finestretes:
– Compartició: Personal
– Volum: 3000
– Localitat de referència: 100%
– Estabilitat: Baixa
– Solució: Partició horitzontal en els PC de cada finestreta.

• Butlletes i Premis:
– Compartició: Corporativa.
– Volum: 3.000.000
– Localitat de referència: 90%
– Solució?
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Tema III: Distribució de dades 21

Exemple: Solució particionada

Host

Hipòdrom i Hipòdrom j

ButlletesHi
PremiHi

ButlletesHj
PremiHj

Tema III: Distribució de dades 22

Exemple: Solució Híbrida

Host

Hipòdrom i Hipòdrom j

ButlletesPròpiesHi
ButlletesExternesHi

ButlletesPròpiesHj
ButlletesExternesHj

ButlletesExternes
Premi
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Tema III: Distribució de dades 23

Exemple: Anàlisi
Venda butlletes

Particionada

Híbrida

Pròpia Externa

Inserció local:  0,9*N*InServ Com. hi->hj: 0,1*N*ComServServ*2
Inserció local: 0,1*N*InServ

Inserció local: 0,9*N*InServ
Inserció local: 0,1*N*InServ
Com hi->host: 0,1*N*ComServHost*2
Inserció host: 0,1*N*InHost

N = Nombre Butlletes per cursa
InServ = Cost inserció local en servidor; InHost = Ídem en host
ComServServ= Cost comunicació entre dos servidors
ComServHost = Cost comunicació entre un servidor i el host

Tema III: Distribució de dades 24

Exemple: Anàlisi
Pagar premis

Particionada

Híbrida

Pròpia Externa

Actualització local: 
0,05*0,9*N*ActServ

Com. hi->hj:
0,05* 0,1*N*ComServServ*2
Actualització local: 
0,05*0,1*N*ActServ

Com. hi->host:  = 0,05*N*ComServHost*2
Actualització host: 0,05*N*ActHost
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Tema III: Distribució de dades 25

Exemple: Anàlisi
Càlcul Preus

Llegir Butlletes: N*LectServ
Inserció Premiades: 0,05*N*InServ

Llegir Butlletes Pròpies: 0,9*N*LectServ
Com. hi->host: 2*ComServHost
Llegir Butlletes externes: 0,1*N*LectHost
Tramesa premis a host: TramPremisServHost
Inserció premiades (de servidor) en host: 0,05*0,9*N*InHost
Llegir butlletes externes premiades: 0,05*0,1*N*LectHost
Inserció premiades externes: 0,05*0,1*N*InHost

Particionada

Híbrida

Tema III: Distribució de dades 26
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 1

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

Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA

• Alternatives de disseny.
• Implementació sense replicació de dades.
• Replicació en SGBDD.

– Funcionalitat dels SGBDD.
– Les 12 regles de Date.
– Tipus d’accés a dades distribuïdes.
– Tipus de replicació.
– Models de manteniment de consistència.
– Models d’aplicació que usen replicació asíncrona.

• Implementació amb replicació de dades, amb un SGBDD.
– Objectiu.
– Punt de partida:

» Disseny processos client.
» Distribució i replicació de les dades.

– Localització de transaccions.

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 2

Alternatives de disseny

• (Suposem que ja hem decidit on localitzar les dades).

• Sense replicació de dades:
– Normalment s’usaran bases de dades locals en cada estrat.
– Cal decidir:

» On localitzar els objectes  segons on siguin les dades.
» On localitzar les transaccions.  a prop de les dades.

• Amb replicació de dades:
– Replicació controlada per l’aplicació.

» Disseny no independent de la replicació.
– Replicació proporcionada per un Sistema de Gestió de Bases de Dades Distribuïdes.
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 3

Disseny processos client

TrNovaPersona

TrCanviAdreça

TrNouCavall

TrCanviEntren

TrCanviDescr

TrBaixaPart

TrNovaPart

TrNovaCursa

Resultats

TrAposta

TrRecollida

TrNouHipòdrom

TrNovaFines.

TrObrir

TrFinal

PremisCaduc

TrCalcPremis

SiOrganitzador SiJutges

SiFinestreta

SiApostes

SiCentral

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 4

Diagrama desplegament processos client

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 5

Recapitulació distribució de dades (i objectes)
Sense replicació

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta

Finestreta

Hipòdrom
Cursa 
Participació
ButlletaPròpia

Persona 
Cavall 
ButlletesExternes
Premi

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 6

Localització transaccions

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta

Finestreta

Persona 
Cavall 
ButlletesExternes
Premi

Hipòdrom
Cursa 
Participació
ButlletaPròpia

TrNovaPersona
TrCanviAdreça
TrNouCavall
TrCanviEntren
TrAposta
TrRecollida
PremisCaducats
TrCalcPremHost

TrNovaCursa
TrCanviDescr
TrNovaPart
TrBaixaPart
TrObrir
TrFinal
Resultats
TrAposta
TrNouHipòdrom
TrCalcPremHip

TrNovaFines. El SiFinestreta ordena l’execució de TrAposta en Host o en  
servidor Hip, segons si és butlleta pròpia o externa.

Dades

Dades

Dades

155

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000. 



162

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 7

Processos servidor
Sense replicació de dades

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta

Finestreta

Hipòdrom
Cursa 
Participació
ButlletaPròpia

Persona 
Cavall 
ButlletesExternes
Premi

TrNovaCursa
TrCanviDescr
TrNovaPart
TrBaixaPart
TrObrir
TrFinal
Resultats
TrAposta
TrNouHipòdrom
TrCalcPremHip
Hipòdrom
Cursa
Participació
ButlletaPròpia

TrNovaPersona
TrCanviAdreça
TrNouCavall
TrCanviEntren
TrAposta
TrRecollida
PremisCaducats
TrCalcPremHost
Persona
Cavall
ButlletesExternes
Premi

TrNovaFines.
Finestreta

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 8

Funcionalitats dels SGBDD

• Base de dades lògica única, que està físicament distribuïda.
• Definició de la base de dades (esquema) única.
• Protocol “commit” multifase global.
• Optimització global de consultes.
• Transparència de localització de tots els accessos.
• Recuperació coordinada en cas de fallada.
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 9

Les 12 regles dels SGBDD (s/Date)

• Autonomia local.
• No dependència d’un lloc central.
• Operació contínua.
• Independència de la localització de les dades.
• Independència de fragmentació.
• Independència de replicació.
• Tractament de consultes distribuïdes.
• Gestió de transaccions distribuïdes.
• Independència del hardware.
• Independència del sistema operatiu.
• Independència de la xarxa.
• Independència del SGBD.

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 10

Tipus d’accés a dades distribuïdes
Requesta remota

  SGBD  

Requesta

Dades

Instruccions SQL
per transacció

     SGBD
per transacció

  SGBD per
instrucció SQL

Requesta remota 1 1 1
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 11

Tipus d’accés a dades distribuïdes
Transacció remota

  SGBD  

Select1
Select2
Update

Dades

Instruccions SQL
per transacció

     SGBD
per transacció

  SGBD per
instrucció SQL

Transacció remota > 1 1 1

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 12

Tipus d’accés a dades distribuïdes
Transacció distribuïda

  SGBD  
Dades

Instruccions SQL
per transacció

     SGBD
per transacció

  SGBD per
instrucció SQL

Transacció distribuïda >1 >1 1

  SGBD  

Update 1

Dades

Update 2
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 13

Tipus d’accés a dades distribuïdes
Requesta distribuïda

  SGBD  
Dades

Instruccions SQL
per transacció

     SGBD
per transacció

  SGBD per
instrucció SQL

Requesta distribuïda >1 >1 >1

  SGBD  

Select 1

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 14

Tipus de replicació en SGBDD

• Síncrona:
– Període de latència zero.
– Canvis i propagació en una sola transacció.

• Asíncrona:
– Període de latència superior a zero.
– Canvis i propagació en transaccions diferents.
– Tipus:

» De refresc:
• Complet.
• Incremental.

» Propagació canvis:
• Base de dades a base de dades.
• Procés a procés.
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 15

Models de manteniment de consistència

• Mestre/esclau:
– Tots els elements de dades tenen designada una sola còpia primària (master).
– L’actualització es fa sempre en la còpia primària.
– La còpia primària està replicada una o més vegades.
– Les rèpliques no primàries només són de lectura.
– La consistència entre la còpia primària i les no-primàries es manté asíncronament.

• Actualització a qualsevol lloc:
– Qualsevol rèplica es pot actualitzar en qualsevol moment.
– La consistència entre les rèpliques es manté:

» síncronament: protocol “commit” en dues fases en totes les rèpliques.
» asíncronament: es poden produir conflictes d’actualització.

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 16

Models d’aplicació que usen replicació asíncrona:
Mestre/esclau amb còpia primària no fragmentada i rèplica una a

moltes

SGBD

   Servei
replicació

selects updates

SGBD

   Servei
replicació selects

updates

SGBD

   Servei
replicació selects

updates
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 17

Models d’aplicació que usen replicació asíncrona:
Model consolidació

SGBD

   Servei
replicació

selects

SGBD

   Servei
replicació selects

updates

SGBD

   Servei
replicació selects

updates

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 18

Implementació amb replicació de dades, amb un SGBDD
Objectiu

• Disseny del sistema amb els supòsits:
– Persistència dels objectes en una base de dades relacional distribuïda, amb replicació

de dades.
– Objectes CORBA sense estat: Només les transaccions.
– Les diverses transaccions del sistema resideixen en un o més processos servidors.
– Les transaccions realitzen les accions encomanades, accedint i modificant la BD.
– La gestió de les transaccions es realitzada pel propi SGBDD.
– 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 corresponent.
» Comuniquen els resultats als usuaris.

– Ús del Servei de Noms per localitzar transaccions.
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 19

Recapitulació distribució dades
Amb replicació

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta

Finestreta

Persona (p)
Cavall (p)
Cursa
Participació
ButlletesExternes
Premi

Persona
Cavall
Hipòdrom
Cursa (p)
Participació (p)
ButlletaPròpia
ButlletesExternes (p)

Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 20

Localització transaccions

Host SFCC

Servidor Hip.1

OrganitzacióFinestreta_i Jutges

SiJutges

SiCentral

SiOrganitzador
SiApostes

Apostes

SiFinestreta

Finestreta

Persona (p)
Cavall (p)
Cursa
Participació
ButlletesExternes
Premi

Persona
Cavall
Hipòdrom
Cursa (p)
Participació (p)
ButlletaPròpia
ButlletesExternes (p)

TrNovaFines.

TrNovaPersona
TrCanviAdreça
TrNouCavall
TrCanviEntren
TrRecollida
PremisCaducats
TrCalcPremHost

TrNovaCursa
TrCanviDescr
TrNovaPart
TrBaixaPart
TrObrir
TrFinal
Resultats
TrAposta
TrNouHipòdrom
TrCalcPremHip
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Tema III: Implementació del disseny en plataformes en tres estrats, en CORBA 21

Bibliografia

• Data Replication.
Marie Buretta.
Wiley, 1997, caps. 1 i 2.

• Client/Server Architecture.
Alex Berson.
McGraw-Hill, 1996, caps. 9, 10 i 11.
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 1

Tema III: Disseny orientat a objectes de sistemes d’informació distribuïts
La Capa de presentació sobre la Web

• Introducció
– Internet
– Worl Wide Web

» HTTP

• Aplicacions Client/Servidor sobre la Web
– Aplicacions estàtiques

» HTML
» CSS

– Aplicacions basades en el Web Server
» Formularis HTML
» CGI

– Aplicacions basades en el Web Browser
» Java Applets

– Aplicacions Client/Servidor Orientades a Objectes - Object Web
» GIOP Proxies

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 2

Definició d’Internet

El 24 d’octubre de 1995, el Federal Networking Council (FNC) dels Estats Units
va aprovar per unanimitat una resolució que definia el terme Internet:

 "Internet" es refereix a un sistema d’informació global que:

• està lògicament entrellaçat per un espai d’adreces únic i global basat en
Internet Protocol (IP) o les seves subseqüents extensions/continuacions;

• és capaç de suportar comunicacions usant Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) o les seves subseqüents
extensions/continuacions, i/o altres protocols compatibles amb IP; i

• proporciona, usa o fa accessible, públicament o privada, serveis d’alt nivell
implementats sobre la infraestructura de comunicacions aquí descrita
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 3

Internet, Intranets i Extranets

• Internet Pública, o simplement Internet: consisteix en moltes xarxes IP
independents i autònomes entrellaçades (xarxa de xarxes)

• Internet Privada, o Intranet: xarxa IP propietat d’una organització que l’usa
per al seu propi profit. Les intranets acostumen a estar enllaçades amb la
Internet Pública a través de tallafocs (firewalls)

• Internet Empresa-Empresa o Extranet: xarxa IP usada per desenvolupar
activitats de negoci entre dues o més organitzacions

• Internet = Internet Pública + Intranets + Extranets

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 4

World Wide Web

• El World Wide Web ("WWW', "Web" or "W3") és l’univers d’informació
accessible a través d’Internet, l’encarnació dels coneixments humans (W3
Consortium)

• El projecte WWW va començar el 1989 al Centre Europeu per la Recerca
Nuclear (CERN) de la mà de de Tim Berners-Lee. L’objectiu inicial era
desenvolupar un “sistema hipertext” que permetés l’intercanvi eficient i fàcil
d’informació entre equips d’investigadors en Física d’Altes Energies, dispersos
geogràficament

• WWW és un middleware que opera sobre TCP/IP i que comprèn els següents
conceptes i tecnologies:

– Web servers
– Web browsers
– Uniform Resource Locator (URL)
– Hypertex Transfer Protocol (HTTP)
– Hypertext Markup Language (HTML)
– Motors de cerca
– Gateways per accedir recursos no-Web
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 5

World Wide Web: Interacció típica

FTP HTTPDNS …

TCP

IP

WEB SERVER

http://www.fib.upc.es/fib.html

Facultat d’Informàtica

HTTP …

TCP

IP

WEB BROWSER

147.83.41.23

fib.html

port 80

GET /fib.html

Xarxa Física

fib.html

1

2
3

4

5

1. “Cliquem” sobre un hyperlink
2. El WB localitza l’adreça IP del WS amb el DNS
3. El WB envia un requesta HTTP al WS
4. El WS va a cercar la pàgina HTML demanada
5. El WB retorna la pàgina HTML dins d’una
resposta HT�TP

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 6

El Client Universal: Web Browser (WB)

• El WB proporciona una interfície, normalment gràfica, per obtenir, interpretar,
formatejar i, finalment, presentar documents -pàgines- HTML

• Les pàgines HTML contenen enllaços, hyperlinks, a altres pàgines
• Els enllaços són presentats en forma de paraules/frases subratllades, o

d’imatges, que encapsulen un URL (Uniform Resource Locator)
• L’URL proporciona al WB la informació necessària per obtenir el recurs
• Les pàgines HTML poden contenir referències, URL´s, a imatges, arxius audio,

etc. que el WB presenta de manera integrada amb la resta de la informació
• Altres funcionalitats:

– Cache, bookmarks, impressió, salvar a disc, edició HTML, …
– Altres protocols i serveis Internet: correu electrònic (POP3 i/o IMAP,

SMTP), FTP, USENET News (NNTP).
– Suport per extensions no estàndar d’HTML: JavaScript/ VBscript
– Java Applets/ Controls ActiveX
– Helper Applications
– Plug-ins
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 7

El Servidor: Web Server (WS)

• El WS és un procés servidor que “escolta” un port TCP, generalment el 80, a
l’espera que un client (WB) iniciï la connexió

• Un cop la connexió s’ha establert, el client envia una requesta i el WS li retorna
una resposta. Llavors la connexió s’allibera

• El protocol que defineix les requestes i respostes legals és HTTP

• Usualment, els recursos demanats pels clients no són altra cosa que fitxers que
són directament accessibles pel WS

• Altres funcionalitats:
– control i registre, logging, d’accessos
– protocols i serveis Internet: FTP, News, etc.
– pas de requestes a altres processos usant CGI
– Active Server Pages (ASP) / Servlets

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 8

Uniform Resource Locator (URL)

• L’URL és una cadena de caràcters que informa al Web Browser de:
– en quina màquina està el recurs a què fa referència l’URL
– quin protocol s’usarà per obtenir aquest recurs del Web Server
– com sabrà el Web Server quin és el recurs

protocol://host[:port]/[path]
• Ex: http://www.fib.upc.es:80/fib.html
• protocol := http | ftp | file | news | gopher | mailto | telnet
• host: identifica la màquina on està el recurs

– nom simbòlic (DNS): www.fib.upc.es
– adreça IP: 147.83.41.23

• port: núm. de port TCP del Web Server (per defecte és 80).
• path: localitza/identifica el recurs (un fitxer en un sistema de fitxers)
• Si no s’especifica el path, o es fa de manera parcial, el Web Server retornarà

una pàgina per defecte o un missatge d’error
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 9

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

• HTTP és un protocol de nivell aplicació (sobre TCP/IP) per a sistemes d’informació
distribuïts, cooperatius i hipermedia

• Versions: HTTP/0.9, /1.0, /1.1, HTTP-NG (en procés)

• Esquema d’una sessió HTTP:
– S’estableix una connexió TCP/IP entre el Web Browser i el Web Server
– El Web Browser envia una requesta HTTP
– El Web Server retorna una resposta HTTP
– El Web Server i el Web Browser clouen la connexió TCP/IP

• Per obtenir cada imatge, o objecte en general, que apareix (via ref. URL) en
una pàgina HTML, el Web Browser inicia una sessió HTTP diferent

• HTTP és un protocol sense estat: el Web Server no “recorda” res de les
sessions HTTP anteriors

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 10

La Requesta HTTP

<MÈTODE> <Id_Recurs> <Versió_HTTP> <CR>  // Requesta
( <Camp>: <Valor> <CR> )*                    // Paràmetres
<CR>  // Línia en blanc
[Cos_Missatge]                                                                      // Si s’escau

• Exemple:
GET /fib.html HTTP/1.1
Host: www.fib.upc.es
Accept: text/html

• MÈTODE := GET | POST | HEAD | …
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 11

La Resposta HTTP

<Versió_HTTP> <Codi_Resultat> [explicació] <CR>
( <Camp>: <Valor> <CR> )*
<CR>
[Cos_Missatge]

• Exemple:
HTTP/1.1 200 OK
Server: Netscape-Enterprise/3.5.1
Date: Mon, 19 Jul 1999 13:52:18 GMT
Content-type: text/html
…
<HTML>
…
</HTML>

• Codi_Resultat := 200 [OK] | 400 [Bad Request] | 404 [Not found] | …

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 12

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)

• L’estàndard RFC 882 definia el format dels missatges de correu electrònic
expressables en ASCII (= en anglès escrit)

• MIME (RFC 1521) aparagué més tard per permetre la transmissió estàndard
de contingut no-ASCII:

– Caràcters especials: accents, dièrisis, … que l’anglès escrit no té
– Alfabets d’altres llengües: àrab, ciril.lic
– “Binaris”: imatges, audio, video, …

• La idea bàsic de MIME és incloure en el missatges uns camp (Header) que:
– defineixen l’estructura del missatge
–         “         el o els tipus (type) del missatge
–         “         les regles de codificació del contingut no-ASCII

• HTTP no segueix plenament l’estàndard MIME, però n’ha agafat elements
com ara la definició del tipus de contingut en les requestes/resposta:

– Accept (o Content_type ): type/subtype
– Ex: text/html application/postscript

text/plain video/mpeg
image/gif etc.
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 13

Aplicacions Client/Servidor sobre la Web

• Aplicacions estàtiques: usen Web Browsers per obtenir i mostrar pàgines
HTML emmagatzemades a l’abast de Web Servers.

• Aplicacions basades en el Web Server: usen Web Browsers per obtenir i
mostrar informació (HTML) i/o emplenar formularis generats per processos
servidors que interaccionen amb els Web Browser via Web Servers (CGI)

• Aplicacions basades en el Web Browser: Java applets que s’exexuten en la
Màquina Virtual Java del Web Browser.

• Aplicacions C/S Orientades a Objectes (Object Web Aplications): Java applets
que són clients d’objectes CORBA.

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 14

Aplicacions estàtiques

• La capa del domini és el contingut
en sí de les pàgines HTML
(hipertext)

• La capa de presentació són tant les
directives HTML que indiquen al
WB com s’ha de mostrar el
contingut, com el mateix WB

• L’actualització del domini es fa
modificant/reemplaçant les
pàgines HTML

WB

WS
.gif

.htmlServidor 
(estrat 2)

Client 
(estrat 1)

HTTP
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 15

HyperText Markup Language (HTML)

• HTML: llenguatge universal de publicació de continguts hipermedia (text +
multimedia + hyperlinks) a la Web

• HTML està basat en el SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879)
• Versió actual: HTML 4.0
• Pàgina HTML = Contingut (text) + Marcatge (Markup)
• El Marcatge permet definir

– com s’estructura el contingut
– com s’ha de presentar, visualitzar, el contingut+estructura
– referències a altres pàgines html (hyperlinks)
– objectes “encastats”: imatges, audio, video, formularis, scripts, applets

• El Marcatge es basa en etiquetes, TAGS:
<TAG (ATRIBUT=VALOR)*> Contingut (+ Marcatge) </TAG>

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 16

Estructura General d’una pàgina HTML

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Estructura General d’una p&agrave;gina HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

Contingut de la p&agrave;gina + Marcatge
</BODY>

</HTML>
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 17

Títols i paràgrafs

<H1> T&iacute;tol nivell 1 </H1>
<H2> T&iacute;tol nivell 2 </H2>
<H3> T&iacute;tol nivell 3 </H3>
Par&agrave;graf 1 <P>
Par&agrave;graf 2 <P>
<P>
T               t
 e             a
  x           m
   t         r
     sense fo
<PRE>
T             t
 e           a
  x         m
   t       r
     amb fo</PRE>

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 18

TAGs de Presentació (character formatting)

<b>negreta</b><br>
<i>cursiva</i><br>
<u>subratllat</u><br>
<font size=-1>decrement
relatiu</font><br>
<font point-size=36>tamany
fix</font><br>
<font face="Courier
New,Courier">Courier</font><br>
<font color="#ED181E"><color
vermell</font>
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 19

Llistes

<ul>
 <li>Element llista 1</li>
 <li>Element llista 2</li>
 <li>Llista identada :</li>
 <ul>

 <li>Element llista 3.1</li>
 <li>Element llista 3.2</li>

 </ul>
</ul>
<ol>

<li>Element enumerat</li>
<li>Element enumerat</li>

</ol>

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 20

Multimedia

<img SRC="calimero.bis1.gif"
ALT="foto calimero" height=150
width=127>

<br>
<br>
<embed

src="http://www.lsi.upc.es/~farre
/benvinguts.aiff" width=150
height=16 autostart=false>

<!-- El Web Browser necessita un Plug-
in per poder escoltar l'arxiu audio -
->
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 21

Enllaços hipertext

<a href="#imatge">Enlla&ccedil; dins
la mateixa p&agrave;gina (a la
imatge)</a>

<a href=
"http://www.lsi.upc.es/~farre/ES
-D2.html">Enlla&ccedil; a la
p&agrave;gina de l'assinatura
ES:D2</a>

<a NAME="imatge>
<a href=

"http://www.lsi.upc.es/~farre
/ES-D2.html"><img
SRC="calimero.bis1.gif"
ALT="Un altre link a
ES:D2"></a>

</a>

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 22

Taules

<table BORDER WIDTH="100%" >
<caption>T&iacute;tol de la

Taula</caption>
<tr><td>Cel.la 1</td>

<td>Cel.la 2</td>
<td VALIGN=BOTTOM

ROWSPAN="3">Cel.la
3</td></tr>

<tr><td>Cel.la 4</td>
<td BGCOLOR="#000000"> <font

color= "#FFFFFF">Cel.la 5
</font></td></tr>

<tr><td ALIGN=CENTER
COLSPAN="2">Cel.la
6</td></tr>

</table>

174

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000. 



182

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 23

Frames

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frames</TITLE>
<FRAMESET cols="100,*">

<FRAME scrolling="no"
src="grisa.html"
name="grisa">

<FRAMESET rows="25%,*">
<FRAME src="blanca.html"

name="blanca">
<FRAME src="negra.html"

name="negra">
</FRAMESET>

</FRAMESET>
</HEAD>
</HTML>

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 24

Cascading Style Sheets (CSS)

• CSS és un llenguatge que permet a autors i usuaris definir estils de presentació
-fonts, colors, tamanys de lletra, … - per a pàgines HTML

• HTML ja permetia definir la presentació:
– Els TAGs “estructurals” (títols, llistes, taules, …) tenen un estil de

presentació per defecte definit per l’User Agent (Web Browser),
– que es pot modificar mitjançant els TAGs “hard”: <B> (negreta), <I>

(cursiva), <FONT …> (tamany, color, tipus, …)
• “Filosofia” CSS: separar clarament el Contingut+Estructura de la Presentació:

– Evitar els TAGs “hard”
– TAGs de presentació “soft”: <STRONG>, <EM>, …
– Definir amb el llenguatge CSS els atributs de presentació dels TAGs soft i

i estructurals
• Cascading:

– Autors, usuaris i User Agents poden definir estils de presentació diferents
– Els estils de presentació poden importar -heretar- atres estils
– El Cascade és l’aplicació de les regles que estableixen la prioritat entre

estils diferents i la manera com es resolen els conflictes
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 25

CSS: Exemple

<HTML>
<HEAD><TITLE>CSS</TITLE>
<STYLE type="text/css">
 BODY {background-color: white;
font-family: "Gill Sans", sans-serif;
font-size: 16pt; margin: 1em}
 H1 {font-size: 125%}
 A {background-color: black; color:
white; font-weight: bold; text-
decoration: none}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
…
</BODY>
</HTML>

<HTML>
 <HEAD>
<TITLE>CSS</TITLE>
 <LINK rel="stylesheet"

href="css.css"
type="text/css">

 </HEAD>
 <BODY>
 …
</BODY>
</HTML>

L’estil definit apart: fitxer css.css

L’estil definit dins de la mateixa
pàgina HTML

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 26

CSS: Exemple

 <BODY><H1>Exemple d'&uacute;s de CSS</H1>
 <P>Par saber m&eacute;s consulteu la p&agrave;gina de <A HREF=

"http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/">W3C</A></BODY>

Amb l’estil de presentació
per defecte del Web Browser

Amb l’estil de presentació
que hem definit nosaltres
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 27

Accessibilitat

• Abans de desfermar la vostra creativitat i d’incloure en les vostre pàgines
HTML els “efectes especials” més frapants, penseu en aquells usuaris que

– veuen, senten o es mouen poc o gens
– tenen dificultat en llegir o entrendre el text
– no poden usar teclats o ratolins
– disposen d’un terminal no gràfic (caràcter), una pantalla petita o una

connexió Internet massa lenta
– entenen poc la llengua amb què escriviu els texts
– estan en situacions en què tenen els ulls, orelles o mans ocupades

(conduint, atenent trucades telefòniques, etc.)
– tenen unWeb Browser diferent , amb una versió antiga o un sistema

operatiu diferent
– etc.

• La següent llista recull 14 recomanacions de W3 Consortium per millorar
l’accessibilitat de les publicacions Web

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 28

Recomanacions d’Accessibilitat del W3C

1. Proporcioneu alternatives equivalents als continguts visuals o audio

2. No confieu només en el color:
–  assegureu-vos que text i gràfics són comprensibles en blanc i negre.

3. Useu de manera adient el marcatge i els estils de presentació
– separeu clarament contingut+estructura i presentació

4. Clarifiqueu el llenguatge que useu
– useu marcatge que faciliti la pronunciació o la interpretació

d’abreviatures o idiomes estrangers

5. Creeu taules que es puguin veure bé en tot tipus de Web Browser

6. Proporcioneu alternatives als elements innovadors (o no estàndard)
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 29

Recomanacions d’Accessibilitat del W3C

7. Assegureu-vos que l’usuari pugui aturar els canvis en els objectes dinàmics

8. Assegureu l’accessibilitat dels objectes encastats

9. Dissenyeu de manera que un mateix contingut pugui ser accessible amb
independencia dels dispositius perifèrics disponibles

10. Assegureu la compatibilitat amb versions antigues de software i hardware

11. Apliqueu les recomanacions i les tecnologies definides pel W3 Consortium

12. Proporcioneu informació d’ajuda i de context

13. Proporcioneu mecanismes de navegació clars

14. Assegureu la claredat i simplicitat dels vostres documents

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 30

Aplicacions basades en el Web Server

• Generació de pàgines HTML “sota
demanda” amb contingut

– actualitzat
– personalitzat

• Accés a base de dades i/o
aplicacions remotes

• Interacció Client/Servidor gràcies a
la utilització de Formularis HTML

• Thin Clients sense estat (=
terminals “tontos” de l’era
Mainframe)

WB

WS .gif
.html

Servidor 
(estrat 2)

Client 
(estrat 1)

HTTP

Prog. CGI

CGI

SGBD

SGBDHOSTServidor 
(estrat 3)
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 31

Formularis HTML

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 32

Formularis HTML

<html><head><title>Subscripci&oacute; anual a EnCORBAts</title></head>
<body><h3>Subscripci&oacute; anual a la revista <i>EnCORBAts</i>: 12000
ptas - 72 euros </h3>
<FORM ACTION = “http://www.enCORBAts.com/cgi-bin/subscripcio.pl”
METHOD=POST> <!-- o METHOD=GET -->

Nom <INPUT NAME=“subscriptor” SIZE=57><P>
Adre&ccedil;a <INPUT NAME=“address” SIZE=57><P>
Ciutat <INPUT NAME=“ciutat” SIZE=32>
Codi Postal <INPUT NAME=“cpostal” SIZE=5><P>
N&uacute;m. Targeta Cr&egrave;dit <INPUT NAME=“tcnum” SIZE=19>
Caduca (MM/AA) <INPUT NAME=“dcaduc” SIZE=5><P>
AMEX <INPUT NAME=“cc” TYPE=RADIO VALUE=“amex”>
VISA <INPUT NAME=“cc” TYPE=RADIO VALUE=“visa”><P>
Tapes Encuadernables (+1000 ptas - 6 euros) <INPUT NAME=“tapes”
TYPE=CHECKBOX><P>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=“Envia Dades”>

</FORM></body></html>

179

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000. 



187

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 33

Common Gateway Inteface (CGI)

• CGI és un protocol que defineix com el Web Browser pot interaccionar amb
programes -anomenats programes CGI- a través d’un Web Server mitjaçant el
mecanisme requesta/resposta d’ HTTP

• Els programes GCI poden ser
– scripts: UNIX shell, Perl, …
– executables: C, C++

• Acostumen a estar a l’abast del Web Server en un directori especial i apareixen
referènciats en els formularis mitjançant un URL:

http://www.enCORBAts.com/cgi-bin/subscripcio.pl

• CGI, a igual que HTTP, és un protocol sense estat.

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 34

L’escenari d’una requesta HTTP/CGI

Envia Dades fes_requesta
GET o POST

actualitza

:ProgramaCGI

obté

Variables
Entorn:WebBrowser :WebServer

read
fer_quelcom

Cos_Missatge Req. (POST)

X

Req. HTTP

Resp. HTTP

write

writeread

Cos Resp. HTTP

180

© Els autors, 2000; © Edicions UPC, 2000. 



188

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 35

Pas de paràmtres HTTP/CGI

• METHOD=GET
– Els paràmetres apareixen concatenats en l’URL que invoca el Web

Browser
– http://www.enCORBAts.com/cgi-bin/subscripcio.pl?subscriptor=

Carles+Farre& address=C6-110%2C+Campus+Nord-UPC&ciutat=
Barcelona&cpostal=08034&tcnum=1111+2222+3333+4444&dcaduc=
12%2F99&cc=amex&tapes=on

– Quan rep la requesta, el Web Server escriu la cadena de paràmetres en la
variable d’entorn QUERY_STRING

– La majoria de S0s litmiten les variables d’entorn a 256/1024 caràcters.

• METHOD=POST
– La cadena de paràmetres té el mateix format que l’anterior, però apareix

en el cos del missatge de la requesta HTTP
– El Web Server transcriu el cos de la requesta a l’entrada estàndard del

Programa CGI

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 36

Variables d’entorn CGI

CONTENT_LENGTH=128
CONTENT_TYPE=application/x-www-form-urlencoded
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
HTTP_ACCEPT=image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, …
HTTP_ACCEPT_CHARSET=iso-8859-1,*,utf-8
HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip
HTTP_HOST=www.enCORBAts.com
HTTP_USER_AGENT=Mozilla/4.61 (Macintosh; I; PPC)
QUERY_STRING= // si el method fos GET, aquí apareixerien els params.
REMOTE_ADDR=147.83.20.150
REMOTE_HOST=garnatxa.lsi.upc.es
REQUEST_METHOD=POST
SCRIPT_NAME=/cgi-bin/subscripcio.pl
SERVER_NAME=www.enCORBAts.com
SERVER_PORT=80
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.0
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 37

Aplicacions basades en el Web Browser- Java Applets

• No es correspon al paradigma C/S
“clàssic”: l’aplicació en sí, l’applet,
no és distribuïda

• El Web Server és, literalment, un
servidor d’aplicacions

• Qualsevol Web Browser que
accepti applets és un client
potencial

• No hi ha problemes de
– portabilitat del codi
– actualització del sofware del

Client
• Aplicacions petites i amb moltes

restriccions per qüestions de
seguretat

WS
.class

.html
Servidor 
(estrat 2)

Client 
(estrat 1)

HTTP

WB
JVM

Applet

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 38

Creació d’un Applet

…
public class 
           MeuApplet 
    extends JApplet
{
…
}

Compilador 
de Java

0011100010
1010100010
1100111011
0111001101
1011010110
0001110110

<html>
<head> … </head>
<body>
…
<applet code=“MeuApplet.class
        height=1000  width=400>
… </applet>
</body>

MeuApplet.java MeuApplet.class

“bytecodes”: són un
codi màquina
“virtual”, les
instruccions
primitives de la Java
Virtual Machine

.class

.html

meuApplet.html
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 39

Obtenció i execució d’un Applet

http://…

:WebBrowser :WebServer

GET /meuApplet.html

GET /MeuApplet.class

carrega_applet

:MeuApplet

init()

start()

http://…/
meuApllet.html

stop()
thread

carrega_applet:
   1- es verifiquen els

bytecodes, p.e. no violin
les restrinccions de
seguretat

   2- es transfereixen a la
Java VM

anar a un altra
pàgina

.class
.html

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 40

Execució d’un Applet: Cicle de Vida

Inici
init()

Inicialització de
l’estat
Creació de l’intefície
gràfica d’usuari

Execució
start()

El Web Browser li
passa tots els
esdeveniments que
ocorren en la regió
de pàgina HTML
que l’applet okupa

Aturat

Supensió temporal
de tota activitat
Es manté l’estat

stop()

start() El WB torna a la pàgina on està
l’applet

destroy()

L’usuari “surt” del WB

Previ

Canvi de pàgina
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 41

Restriccions de seguretat

• En principi, a un applet no li és permès de
– comunicar-se amb cap més màquina que no sigui el servidor des d’on s’ha

descarregat
– llegir, crear, modificar o executar cap fitxer del client
– obtenir informació del client: nom i versió de SO, adreces e-mail, etc.

• Això es garanteix perquè :
– els applets no són executats directament per la CPU del client
– sinó que són interpretats per una Java Virtual Machine,
– amb un control de seguretat estricte abans i durant l’execució (applet

security manager)
• Hi ha situacions en què ens pot convenir “relaxar” aquestes restriccions

– per exemple,  per tenir un estat“persistent” tot emmagatzemant-lo  a disc
entre dues execucions

– applets “signats”: contenen un certificat que dóna fe de  llur origen
– configurem el Web Browser per autoritzar a determinats applets signats a

“passar per sobre” d’algunes restriccions

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 42

L’EuroConversor

“Terrritori applet”: regió dins la pàgina que està sota
control de l’applet, per delegació del Web Browser

Anirem a una altra
pàgina, per exemple,
la de la FIB

Usarem Swing,  un
framework per a la
construcció d’IGUs
integrat dins Java 1.2
(alias Java 2) i
disponible també per
a Java 1.1
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 43

euroConversor.html

<html>
<head><title>EuroConversor</title>
</head>
<body>
<h1>EuroConversor Applet</h1>
<hr>
<applet code=“EuroConversor.class” height=100 width=400>
<param name="next_page" value="http://www.fib.upc.es">
<!-- http://www.fib.upc.es es on anirem quam premem “Sortir” -->
</applet>
</body>
</html>

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 44

EuroConversor.java
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 45

EuroConversor.java
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EuroConversor.java
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 47

EuroConvesor: Sumari

• euroConversor.html: amb el TAG <applet> “hostatgem” l’applet
– code=“EuroConvesor.class”
– la localització del “territori applet” vé  determinada per la posició del

TAG dins la pàgina
– el tamany del territori: height i width
– paràmetres: <param name=“…” value=“…”>

• euroConversor.java:
– Només hem redefinit el mètode intit():

» per definir i visualtizar els elements visuals de l’applet
» per assignar un receptor (listener) als botons: l’applet mateix

– start(), stop(), destroy(): no els necessitem redefinir (en aquest senzill
exemple)

– L’applet implementa el mètode actionPerformed
– Interacció amb el Web Browser:

» getParameter: per obtenir els paràmetres de la pàgina HTML
» showStatus: per mostrar missatges a la “barra d’estat”
» getAppletContext().showDocument: per canviar de pàgina

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 48

Jerarquia (parcial) de classes Swing

Object

Component

Container

PanelWindow

Applet

JApplet

Frame

JFrame
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 49

Model AWT de delegació d’esdeveniments

Source

add<EventType>Listener(Listener)

Listener

// implementació dels
// mètodes de la interfície

ListenerInteface

// mètodes de la interfície

1 1…*

<<implements>>
Ex: addActionListener(ActionListener)
       addWindowListener(WindowListener)

Ex:             ActionListener
      
       actionPerformed(ActionEvent)

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 50

Aplicacions Client/Servidor Orientades a Objectes - Object Web

• Els Applets descarregats pel Web
Browser realitzen tasques de
presentatció

• Els Applets són clients d’objectes
CORBA remots

• La Capa de domini està
implementada sobre una
plataforma CORBA distribuïda

• Els objectes CORBA poden actuar
de representants (wrappers)
d’aplicacions antigues (legacy
systems)

.class
.htmlServidor 

(estrat 2)

Client 
(estrat 1)

HTTP

                     WB
        JVM

Applet

WS

     Object Server

CORBA/IIOP

Servidors 
(estrat 3)

… HOST
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 51

La sinergia  Web+Java+Corba

• La Web és la infraestructura que ens permet distribuïr dinàmicament recursos
de tota mena, applets inclosos, per tot el món

• La tecnologia Java ens permet construir aplicacions orientades a objectes amb
moltes prestacions, amb una IGU potent  i portables sobre les plataformes
hardware més importants.

• CORBA és la tecnologia que ens pemet construir aplicacions distribuïdes i
interoperables amb un total independència de la localització, les plataformes
hardware i els llenguatges de programació

• Web+Java+CORBA ens permet construir aplicacions
– amb una capa de presentació gràfica que es distribueix de manera

dinàmica als clients, via Web,  i que es pot executar potencialment sobre
qualsevol Web Browser que suporti Java

– amb una interacció presentació-domini basada en CORBA

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 52

GIOP Proxies

• Degut a les restriccions de seguretat que pateixen els applets, aquests només
poden enviar requestes als objectes CORBA que estan físicament localitzats en
la mateixa màquina que el Web Server des d’on s’han descarregat

• De la mateixa manera, si un applet és un servidor d’objectes CORBA, aquests
només podran rebre requestes de clients que provinguin de la màquina
d’origen de l’applet

• Per convertir l’applet en un client, o un servidor, CORBA universal,
necessitem un software addicional que ara per ara només implementen Inprise
i Iona,Gatekeeper i Wonderwall resp., per als seus ORBs, VisiBroker i Orbix resp.

• Aquest productes, anomenats genèricament GIOP Proxies per OMG i coneguts
també com IIOP Gateways, no són altra cosa que un objecte situat a la mateixa
màquina que el Web Server que

– rep les requestes de l’applet i les redirecciona als objectes CORBA
destinataris

– rep les requestes adreçades als objectes CORBA hostatjats per l’applet i els
les redirecciona
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 53

GIOP Proxies

• OMG ha proposat un estàndard : un GIOP proxy seria un objecte que
implementés la següent interfície
���%���-����	���+

��%��#��";J����+KAFJ�*��#�99�:FE@�

������	���<LA##��";�+

A���������D�	����1���A�������	���������#��";J��������2�

A���������D�	���	��1���A�������	���	��2��@��@�

• new_target:  la invocaria un applet que vol fer requestes a objectes CORBA
– target: és l’objecte original a qui el client vol enviar requestes
– L’objecte retornat: un representant que el GIOP Proxy crea perquè el

client l’invoqui en comptes de l’original
– ProxyMode = NORMAL o PASSTHRU en funció de si és volen o no certes

funcionalitats extres del representant
• new_callback: la invocaria un applet servidor d’objectes

– callback: és l’objecte original que el servidor vol “exposar”
– l’object retornat: és un representant que crea el GIOP perquè rebi les

requestes i les redireccioni després a l’original

Tema III: La capa de presentació sobre la Web 54

VisiBroker Gatekeeper d’Inprise

• Segons el model proposat per OMG, l’applet com a client  o servidor
d’objectes ha d’interaccionar “conscientment” amb el GIOP proxy  i els
representants que aquest crea

• Visbroker Gatekeeper  és un procés que s’executa en la màquina del Web
Server que realitza bàsicament les mateixes funcions de l’estàndard OMG,
però l’objecte que interacciona amb ell no és altre que el propi ORB,
VisiBroker, de la banda de l’applet client (o servidor d’objectes). Per tant, és
una solució que

– és totalment transparent per l’applet en si
– és una solució “propietària” no estàndard

• Perquè l’ORB de la banda de l’applet pugui localitzar el Gatekeeper, s’ha
d’incloure el paràmetre ORBgatekeeperIOR en el TAG <APPLET>:

<param name=“ORBgatekeeperIOR” value=“<URL del fitxer on està  l’IOR
del Gatekeeper>”>

• Aquest paràmetre el llegirà l’ORB, getParameter(“ORBgatekeeperIOR”) quan
l’applet faci la crida ORB.init
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 55
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Tema III: La capa de presentació sobre la Web 56

Bibliografia
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