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Resumo

 

Com o crescimento da internet, a tecnologia e a utilização de objetos distribuídos em vários segmentos da 
informática vem ganhando força. Além de ampliar substancialmente a produtividade da área de 
desenvolvimento, eles ajudam as empresas a diminuir seus custos com desenvolvimento e manutenção de 
software. Um dos padrões de objetos distribuídos é o CORBA, que permite a comunicação entre objetos 
que estão sendo executados em máquinas diferentes em rede. O CORBA é um padrão mantido pela maior 
organização de software do mundo, a OMG, que congrega aproximadamente 800 empresas com exceção 
da Microsoft, que desenvolveu a tecnologia COM. Em seguida com uma evolução foi desenvolvido o 
DCOM, que permite a comunicação de objetos distribuídos em sistemas Windows. Já a Sun desenvolveu 
o RMI, que tem como aliada a linguagem Java, que é a mais utilizada hoje em dia. No RMI os objetos 
podem ser passados e retornados como parâmetros permitindo que um programa Java chame métodos de 
objetos remotos como se eles fossem objetos locais. Um ponto relevante deste trabalho é a comparação  
das principais tecnologias utilizadas no mercado de informática. O crescimento e adoção destas novas 
tecnologias são  fenômenos ligados à velocidade de difusão do produto, mantendo a solução restrita aos 
esforços das empresas. 
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1.      INTRODUÇÃO                             
                                        Atualmente, tem sido 
presenciado mais uma etapa na evolução da 
informática com a utilização dos objetos, os quais 
surgem como a primeira oportunidade real de 
reutilização e heterogeneidade de software e que 
quando disponíveis em rede dão origem aos objetos 
distribuídos.
“A orientação a objetos é uma das melhores maneiras de se pensar em sistemas complexos atualmente. 
Isto se deve à  forma mais familiar com o modo de pensar no mundo real, e também a promessa de 
reusabilidade de classes. Sabe-se também que sistemas distribuídos são sistemas complexos devido a 
vários fatores tais como: concorrência no acesso a dados, tratamento de comunicação entre processos em 
máquinas distintas, entre outros. Logo é uma idéia válida utilizar o paradigma da orientação a objetos no 
tratamento e organização de sistemas distribuídos. Desta fusão surge a idéia de Objetos Distribuídos, que 
nada mais são do que objetos que se comunicam através de um sistema em rede ao invés de interagir 
apenas dentro de uma única máquina”.[3]

O objeto distribuído é a união da tecnologia orientada  a objetos (na forma de desenvolver software) aos 
sistemas distribuídos (na forma de organizar a infra-estrutura computacional da empresa).

As soluções baseadas em objetos distribuídos são utilizadas em ambientes corporativos, que requerem 
middleware (controla troca de dados e interação de componenetes distribuídos em uma rede), 
processamento de transações, segurança e independência arquitetural. Elas possibilitam, que num 
ambiente corporativo os computadores comuniquem-se com servidores Unix e estes, por sua vez, com os 
mainframes.

O rápido crescimento do processamento distribuído ajusta-se à realidade atual, onde a informação pode 
ser armazenada e processada em pontos distintos, geograficamente separados, em grande heterogeneidade 
de meios.  O desenvolvimento tecnológico possibilita a produção de máquinas menores e mais rápidas e 
isso também colabora para essa distribuição. A redução dos custos e dos tempos de desenvolvimento 
coopera do mesmo modo.

No decorrer desse trabalho, será feito um estudo a respeito dos objetos distribuídos, mostrando suas 
características e atribuições teóricas, assim como um estudo dos atuais padrões que se encontram 
disponíveis no mercado atual, mostrando suas qualidades e deficiências. Faremos também uma avaliação 
desses padrões para identificar quais deles mais se aproximam das características teóricas dos objetos 
distribuídos e qual será a tendência dessa nova tecnologia.

O capítulo 2 aborda as principais características de orientação a objeto e objetos distribuídos, seus 
padrões, protocolos e linguagens. 

Nos capítulos 3, 4, 5 e 6  serão apresentados os conceitos básicos de CORBA, COM, DCOM e RMI, 
respectivamente e uma idéia transparente de suas características, tais como: arquitetura, interfaces, 
protocolos e objetos 

Ao término deste trabalho, no capitulo 7, será possível examinar as diferenças entre estes quatros modelos 
do ponto de vista de um programador e um ponto de vista arquitetônico e apreciar melhor os méritos de 



cada  paradigma de objetos distribuídos com o CORBA.  

E finalmente no capitulo 8 será apresentado a conclusão do estudo feito neste trabalho e uma indicação 
para trabalhos futuros.

 

 

 

 

 

2.      CONCEITOS BÁSICOS DE OBJETOS
Este capítulo apresenta conceitos básicos de orientação a objetos, suas características, propriedades e 
funcionalidades. Em seguida, explora os conceitos de objetos distribuídos, sua arquitetura, padrões e 
protocolos.

2.1.   Orientação a Objetos
O objetivo da Orientação a Objetos é representar em software objetos que se pressupõe existir no mundo 
real, utilizando para isso uma característica não conseguida nos modelos tradicionais: a incorporação de 
‘ações’ e ‘dados’, por meio de um objeto. Além disso a orientação a objetos está baseada na elaboração 
de partes independentes, que unidas formam um sistema, se uma desses objetos for danificado, ele poderá 
facilmente ser reparada, sem causar dano ao mesmo. Os objetos podem ser reutilizados para compor 
outros sistemas e podem ter seus códigos recombinados o que permite a criação de novos objetos, ambos 
facilitam e diminuem o trabalho na hora do desenvolvimento. Para que esses objetivos, sejam alcançados 
é necessário a aplicação uniforme dos princípios que compõem esta metodologia, administrando assim 
sua complexidade.

 

 

 

 

2.1.1.      Objeto

 

Um objeto pode ser real ou abstrato e possui um estado, o qual pode ser alterado ou obtido por um outro 
objeto da mesma classe através do envio de mensagens, o que implica na execução de uma operação. 

Cada objeto tem uma identidade e uma identificação. Quando são de uma mesma categoria, a distinção 
entre objetos idênticos é feita pela sua própria existência.

Hoje em dia o termo objeto é usado por muitas pessoas que quase nunca identificam sobre qual área estão 



se referindo, o que causa grande confusão. Existem, pelo menos, quatro áreas diferentes em que a 
orientação de objetos é importante:

•        Linguagens de programação orientada a objeto: nas linguagens de programação orientada a objetos 
os programadores podem escrever um código usando um modelo de objetos em vez dos modelos da 
programação mais tradicional, em que o código e os dados são entidades separadas.

•        Software de sistemas orientados a objetos: o software de sistemas orientados a objetos fornece 
blocos básicos para manipular objetos no nível do sistema operacional. Sistemas de objetos permitem que 
objetos criados por empresas diferentes, talvez utilizando linguagens de programação diferentes consigam 
trabalhar juntos.

•        Bancos de dados orientados a objetos: é um modelo que substitui o modelo de banco de dados 
relacional por um modelo orientado a objetos. Um banco de dados orientados a objetos é projetado para 
armazenar dados e métodos de objetos, com técnicas que são eficientes para o processamento baseado em 
objetos.

•        Objetos distribuídos: o software de sistemas orientados a objetos permitirá que objetos em sistemas 
diferentes (rede), trabalhem juntos, ou seja, os objetos poderão se comunicar entre si mesmo que não 
estejam no mesmo computador. 

 

2.1.2.      Classe

 

Uma classe “é tipo abstrato de dados. A classe indica quais propriedades e métodos são fornecidos por 
um determinado tipo de objeto. Tipo de objeto é uma noção conceitual, que especifica uma família de 
objetos, sem estipular como eles são implementados. Cada objeto é uma instância de sua classe”[3]. O 
método é uma implementação específica de uma operação por uma determinada classe que está associado 
aos dados que os manipulam.

Utilizamos a expressão “classe de objetos” para nos referimos a um grupo de coisas semelhantes. A figura 
abaixo mostra um exemplo de classe e objetos.

 

 

 

Classe                                                       Objetos

 

           Figura 2.1. - Exemplo de  Classe e Objetos

 

 



2.1.3.      Herança

 

Herança “é o compartilhamento de atributos e operações entre classes com base em um relacionamento 
hierárquico”[3]. Uma classe pode ser definida de forma abrangente e depois redefinida em subclasses 
mais definidas. Uma subclasse é uma subdivisão de uma classe de nível superior. Quando se cria uma 
nova subclasse a partir de uma classe existente, a nova classe herda as propriedades e os métodos da 
classe-pai e acrescenta suas próprias características. A capacidade de identificar propriedades comuns a 
várias classes de uma classe-pai é de fazê-las herdar as propriedades da classe-pai, podendo reduzir 
substancialmente as repetições nos projetos e programas e é uma das principais vantagens dos sistemas 
baseados em objetos.”[4]

 

 

 

 

 

           

    Figura 4.2. - Exemplo de Herança

 

2.1.4.      Polimorfismo

 

Polimorfismo é o uma propriedade que permite que um mesmo método pode atuar de modos diversos em 
classes diferentes, ou seja, pode ter comportamento diferente dependendo da classe de objetos em 
questão. “Uma operação é uma ação ou transformação que um objeto executa ou a que ele está 
sujeito.”[3]

No mundo real uma operação é simplesmente uma abstração de um comportamento análogo entre 
diferentes tipos de objetos. Cada objeto sabe como executar suas próprias operações. Entretanto, uma 
linguagem de programação baseadas em objetos seleciona automaticamente o método correto para 
implementar uma operação com base no nome da operação e na classe do objeto que esteja sendo 
operado. O usuário de uma operação não necessita saber quantos métodos existem para implementar uma 
determinada operação polimórfica. Além disso, novas classes podem ser adicionadas sem que se 
modifiquem o código existente e métodos são fornecidos para cada operação aplicável nas novas classes. 
O exemplo abaixo, mostra que gravar é uma operação que pode atuar de modos diverso em classes 
diferentes.

 

 

 



 

                              Figura 2.3. - Exemplo de Polimorfismo

 

2.1.5.      Abstração

 

Abstração “consiste na concentração dos aspectos essenciais, próprios, de uma entidade e em ignorar suas 
propriedades acidentais.”[3] No desenvolvimento de sistemas, isso significa concentrar-se no que um 
objeto faz, antes de decidir como ele deve ser implementado. O uso da abstração preserva a liberdade de 
se tomar decisões, evitando tanto quanto possível, comprometimentos prematuros com detalhes. A 
abstração deve sempre visar a um propósito, porque este determina o que é importante. O exemplo abaixo 
mostra que quando usamos a abstração, admitimos que o que estamos considerando é complexo. Esta 
técnica é uma forma importante de administrar a complexidade.

 

 

 

                   Figura 2.4. - Exemplo de Abstração

 

2.1.6.      Método

 

O método “especifica a maneira pela qual os dados de um objeto são manipulados.”[4]

O método de um tipo de objeto referencia a estrutura de dado desse tipo de objeto. Ele não deve acessar 
diretamente a estrutura de dados de outro objeto. Para usar a estrutura de dados de outro objeto, ele deve 
enviar uma mensagem a esse objeto. O exemplo abaixo movimentar, mostra que cada método é executado 
de forma diferente.

 

 

 

                               Figura 2.5. - Exemplo de Método

 



 

2.1.7.      Encapsulamento

 

O encapsulamento “é conhecido como o ocultamento de informações.”[4] Essa característica nos permite 
modelar sistemas complexos, mantendo uma técnica simples que consiste em construir objetos com 
propriedades, atributos próprios e ainda definir seus relacionamentos com outros objetos. O exemplo 
abaixo de encapsulamento mostra que o motorista dirige um carro através do pedais, alavanca de marchas 
e volante. Questões a respeito de motor estão escondida para ele.

 

 

  Figura 2.6. - Exemplo de Encapsulamento

2.2.   Característica de Orientação à Objeto
O objetivo da Orientação a Objeto é representar em software, objetos     que se pressupõe existir no 
mundo real, utilizando para isso uma característica não conseguida nos modelos tradicionais: a 
incorporação de ações e dados por meio de um objeto. Além disso a orientação a objetos está baseada na 
elaboração de objetos independentes, que unidos formam um sistema.

 Os objetos podem ser reutilizados para compor outros sistemas e podem     ter seus códigos 
recombinados, o que permite a criação de novos objetos,     facilitando e diminuindo o trabalho de 
desenvolvimento do software.

Para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário a aplicação     uniforme dos princípios que 
compõem esta metodologia, administrando assim     sua complexidade. 

2.3.   Objetos Distribuídos
Objeto distribuído é um conjunto de linhas de códigos responsáveis por uma tarefa referente à sua classe,  
podendo estar localizado em qualquer máquina de uma rede, assim como pode ser chamado e utilizado 
por qualquer uma delas, independente do sistema operacional e linguagem que for desenvolvido. 
“...Objetos Distribuídos são o próximo passo no crescimento da tecnologia OO dentro do mercado de 
software...” [1]

2.4.   Arquitetura de Objetos Distribuídos
Existem várias arquiteturas de ambientes que suportam objetos distribuídos. Segue abaixo as principais 
arquiteturas:

•        CORBA: Esta arquitetura apareceu por uma necessidade da indústria e vem se tornando padrão 
quando se fala em objetos distribuídos devido à sua flexibilidade, portabilidade e robustez. 

•        COM: É uma arquitetura pertencente a Microsoft, que possibilita a comunicação de aplicativos 



numa mesma máquina. 

•        DCOM: A arquitetura DCOM também pertence a Microsoft. Como o COM já possibilitava a 
comunicação em uma mesma máquina, o próximo passo era conseguir a comunicação de aplicativos em 
uma rede, isto foi atribuído ao DCOM. Esta arquitetura tem forças no mercado pois quase todo o modelo 
de objetos da Microsoft é baseado nesta arquitetura (inclusive o Windows) e por ser a base do Active X, 
uma solução da Microsoft para a Internet.

•        RMI: É uma arquitetura interessante quando se pensa em um mundo de objetos distribuídos em 
Java. Tem uma arquitetura bastante aberta e já é utilizado pelos desenvolvedores de aplicativos em Java.

2.5.   Aspecto fundamentais para o desenvolvimento de um bom 
projeto
Para o desenvolvimento de qualquer projeto existem métodos de torná-lo     bem mais funcional, prático, 
eficiente e confiável. Dessa maneira, para     desenvolver um projeto em ambiente distribuído, é preciso 
atentar para alguns pontos fundamentais: transparência, flexibilidade, confiabilidade, desempenho e 
escalabilidade. 

Um detalhe muito importante que precisa ser ressaltado é que quando for levado em consideração esses 
pontos, a importância dada deve ser equivalente para cada um, por exemplo, não se pode levar mais em 
consideração a confiabilidade e esquecer o desempenho, pois não adiantaria ter um sistema confiável que 
demore muito para executar suas tarefas.

Em ambiente distribuído o grau de dificuldade é variável e superior a de um projeto de sistema para uma 
única máquina, precisando então ser  cuidadosamente implementadas.

2.6.   Padrões ou protocolos
Um programa formado por objetos distribuídos pode solicitar um objeto localizado no mesmo 
computador do sistema em execução ou em qualquer estação de uma rede, entretanto ele desconhece o 
local onde o objeto a ser solicitado está presente. É necessário então uma ponte de comunicação entre os 
componentes distribuídos, ou seja, um middleware. A ponte utilizada são padrões, protocolos e 
tecnologias desenvolvidos para atender a arquitetura de objetos distribuídos.

2.7.   Linguagens
Para desenvolver objetos distribuídos, utilizam-se linguagens específicas,     onde cada uma proporciona 
uma solução diferente. Abaixo é apresentado as     linguagens mais conhecidas:

•        Delphi, Java, C, C++, Ada e Smaltalk - implementam objetos CORBA;

•        C++, Java, Visual Basic e Delphi entre outras podendo também ser implementada em DLL 
(Dynamic Link Library – Biblioteca de Ligação Dinâmica), biblioteca de funções que podem ser 
reaproveitadas em ambientes diferentes - implementam objetos COM;

•        Java, Visual Basic, Visual C++, PowerBuilder, COBOL e Delphi - implementam objetos DCOM;

•        Java - implementa objetos RMI.



2.8.   Conclusão
Neste capítulo foram abordadas características de orientação a objetos e objetos distribuídos, nos 
próximos capítulos serão apresentados alguns exemplos de objetos distribuídos, suas  características e 
atribuições teóricas, assim como um estudo dos atuais padrões que se encontram disponíveis no mercado 
atualmente, mostrando suas deficiências e suas qualidades. Será apresentado uma avaliação desses 
padrões para saber quais deles mais se aproximam das características teóricas dos objetos distribuídos e 
qual será a tendência dessa nova tecnologia de software.

 

 

 

3.      CORBA  (COMMON OBJECT REQUEST 
ARCHITECTURE – ARQUITETURA COMUM 
DE NEGOCIADOR DE REQUISIÇÕES DE 
OBJETO)
O CORBA (Common Object Request Broker Architecture – Arquitetura Comum de Negociador de 
Requisições de Objeto) foi inicialmente implementado em 1991 como sendo um produto padrão 
comercial da OMG (Object Management Group – Grupo de Gerência de Objetos), cuja missão é definir 
interfaces para software usando a tecnologia orientada a objeto. A OMG produz especificações que 
tornam a computação orientada a objeto possível. Este modelo baseado em objetos permite que métodos 
de objetos sejam ativados remotamente, através de um elemento intermediário chamado ORB (Object  
Request Broker – Negociador de Requisições de Objetos), que permite a interação entre objetos do 
ambiente distribuídos. O ORB está situado entre o objeto propriamente dito e o sistema operacional, 
acrescido de funcionalidades que o permitam comunicar-se através da rede.

3.1.   Arquitetura CORBA
O CORBA é uma arquitetura que especifica um conjunto de midlewares independente de plataforma, que 
permite o tratamento de sistemas e aplicações heterogêneas. Para gerenciar a heterogeneidade de 
máquinas, sistemas e linguagens, utiliza-se uma linguagem comum de descrição denominada IDL 
(Interface Description Language – Linguagem de Descrição de Interface).

 

 

A figura 3.1 representa a arquitetura CORBA.

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3.1.- Arquitetura CORBA[12]

 

A figura 3.2. abaixo apresenta um exemplo de invocação de método CORBA.

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.2. - Invocação de Método CORBA

 

Imagine que os objetos acima descritos são pessoas. Imagine também que possa existir uma pessoa A em 
uma determinada sala e uma pessoa B em outra. A pessoa A se sente sozinha e quer conversar com outra 
pessoa. As salas são distantes uma da outra.

A pessoa A, então grita perguntando se existe outra pessoa em outra sala. Uma pessoa C no corredor 
procura nas salas se existe outra pessoa. Se existir, ela volta e diz para a pessoa A que existe. Contudo, a 
pessoa B em outra sala fala japonês e a pessoa A, português.

Por sorte, a pessoa C fala japonês e português. Então, a pessoa A pergunta à pessoa B se ela está feliz. A 
pessoa C recebe o pedido de A, vai andando pelo corredor até B, faz a pergunta, obtém a resposta e a traz 
para A.

Então, a pessoa A é o cliente, a pessoa B é o servidor, a pessoa C é a linguagem IDL e o corredor entre as 
salas é o ORB.

Existem cinco componentes principais na arquitetura CORBA: 

•        Serviços CORBA (CORBA Services): definem uma coleção de serviços (interfaces e objetos) que 
oferecem funções básicas para uso e implementação de objetos.

•        Facilidades CORBA (CORBA Facilities): definem um conjunto de serviços com diversas funções 
para uso por parte das aplicações.



•        Interfaces de Domínios (CORBA Domains): são interfaces que fornecem funcionalidades comuns 
para um segmento específico de mercado. 

•        Interfaces de Aplicações (CORBA Applications): definem aplicações  e serviços específico do 
usuário não padronizadas pelo OMG; 

•        Object Request Broker (ORB): é um barramento de mensagens que permite a execução de métodos, 
independente da localização do objeto. 

 

3.2.   Serviços CORBA 
Os serviços CORBA aumentam e complementam as funcionalidades do ORB. Alguns dos serviços 
CORBA disponíveis são:

•        Ciclo de Vida: define operações para criar, copiar, mover e apagar objetos. 

•        Persistência: permite o armazenamento de objetos em forma persistente em vários modelos, 
como por exemplo: banco de dados relacionais e  banco de dados orientado a objetos.

•        Nomes: permite que os objetos possam localizar outros objetos pelo nome.

•        Eventos: permitem que os componentes registrem dinamicamente os seus interesses por eventos 
específicos. 

•        Controle de concorrência: provê um sistema de gerenciamento de acesso a objetos ou objeto no 
ORB.

•        Relações: fornece um modo para criar associações(links) dinâmicas entre objetos que não tem 
informação uns dos outros. 

•        Exteriorização:  fornece um modo padrão que permite criar séries e deletar séries de um objeto. 

•        Tempo: este serviço fornece um mecanismo para sincronizar relógios num ambiente de 
objetos distribuídos.

•        Mercado (Trader): este serviço funciona como páginas amarelas para objetos. Permite que os 
objetos publiquem os serviços que estão dispostos a realizar e façam ofertas de trabalho a outros 
objetos.

•        Licenciamento: fornece operações para associar propriedades dinamicamente aos 
componentes.

•        Segurança: provê um framework (conjunto de classes) para segurança de objetos distribuídos, 
suportando lista de acesso, confidencialidade e autenticação.

•        Coleção: fornece interfaces para criar e manipular os agrupamentos comuns de objetos, 
como: pilhas, filas, listas, matrizes e árvores.

•        Transação: provê coordenação do processo de efetivação de componentes em duas fases. 

Os objetos distribuídos são persistentes. Isso significa que eles devem manter seu estado mesmo 
depois que o programa que os criou terminar. Para ser persistente, o estado do objeto deve ser 



armazenado em um meio de armazenamento não volátil, por exemplo, um banco de dados ou um sistema 
de arquivos. O estado de um objeto pode ser considerado como composto por duas partes: um estado 
dinâmico, que existe tipicamente em memória e não precisa existir durante toda a vida do objeto e um 
estado persistente, que o objeto poderia usar para reconstruir o estado dinâmico. É esse estado persistente 
que deve ser armazenado e gerenciado em um meio de armazenamento persistente. 

O Serviço de Persistência de Objetos (Persistent Object Service ou POS) do CORBA permite que um 
objeto sobreviva ao término da aplicação que o criou ou do cliente que o utilizou, pois o estado do objeto 
pode ser salvo em um meio de armazenamento persistente e restaurado se necessário. 

 O objetivo do POS é prover interfaces comuns para os mecanismos usados no armazenamento e gerência 
de estados persistentes de objetos. O POS é utilizado em conjunto com outros serviços, conforme 
mostrado a seguir:

O POS tem a responsabilidade principal de armazenar o estado persistente de objetos, com outros 
serviços provendo outras capacidades. O ORB possui a habilidade de manter a referência a um objeto de 
forma persistente, mas isso não garante que um determinado objeto esteja disponível apenas porque a sua 
referência ainda é válida. 

O POS é resultado da combinação das propostas submetidas a OMG pela IBM e pela SunSoft/ODBMS e 
fornece: 

•        Suporte para base de dados corporativas, incluindo bancos de dados de todos os tipos, bases de 
dados baseados em sistemas de arquivo, etc; 

•        Independência de base de dados, isto é, uma única API cliente independente de uma base de dados 
particular e um mecanismo único para armazenamento/restauração de objetos a ser usado pelo servidor.

Buscando a possibilidade de implementação da persistência em diferentes meios de armazenamento, o 
POS estabelece uma interface única de objetos para múltiplas bases de dados (datastores) como mostra a 
figura abaixo. 

A figura 3.2 mostra um  nível de detalhamento do POS, que é formado por quatro elementos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Figura 3.3. - Elementos que formam o POS[1]

 

•        Objetos Persistentes (Persistent Objec ou POs): são os objetos cujos estados são armazenados de 
forma persistente. Um objeto pode tornar-se persistente pela herança via IDL do comportamento da 
classe PO. Um objeto persistente deve herdar ou prover um mecanismo para externalizar seu estado 
quando o mecanismo de armazenamento solicitar. Essa solicitação é feita através de um protocolo 
específico. Cada PO possui um identificador persistente o PID (Persistent Identificer) que descreve a 
sua localização dentro da base de dados utilizando uma string de identificação. Clientes tipicamente 
interagem com a interface de objetos persistentes para controlar a persistência do objeto; 

•        Gerenciador de Objetos Persistentes (Persistent Objects Manager ou POM) : é uma interface 
independente de implementação para operações de persistência. O POM provê um acesso uniforme 
aos diferentes tipos de Serviços de Persistência de Dados. 

•        Serviços de Persistência de Dados (Persistent Data Services ou PDSs): são interfaces para 
implementações particulares de bases de dados. Os PDSs realizam o trabalho real de mover dados 
entre um objeto e uma base de dados. Os PDSs devem implementar a interface IDL específica para 
PDS além de suportar uma implementação dependente de protocolo. Esse protocolo provê um 
mecanismo para obtenção de dados de um objeto, existindo atualmente três protocolos especificados: 
Atributo Direto (Direct Atribute ou DA), Grupo de Gerência de Base de Dados de Objeto (Object  
Database Management Group ou ODMG) e Objeto Dinâmico de Dados (Dynamic Data Object ou 
DDO); 

•        Banco de Dados (Datastores): são as implementações que armazenam um dado persistente de um 
objeto independente do espaço de endereçamento que contém o objeto. 

 

3.3.   Facilidades CORBA
As facilidades CORBA provêem um conjunto de interfaces padrão para aplicações. Ao contrário dos 
serviços CORBA, as especificações das facilidades CORBA ainda não estão definidas, mas deverão 
incluir transferência de dados, agentes móveis e internacionalização. 

Estas facilidades incluem funções compartilhadas por vários ou pela maioria dos sistemas. Quatro 
domínios são identificados para esta facilidades:

•        Interface de usuário: torna um sistema de informação acessível aos seus usuários, respondendo às 
suas necessidades.

•        Gerenciamento de informação: cobre a modelagem, definição, armazenamento, recuperação, 
gerenciamento e intercâmbio de informação.

•        Gerenciamento de sistema: define interfaces para gerenciamento,  configuração, operação de 
componentes de objetos distribuídos.



•        Gerenciamento de tarefas: envolve a automação de trabalho, como: workflow, agentes, script e e-
mail.

 

3.4.   ORB (Object Request Broker – Negociador de Requisições de 
Objeto)
O Object Request Broker (ORB) é o barramento de objetos. Ele é responsável por permitir que objetos 
façam requisições de forma transparente e recebam respostas de outros objetos localizados remotamente 
ou localmente. A abaixo é apresentando alguns serviços distribuídos que o ORB fornecer: 

•        Invocação de métodos estáticos e dinâmicos  - O ORB permite que se defina estaticamente as 
invocações dos métodos em tempo de compilação, ou permite que dinamicamente estas invocações sejam 
realizadas em tempo de execução. Assim, o CORBA pode ser rígido o suficiente trabalhando em tempo 
de compilação, ou determinar o máximo de flexibilidade, associando as invocações em tempo real.        

•        Comunicação através de uma linguagem de Alto Nível - O ORB permite que se invoque 
métodos nos objetos do servidor utilizando qualquer linguagem de alto nível, não se importando em que 
linguagem os objetos no Servidor foram implementadas. CORBA separa interface de implementação e 
provê uma linguagem neutra de tipos de dados para que possa manter a conexão entre objetos de 
linguagens e sistemas operacionais distintos. 

•        Sistema de Auto-Descrição - O ORB fornece metadados em tempo de execução para descrever 
todas as interfaces do servidor conhecidas para o sistema.  O repositório que armazena estas interfaces  e 
todas as funções e parâmetros  que um servidor possa oferecer é chamado de Repositório de Interfaces 
(Interface Repository). 

•        Transparência Local e Remota - O ORB pode ser executado em uma única máquina, como pode 
ser interconectado a qualquer outro ORB através do serviço CORBA IIOP (Internet Inter ORB Protocol –  
Protocolo Internet Inter ORB). O programador cliente/servidor que utiliza o CORBA não precisa se 
preocupar com transportes de objetos, localização de servidor e ativação de objetos pois o CORBA torna 
tudo isto transparente. 

•        Mensagens Polimórficas - O ORB não invoca simplesmente funções remotas, mas invoca funções 
atreladas aos objetos. Assim, a mesma função pode ter efeitos diferentes a depender do objeto em 
questão.

Através do ORB, o objeto cliente pode transparentemente invocar métodos no objeto situado no servidor, 
que pode estar na mesma máquina ou em uma rede. O ORB intercepta esta chamada e é responsável por 
encontrar o objeto que implemente esta requisição, passando os parâmetros, invocando seus métodos  e     
retornando os resultados. É muito importante observar que as regras do cliente/servidor  são utilizadas 
somente para coordenar as interações entre dois objetos. Objetos no ORB podem atuar como clientes e 
servidores dependendo da ocasião.

3.5.   IDL (Interface Definition Language – Linguagem de 
Descrição de Interface)
IDL é a linguagem padrão que permite a especificação das interfaces dos objetos. Objetos escritos em 
IDL podem ser utilizados por linguagens, ferramentas, sistemas operacionais e redes. A IDL é usada para 
especificar os atributos dos componentes, as classes das quais eles herdam, as exceções que podem 
ocorrer, os tipos de eventos que emitem e os métodos que suas interfaces suportam, incluindo os 



parâmetros de entrada e saída requeridos e seus tipos. Tanto a linguagem quanto o compilador utilizado 
para criar os objetos no servidor são totalmente transparente para o cliente. 

3.6.   IIOP (Internet Inter ORB Protocol – Protocolo Internet Inter 
ORB)
IIOP é o protocolo aberto para internet que permite a comunicação entre objetos e aplicativos. Ele está 
baseado no CORBA, um padrão aberto para plataformas, que está sendo utilizado por desenvolvedores 
em milhares de corporações para escrever aplicativos distribuídos e integrar sistemas de informações 
executados em uma grande variedade de sistemas operacionais. 

3.7.   API (Application Program Interface – Programa de Interface 
de Aplicação)
API é um conjunto normalizado de rotinas e chamadas de software que podem ser referenciadas por um 
aplicativo para acessar serviços essenciais de uma rede.

3.8.   Estrutura de um Cliente
O cliente de um objeto possui uma referência para o objeto. Essa referência é um token que pode ser 
invocado ou passado como parâmetro na chamada de um objeto diferente. 

A unidade que gerencia a transferência de controle e de dados entre os clientes e as implementações é o 
ORB. No caso de uma operação não ser executada com sucesso, gera-se uma exceção que deve ser tratada 
pelo cliente. 

A invocação de uma operação é feita da seguinte maneira: o cliente acessa os stubs (melhor definido no 
item 3.7.1.) específicos ao tipo do objeto, as quais têm acesso à referência para o objeto, implementados 
em uma linguagem de programação, que seguem como parâmetro para o ORB realizar a operação. 

A referência para objetos pode ser convertida para uma string armazenada em arquivo, preservada ou 
comunicada por diferentes meios e depois transformada de volta em uma referência pelo ORB que gerou 
a string. 

 

3.7.1        Stub (cliente)

 

Um stub é um mecanismo que cria e trata requisições de interesse de um cliente. Para o tipo de linguagem 
não orientada a objetos, existirá uma interface programável. Geralmente, os stubs vão apresentar acessos 
às operações definidas em IDL num objeto, de maneira a facilitar aos programadores uma vez que eles 
são familiares com IDL e o mapeamento de linguagem para determinada linguagem de programação. Os 
stubs fazem chamadas no resto do ORB usando interfaces privadas e otimizadas para o núcleo ORB 
particular. Se mais de uma ORB está disponível, podem existir diferentes stubs correspondentes a 
diferentes ORBs. Neste caso, é necessário que o ORB e o mapeamento de linguagem cooperem para 
associar os stubs corretos com a referência de objeto correta.

 



3.7.2        Skeleton (servidor)

Um skeleton é responsável pela entrega requisições à implementação do objeto CORBA. Para um tipo de 
linguagem particular que depende do adaptador de objetos, vão existir interfaces e métodos que 
implementam cada tipo de objeto. A interface vai ser geralmente uma chamada direcionada para cima, 
onde a implementação do objeto escreve subrotinas que conformam com a interface e o ORB as chama 
através do skeleton.

A existência de um skeleton não implica na existência de um stub cliente correspondente. É possível 
escrever um adaptador de objetos que não usa skeleton para invocar métodos de implementação. Por 
exemplo, pode ser possível criar implementações dinamicamente para linguagens como Smalltalk.

3.9.   Estrutura do Adaptador de Objetos 
O adaptador de objetos é o meio básico para que uma implementação de objetos possa acessar os serviços 
do ORB (como por exemplo geração de referências para objetos). Existem dois tipo de interface uma 
pública e outra privada, a interface pública é exportada para as implementações dos objetos, já a interface 
privada fica disponível para o skeleton. 

Abaixo é mostrado algumas das funções disponíveis nos adaptadores de objetos, que são executadas 
usando o núcleo do ORB: 

•        geração e interpretação de referências para objetos; 

•        invocação de métodos ;

•        segurança nas interações ; 

•        ativação e desativação de objetos e suas implementações ;

•        mapeamento das referências para objetos para as correspondentes implementações ;

•        registro de implementações ;

Os adaptadores de objetos estão implicitamente envolvidos nas chamadas aos métodos , embora a 
interface direta seja através dos skeletons da IDL. Eles são responsáveis por definir a maioria dos serviços 
do ORB dos quais a implementação dos objetos podem depender. Através do mesmo é possível que a 
implementação dos objetos tenha acesso a um serviço que pode não estar implementado pelo núcleo do 
ORB (caso esteja, o adaptador fornece apenas uma interface para ele, senão o adaptador deve 
implementá-lo sobre o núcleo do ORB). 

Exemplos de Adaptadores de Objetos: 

Básico : são implementações de programas separados. Podendo haver um programa por objeto ou um 
programa compartilhado por todas as instâncias de um tipo de objeto. Existe apenas uma pequena 
quantidade de armazenamento persistente para cada objeto.

Biblioteca : usado no caso de objetos com implementações em biblioteca. Os dados persistentes estão em 
arquivos, e não existem os mecanismos de ativação e autenticação 

Orientado a Objetos : usa uma conexão a um banco de dados relacional para acessar seus objetos. Não é 
necessário que se guarde nenhum estado no adaptador de objetos e, além disso, os objetos são registrados 
implicitamente no ORB, já que o próprio banco de dados é responsável por armazenar dados e métodos 
dos objetos.



Na figura abaixo é mostrado como o adaptador de objetos participa da invocação de métodos utilizando 
como intermediário o esqueleto IDL. Neste caso, a função do adaptador é ativar a implementação e 
autenticar a requisição recebida, verificando se cliente possui permissão para acessar o serviço 
requisitado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 3.4. - Estrutura de um Adaptador de Objetos 

3.10.                   Estrutura da Implementação de Objeto
A implementação de objetos define o comportamento de um objeto, procedimentos para ativar e desativar 
objetos e se utiliza de outras facilidades para tornar um objeto persistente e controlar seu acesso. 

Existe uma interação entre a implementação do objeto e o ORB, implementada via o adaptador de 
objetos, com vários objetivos: estabelecer a identidade do objeto, criar novos objetos e obter serviços 
dependentes do ORB. 

Quando ocorre um pedido, o núcleo do ORB juntamente com o adaptador de objetos e a interface, 
realizam uma chamada ao método apropriado para atender o pedido, fornecendo os parâmetros 
necessários. 

Quando da criação de um objeto, o ORB é notificado para que saiba onde se encontra a implementação do 
novo objeto. 

A figura abaixo mostra como uma implementação de objeto encapsula o estado e o comportamento do 
objeto, permitindo o contato com o meio externo através de suas interfaces. Os métodos implementados 
pelo objeto são ativados pelo ORB quando ocorre um requisição, através dos esqueletos IDL. A interação 
do objeto com o ORB permite o estabelecimento de identidade, a criação de novos objetos, e a obtenção 
de serviços do ORB através de um adaptador de objetos.

 



Figura 3.5. - Estrutura de uma Implementação de Objeto CORBA 

 

3.11.                   Conclusão
O CORBA é um padrão que garante a integração de aplicações e sistemas em ambientes heterogêneos. O 
CORBA permite a comunicação entre objetos remotos que é feito através de requisições ao ORB, que 
possibilita a comunicação de objetos e independência da linguagem de implementação. O CORBA 
disponibiliza vários serviços e um dos mais importantes é o POS. O objetivo desse serviço é guardar o 
estado de um objeto de forma persistente. Esse serviço é importante quando deseja-se construir aplicações 
tolerantes a falhas. Uma das principais vantagens dessa especificação é a possibilidade de guardar o 
estado do objeto em diferentes meios de armazenamento. A facilidade CORBA provê funcionalidades em 
um nível mais próximo do usuário, dividindo as funções partilhada em quatro categoria: interface do 
usuário, gerenciamento da informação, gerenciamento de sistemas e gerenciamento de tarefas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.      COM (COMPONENT OBJECT MODEL – 
MODELO DE OBJETO COMUM)
Criado me 1993, o Component Object Model (COM) pode ser considerado uma tecnologia de 
empacotamento, ou seja, um grupo de convenções de bibliotecas de suporte que possibilitam a interação 
entre diferentes partes de software de uma maneira consistente e orientada a objeto. 

4.1.   Arquitetura COM
COM define uma API (Application Program Interface – Programa de Interface de Aplicação) que 
permite a criação de componentes usados para integrar aplicações usuais ou para permitir que 
componentes diversos interajam. Entretanto, para que interage, os componentes devem aderir a uma 
estrutura binária especificada pela Microsoft. Enquanto componentes se aderem para esta estrutura 
binária, outros componentes escritos em linguagens diferentes podem se comunicar. 

A figura 4.1 mostra a comunicação entre dois objetos utilizando o modelo COM. De acordo com a figura 
apresentada um cliente faz a requisição a um servidor de objetos, essa requisição é padronizado pelas 
camadas do COM, passando por mecanismos de segurança até o DCE RPC que se comunica com 
servidor através do LPC. O servidor efetua a operação inversa até o componente requisitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Figura 4.1. - Arquitetura COM[5]

 

4.2.   Objetos COM
Cada objeto COM é uma solicitação de uma classe particular e cada um mantém um número de 
interfaces, geralmente duas ou mais. Cada interface inclui um ou mais métodos que pode ser chamado 
pelo objeto de cliente.

 

4.2.1.      Cliente COM

 

O cliente COM é qualquer parte do código que faz uso de outro objeto através de interfaces de objetos. 
Desta forma, um cliente COM pode ser também um servidor COM, agindo na capacidade de um cliente 
virtual ou usando qualquer outro objeto.

Se o cliente é uma aplicação, isto é, um programa executável como proposto a uma DLL, então ele deve 
seguir todos os requerimentos para uma aplicação COM. O cliente chama uma função específica para 
criar um objeto. Este por sua vez já  pode solicitar um objeto existente para criar outro ou o mesmo pode 
implementar um objeto para o qual algum outro código transmita interface de objetos. 

 

4.2.2.      Servidor COM

 

O servidor COM é o módulo de código, uma DLL ou um EXE, que implementa uma ou mais classes de 
objetos. Um servidor COM estrutura a implementação de objetos, da mesma forma que os clientes COM 
podem criar com o uso de objetos do servidor.

Os servidores COM podem também ser clientes de outros objetos, isso acontece quando o servidor usa 
estes outros objetos para implementar partes de seus próprios objetos. 

Outra característica que servidores podem suportar é a habilidade de simular um servidor diferente. 
Porém, a biblioteca COM provê de poucas funções API para dar suporte a esta capacidade.

Se o servidor é uma aplicação, isto é, um programa executável, então ele deve seguir todos os 
requerimentos para uma aplicações COM. Se o servidor é uma DLL, ou seja, um servidor em 
processamento ou um transmissor de objeto, ele deve pelo menos verificar a versão da biblioteca e 
assegurar que a mesma seja inicializada.

4.3.     Interface 
 A interface  é uma ligação entre o objeto e seus clientes. O objeto suporta as interfaces exatamente como 



os métodos as definem e os clientes invocam os métodos corretamente. Para fazer este trabalho, o objeto e 
os clientes devem concordar no seguinte: um caminho para identificar cada interface; um caminho 
comum para descrever, ou definir, os métodos em uma interface; e uma definição concreta de como 
implementar uma interface.

 

 

4.3.1.      Identificando uma Interface

 

Toda interface COM tem dois nomes. Um nome é criado para clientes usar, é uma string de caracteres. O 
outro nome é mais complexo e é criado para uso primeiramente por software. o human-readable (é um 
nome legível que se pode dar a uma interface) o nome chacaracter-string (string de caracter) não é único 
- isto é possível, duas interfaces ter o mesmo nome. O nome utilizado por software, entretanto é único 
desde que exista um caminho para identificar precisamente uma interface.

 

4.3.2.      Descrevendo uma Interface

 

Um objeto e seu cliente devem ser mutuamente combinados sobre um caminho para descrever uma 
interface que define os métodos que a contem uma interface e os parâmetros daqueles métodos. Um 
objeto COM pode descrever suas interfaces usando o C++ ou objetos que são criados. O ponto importante 
é que um objeto deve-se corretamente implementar com o padrão COM de interface binário. 

Isto é conveniente, embora, para ter uma ferramenta padronizada para definir interfaces. No COM, esta 
ferramenta é a IDL (Interface Definiton Language – Linguagem de Descrição de Interface). Usando IDL, 
um COM contesta interfaces podem estar precisamente e completamente especificadas.

 

 

 

4.3.3.      Implementando uma Interface

 

Para invocar um método, um cliente deve compreender o código que é requerido. O formato de uma 
interface do COM é modelada depois que a estrutura de dados é criada por um compilador C++ para uma 
classe. Os objetos COM podem ser escritos em qualquer linguagem capaz de suportar estas estruturas 
binárias padronizadas. Isto é feito para dizer que o COM tem implementação para C++.

  Quando um cliente invoca um método em uma interface, esta estrutura é inicializada e o mesmo é 
executado. Se o cliente é escrito em C++, este caminho é invisível, então o  método no objeto é 



executado.

4.4.   Aplicação COM
São considerados aplicações do COM, programas correntes que definem uma tarefa ou um processo, seja 
ele cliente ou servidor. Estes programas têm três responsabilidades específicas para assegurar operações 
próprias com outros componentes:

•        uma aplicação de início deve verificar se a versão da biblioteca COM é nova o suficiente para 
suportar a funcionalidade esperada pela aplicação.  

•        uma aplicação deve ser inicializada com a biblioteca COM; 

•        uma aplicação deve-se finalizar a biblioteca COM, para permitir a liberação de recursos e 
performance para qualquer operação de limpeza. 

 

4.5.   Segurança
Os objetos COM são expostos para os clientes estaticamente, isto acontece quando for configurado um 
registro persistente com informações do código servidor, lançados do gerenciador de controle de serviço 
para buscar um objeto, ou dinamicamente, através da publicação de um objeto, tal qual um objeto de 
classe via CoRegisterClassObject (registra um objeto da classe EXE (executável) como OLE para outros 
aplicativos conseguir conecta-los)  ou um objeto rodando via IRunningObjectTable::Register (é chamado 
ao iniciar o programa, registra um apelido para identificar o objeto na classe). 

 

4.6.   Biblioteca COM
O COM envolve alguns códigos de nível de sistema, isto é, algumas implementações próprias. Todavia, o 
próprio núcleo do COM é uma especificação  que permite que os objetos e os seus clientes interajam 
através de padrões binários de interface. Como uma especificação ele define um número de padrões:

•        processo fundamental de negociação de interface através de QueryInterface (método usado para 
navegação entre interfaces); 

•        mecanismo de cálculo de referência através de objetos (e de suas fontes), gerenciado mesmo 
quando conectado com clientes múltiplos; 

•        regras para alocação de memória e responsabilidade para essas alocações, quando trocadas entre 
componentes desenvolvidos independentemente; 

•        facilidades de manipulação de erro. 

Além de ser uma especificação, o COM funciona também como uma  chamada de biblioteca. A 
implementação dá-se através de uma biblioteca (como a DLL do Windows) que inclui:

•        um pequeno número de funções API fundamentais que facilitam a criação de aplicações COM, de 
clientes e servidores. Para os clientes, o COM supre as funções de criação de objetos básicos e para os 



servidores ele facilita a exposição de seus objetos; 

•        serviços de localização de implementação, através dos quais determina, a partir do identificador de 
classe, que servidor implementa aquela classe e onde aquele servidor se localiza; 

•        procedimentos remotos transparentes são chamados quando um objeto está rodando em um servidor 
local ou remoto. Isto inclue a implementação de um protocolo eletrônico de rede padrão; 

•        um mecanismo padrão que permita que uma aplicação controle a alocação de memória dentro do 
processo. 

4.7.   Conclusão
O COM provê uma técnica chamada agregação, que deixa um objeto apoiar múltipla interface inclusive 
as interfaces que outros objetos provêem. Um objeto no modelo COM é uma entidade funcional que 
obedece o princípio de encapsulamento de orientação à objeto. Os cliente não manipulam os objetos 
diretamente. Ao invés disso, o objeto exporta para os seus clientes várias conjuntos de  funções, 
conhecidos como interfaces. Uma interface é efetivamente um ponteiro para uma tabela de funções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.      DCOM (DISTRIBUTED COMPONENT 
OBJECT MODEL – MODELO DE OBJETO 
COMU DISTRIBUÍDO)
O Distributed Component Object Model (DCOM) é a versão distribuída da tecnologia COM que 
possibilita a comunicação de objetos em processos diferentes e execução em computadores distintos 
interconectados numa rede, ou seja, o DCOM possibilita a comunicação em máquinas distintas 
fornecendo uma escala de serviços para a interação de objetos.

5.1.   Arquitetura DCOM
Na figura 5.1 um objeto cliente faz uma requisição, esta requisição é interceptada pelo COM que passa 
pela camada de segurança e em seguida chega até o DCE RCP. Neste momento já se sabe que o servidor 
encontra-se numa outra estação da rede, o DCE RCP comunica-se com o servidor através do protocolo 
Stack (Meio de comunicação do DCERCP cliente com o servidor). 

No servidor a mesma operação acontecerá inversamente até que a mensagem chegue ao objeto 
requisitado. No momento em que uma comunicação como esta acontece, os objetos são classificados 
como distribuídos COM ou DCOM. O funcionamento é quase o mesmo como se estivessem numa mesma 
máquina, na verdade nem os objetos, nem o programa identificam como essa comunicação é realizada, 
ela é totalmente transparente. Os objetos podem estar numa mesma máquina ou em uma máquina 
diferente, o tratamento para eles serão o mesmo. A tecnologia DCOM fará a comunicação sem que se 
perceba que a distância é bem maior do que parece, se no momento da chamada e padronização a 
requisição não encontrar o objeto requerido, ele colocará em cena o protocolo de pilha (protocolo Stack)  
que auxiliará o DCE RPC na comunicação pela rede, caso contrário a comunicação acontecerá apenas 
pelo DCE RCP e o LPC.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Figura 5-1. - Arquitetura DCOM.[8]  

 

5.2.   Gerência de conexões
O DCOM utiliza um contador de referências para determinar quantos clientes estão conectados a um 
determinado servidor. Assim, quando um cliente  desconecta  do servidor de aplicações o contador sofre 
um decréscimo.

 

5.3.   Interface DCOM
O DCOM suporta interfaces múltiplas, o que significa que os objetos podem exportar dados para mais de 
uma tabela. Um objeto exporta para seus clientes várias interfaces, fazendo assim com que os clientes não 
manipulem diretamente os objetos.

A utilização de interfaces não só promove a manipulação dos objetos entre si, possibilita ter muitas 
interfaces para um mesmo objeto, permitindo que o mesmo seja personalizado de acordo com a 
necessidade do programador, dispensando a possibilidade de reconstruir um novo objeto com funções 
semelhantes a de um objeto já existente (reusabilidade). 

Dessa maneira, o programador poderá utilizar um mesmo objeto com diferentes interfaces, em que uma 
das interfaces pode proporcionar uma funcionalidade básica e a outra pode proporcionar algo mais 
melhorado.

Cada interface de um objeto DCOM, é derivada de uma interface     chamada IUnknown, que dispõe de 
três operações básicas:

•        QueryInterface - permite a um cliente consultar as interfaces de um objeto;

•        AddRef - incrementa o contador de referência;

•        Release - decrementa o contador de referência;

 

5.4.   Objetos DCOM
Um objeto DCOM é uma instância de uma classe DCOM. Os objetos DCOM são classificados como: 
cliente, componente e servidor que recebem esta classificação momentaneamente, dependendo da 
circunstância e do seu comportamento. Sendo que as vezes um objeto pode ser dito como cliente outras  
como componente ou  servidor.

 

5.4.1        Cliente DCOM

 



Um cliente é qualquer parte do código que utiliza os serviços de um     objeto. Para utilizar um outro 
objeto através de suas interfaces, qualquer código     de cliente usa um CLSID (Identificador de Classe) 
que desempenha as seguintes     operações:

•        Identifica a classe do objeto a ser usado;

•        Obtém a class factory do objeto a ser utilizado, com o servidor;

•        Inicializa o objeto criado através da chamada a uma função;

•        Utiliza o objeto;

•        Libera o objeto quando o mesmo não for mais necessário.

O cliente não tem como saber se o objeto a ser utilizado no processo está localizado no seu computador 
ou num outro computador. Todos os objetos apresentam-se identicamente para o cliente que tem apenas 
acesso e pode examinar qualquer interface sobre o objeto. 

 

5.4.2        Componente DCOM

 

            Componente DCOM é o objeto solicitado pelo cliente, e disponibilizado pelo servidor.

 

 

5.4.3        Servidor DCOM

 

 O servidor não é um objeto mas sim um agente servidor. A solicitação feita por um cliente é passada ao 
servidor, o qual se encarrega de disponibilizar o objeto solicitado chamado de componente. Melhor 
dizendo, um servidor DCOM é responsável por tornar os métodos de um objeto disponíveis para os  
clientes.

5.5.   Protocolos
A comunicação entre componentes é feita por um protocolo na chamadas de procedimento remoto 
orientadas a objetos, o RPC (Remote Procedure Call – Chamada de Procedimento Remoto), o qual é 
composto por camadas apoiadas sobre um ambiente de computação  distribuído DCE (Distributed 
Computing Environment – Ambiente de Computação Distribuída). 

O DCE RPC é um protocolo de rede desenvolvido e endossado pela IBM, Sun Microsystems, Hewlett-
Packard, e Digital Equipment Corporation. Este protocolo define como são feitas as chamadas para um 
objeto e como são apresentadas, comunicadas e mantidas as referências de objetos. Desta forma, a 
interação entre um processo cliente e um objeto servidor é implementada pela comunicação RPC 
orientada a objetos. 

Para invocar uma função distante, o cliente faz uma ligação para o cliente stub, o stub empacota os 
parâmetros de chamada em uma mensagem de pedido e invoca um protocolo de escrita (wire protocol) 



para transportar a mensagem para o servidor. Pelo lado do servidor o protocolo de escrita entrega a 
mensagem ao servidor stub que então desempacota a mensagem de pedido e as chamadas da função atual 
do objeto. 

Existem outros protocolos que permitem a interoperabilidade de aplicações em uma rede:

•        TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol);

•        UDP/IP (User Datagram Protocol/Internet Protocol);

•        IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/ Sequential Packet Exchange);

•        NetBIOS;

•        AppleTalk;

•        HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

5.6.   Segurança
Para aplicações distribuídas a necessidade de proteger os objetos é de     fundamental importância. A 
segurança disponível pelo DCOM assegura os     seguintes aspectos:

•        Segurança na chamada de objeto;

•        Segurança na criação de um objeto novo em um processo novo;

•        Segurança na troca de mensagens.

O DCOM utiliza a Listas de Controle de Acesso (ACLs) mostrada na figura 5.6. Além dos usuários ou 
grupos de usuários que possuem direitos para acessar um componente de uma certa classe. O MTS 
(Microsoft Transaction Server) é o responsável pela autenticação e autorização de usuários através das 
ACLs.

 

 

 

                                                                                   3-Usuário está na lista?

                                                   4- Libera permissão

                                                             

                                               

1-DCOM registra os nomes    

                                                             2- Confirma usuário e senha 



 

 

Figura 5.2. - Sistema de Segurança [8]

5.7.   Conclusão

 

O DCOM é um padrão de interoperabilidade robusta entre componentes que independe da linguagem, ele 
não suporta herança múltipla mas pode suportar múltiplas interfaces para propósitos similares. Um cliente 
DCOM não pode-se reconectar exatamente a mesma instância de objeto com o mesmo estado em tempos 
distintos, ele pode somente reconectar a um ponteiro de interface da mesma classe. A interface DCOM é 
independente de linguagem e pode chamar funções através do endereçamento de redes. Os objetos 
exportam duas ou mais interfaces para os clientes. Os clientes chamam métodos que permite um cliente 
acessar um conjunto específico de funcionalidades. A segurança DCOM é controlada através da ACL que 
permite aos usuários ter acesso os componentes.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      RMI – (REMOTE METHOD INVOCATION 
– INVOCAÇÃO DE METÓDOS REMOTOS)
O Remote Method Invocation (RMI) é um conjunto de classes e interfaces em Java que encapsulam vários 
mecanismos de troca de dados, a fim de simplificar a execução de chamadas a métodos remotamente 
localizados em espaços de endereçamento diferentes.

6.1.   Arquitetura RMI
O sistema de RMI é projetado para prover uma função direta, simples para objeto distribuído. A 
arquitetura é projetada para permitir expansão futura de servidor e referência de forma que o RMI possa 
somar características de um modo coerente.   



6.2.   Os Benefícios  
Escolher o RMI como um dos meios de comunicação entre applets (arquivo de classes) de Java e 
aplicações de servidor na Internet, pode-se notar que os benefícios de usar RMI em tal aplicação são 
persuasivos, pelas seguintes razões: RMI é parte do  Java, isto significa que seus applets de RMI serão 
apoiados por todo JDK (Java Development Kit - Kit de Desenvolvimento Java) compartilhado pelo 
cliente, que cria suas próprias classes de comunicações e os empacota com seus applets.   

O servidor é responsável por prover acesso para objetos de RMI, isto permite usar aplicações de servidor 
RMI sem precisar de um servidor de aplicação caro.   

O RMI faz uma conexão direta entre applet e servidor, ele utilizará se necessário transação do protocolo 
HTTP. O RMI permite que seu applet seja codificado para executar operações do servidor com sintaxe de 
chamada de função, assim ficará simples escrever o código para qualquer aplicação distribuída.   

6.3.   As Limitações de RMI
Usar RMI em applet baseado na internet parece ser muito bom, em prática, mas a instabilidade  de 
conexões na internet e a falta de apoio de cliente fazem isto não prático. 

Pode-se citar alguns obstáculos encontrados na utilização de  applet de RMI na Internet. Os browsers de 
redes mais populares como o Navegante de Netscape e o Microsoft Internet Explorer apoiam o RMI na 
maioria das plataformas, mas não apoiam o protocolo HTTP, assim os usuários de Netscape conectam à 
rede por um servidor que não pode ser usado um applet de RMI. O Internet  Explorer também não apoiam 
o RMI, embora um remendo está supostamente disponível nas classes perdidas, como resultado, uma 
porcentagem grande de navegadores de Internet não pode usar applets de RMI no browser atual.   

6.4.   Interfaces RMI
A interface RMI expõe um jogo de métodos através dos serviços oferecido pelo servidor de objetos. Esta 
interface assegura a consistência entre o cliente RMI e o servidor de objeto. 

Para criar um objeto remoto é preciso definir uma interface que estenda a classe java.rmi.remote (classe 
remota do Java). Um objeto remoto pode ter muitos métodos públicos mas somente aqueles declarados na 
interface remota podem ser invocados remotamente. 

  

6.5.   Objetos RMI
Os objetos RMI podem ser passados e retornados como parâmetros, ao contrário das chamadas de muitas 
procedures remotas, cujos mecanismos são baseados no requerimento de parâmetros de tipos de dados 
primitivos ou estruturas compostas de tipos de dados primitivos. Isto significa que muitos objetos Java 
podem ser passados como parâmetros – igualmente a novos objetos cujas classes poderiam nunca serem 
encontradas antes pela máquina virtual remota.

 



6.5.1.      Cliente RMI

 

O cliente RMI pode acessar novas versões dos serviços de Java, assim como fazer avaliações quando é 
usado remotamente. 

No cliente RMI não há necessidade de distribuir código para todos os clientes, o código pode ser acessado 
localmente ou de um arquivo de sistema remoto, ele pode também ser acessado pelo servidor de Web, 
fazendo a distribuição rápida e facilmente.

O RMI também suporta um registro que permite clientes realizar uma vigilância em uma serviço 
particular. Os clientes que conhecem sobre um serviço podem verificar onde o serviço está alocado e 
utilizá-lo. Se uma nova classe é requerida, ela pode ser baixada de um servidor de Web, tornando assim o 
cliente RMI ativo.

 

 

 

6.5.2.      Servidor RMI

 

O servidor RMI cria uma instância do servidor de objetos através da classe UnicastRemoteObject (classe 
do servidor RMI). Está classe exporta o objeto do servidor, ficando basicamente disponível em consertar 
as chamadas RMI entrantes. O protocolo TCP é ligado a um número de portas arbitrário que é criada a 
partir de uma linha que aceita conexões. 

O stub contém  informação de quando o  servidor foi invocado. Quando o cliente invoca um  método 
remoto para o servidor, o stub cria a classe RemoteCall  (método remoto) que basicamente abre um 
socket (abstração de um canal de comunicação entre uma aplicação e a rede) ao servidor na porta 
especifica daquele socket e envia informação  descrita pelo RMI. Quando um cliente conecta ao servidor 
uma nova linha é criada. A linha original pode continuar escutando de forma que as chamadas adicionais 
de outros clientes possam ser feitas. O método principal (main()) inicia o processo no servidor remoto. 
Ele pode ser chamado através de linha de comando por um servidor HTTP ou por algum outro processo. 
Um registro mapeia os objetos disponíveis num servidor RMI e os nomes pelos quais eles podem ser 
chamados.

 

6.5.3.      Registro RMI           

 

O registro de RMI não é tão flexível quanto a maioria das aplicações de servidor, ele só responde a 
conexões de cliente feita a um hostname específico. Isto significa que o servidor RMI de aplicação não 
pode apoiar domínios múltiplos em um único servidor de rede, que limita suas opções de 
desenvolvimento.   

Muitas aplicações podem requerer dados trocados entre o cliente e servidor que tenham sido codificado, 
comprimido ou dirigido. Porém, a falta de capacidade e  habilidade do RMI para fazer chamada via HTTP 



pelos usuários são controlados por acessos.   O exemplo 6.1. abaixo mostra a solicitação de objeto.

 

 

 

 

                       Figura 6.1. - Exemplo Solicitação de objeto RMI

 

 

6.5.4.      Stubs (Cliente) e Skeletons (Servidor)

 

Considerando que dois objetos podem residir fisicamente em máquinas diferentes é preciso transmitir o 
pedido do cliente para invocar um método no servidor, para que o mesmo devolva uma resposta. O 
código para o servidor deve ser processado por um compilador do RMI, chamado RMIC que é parte do 
JDK.     

O compilador RMIC gera dois arquivos: um stub e um skeleton. O stub reside na máquina do cliente e o 
skeleton reside na máquina do servidor. Quando um cliente invoca um método do servidor, o stub  extrai 
o valor de retorno antes de passá-lo para o código que chamou e procura o skeleton, cuja função é 
converter as mensagens que chegam pelo canal de comunicação em argumentos e chamar as 
implementações dos procedimentos requisitados. Quando o procedimento termina a execução o valor de 
retorno é convertido em uma mensagem que é remetida ao stub cliente.

6.6.   RPC – (Remote Procedure Call – Chamada de Procedimento 
Remoto)
 

A abstração provida pelo RPC é semelhante à abstração provida pelo RMI. O RPC chama um 
procedimento externo que reside em um espaço de endereçamento diferente, tão simples quanto chamar 
um procedimento local. Eles são empacotados e seus valores de retorno são enviados entre os 
procedimentos locais e externos, para manter a mesma semântica de uma chamada de procedimento.

O RPC foi projetado para um ambiente heterogêneo, perceber-se que menos suposições podem ser feitas 
sobre a máquina ao final da cadeia. Por exemplo, bytes inteiros ordenado podem ser diferentes entre 
máquinas, então os parâmetros devem ser empacotados pelo RPC em um formato de arquitetura neutra, 
antes que eles possam ser passados a um procedimento distante.  

 



6.7.   Polimorfismo Distribuído
 

O RMI estende também capacidades de polimorfismo de objeto sua característica central de programação 
orientada a objeto para computação distribuída é a Internet.  O RMI habilita objetos que são passados por 
valores e depois são retidos o verdadeiro tipo deles quando é usado em aplicações distribuídas.  

6.8.   Segurança
 O RMI segue a segurança do Java modelando e  incluindo novas seguranças caracterizada pela 
autenticação, integridade e isolamento em comunicação de cadeia distribuída.  

As diretivas de segurança podem ser colocadas em alerta desde a primeira linha do programa Java. Uma 
das vantagens desta classe é que ela pode ouvir qualquer porta, ficando mais fácil e mais seguro para os 
desenvolvedores, além do mais existem outras características como: criar leitores de classe, aceitar 
conexões, dentre outras.

6.9.   Conclusão
No RMI, o servidor define objetos que o cliente pode usar remotamente. Os clientes podem invocar 
métodos distantes desse objeto distante, como se fossem um objeto local que roda na mesma máquina 
virtual como o cliente. RMI esconde o mecanismo subjacente de transportar argumentos de método e 
valores de retorno pela cadeia. O stub (cliente) invoca método no skeleton (servidor), que converte as 
mensagens em argumentos através da implementação de procedimentos é depois retornada ao stub. A 
segurança RMI é controlada através de linha de comando especificada no programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.      COMPARAÇÃO
Neste capítulo será apresentado um quadro comparativo das tecnologia de objetos distribuídos mais 
utilizados hoje no mercado de informática e a comparação do CORBA com outras tecnologias. 

7.1.   Comparativo das Tecnologias de Objetos Distribuídos
As tecnologias de objetos distribuídos  CORBA, COM, DCOM e RMI apresentada na figura 7.1, 
provêem mecanismos de invocação de métodos transparente. Embora os mecanismos que eles empregam 
para acessar objetos sejam diferentes, a aproximação e características de cada um deles são semelhantes.

  Figura 7.1. - Quadro Comparativo CORBA, COM, DCOM e RMI 

                   

 

7.2.   CORBA X COM
O CORBA e COM separam interface e implementação, fornecem API para descobrir dinamicamente qual 
interface um objeto exporta, como carregá-las e como invocá-las e exigem que todo código compartilhado 
seja declarado usando interfaces de objeto. 

O CORBA provê linguagens de alto nível como SamllTalk, C++, Cobol, etc, para acessar uma interface. 
O CORBA segue o modelo de objeto clássico e estende isto para os componentes, assim um componente 
de CORBA é um objeto de classe que suporta herança múltiplas, encapsulamento e polimorfismo. Um 
objeto CORBA tem uma referência diferente da identificação, isto é exatamente o que se espera para 
forma um objeto clássico. Algumas implementações CORBA compõem componentes criando classes 
novas e relações de herança. CORBA é sofisticado, mas não foi implementada, pois a OMG reconhece 
abertamente a sua pouca aceitação e já está definindo uma nova versão para esse padrão. 

 

O COM provê somente facilidades de RPC local, porque ele não suporta invocação remota. O modelo de 
objetos COM não suporta herança múltipla, sendo um ambiente inerentemente plano. A herança é obtida 
através de uma rede de ponteiros que ligam ou agregam diferentes interfaces. As interfaces não têm 
estado e não podem ser instanciadas para criar um único objeto, sendo simplesmente um grupo de funções 
relacionadas. Uma interface COM é definida como uma API binária de baixo nível baseada em uma 
tabela de ponteiros. 



 

7.3.   CORBA X DCOM
O DCOM e o CORBA provêem soluções middleware tratando-se de sistemas distribuídos. Eles tem o 
mesmo destino, mas o alcançam por caminhos distintos, isso acontece por que além de terem sido 
desenvolvidos por fabricantes diferentes, tem intenções diferentes. 

O CORBA é voltado para o meio acadêmico, é uma padronização de especificações visando uma solução 
única para os sistemas heterogêneos, num ambiente bem diversificado quanto a plataformas e grande 
número de máquinas remotas. 

O DCOM por sua vez melhor se adapta aos produtos Microsoft, apresenta-se totalmente voltado para o 
mercado. Entretanto o seu crescimento foi inevitável e para isso foi necessário associá-lo a tecnologias da 
Microsoft que desempenham determinados serviços e suprindo as necessidades. 

 

7.4.   CORBA X RMI
Comparando o RMI com CORBA  pode-se perceber que uma tecnologia não é melhor que a outra. As 
propriedades de ambas revelam diferentes situações. Uma comparação de RMI e CORBA ajuda a mostrar 
as vantagens e desvantagens entre eles, mas a aplicabilidade depende do propósito para que ela será 
usada. A experiência de desenvolvedores que projetaram, implementaram e montaram sistemas 
distribuídos, quer usando sistemas Java ou não, revelaram que os sistemas foram desenvolvidos para ser 
acessado remotamente.

O RMI tem significantes aplicações que não existem no CORBA, onde uma das mais importantes 
habilidades do RMI é enviar novos objetos (código e dados) através de redes e para máquinas virtuais 
estrangeiras para acrescentar manualmente os novos objetos. O RMI sofre avaliações e desde então 
muitos desenvolvedores estão familiarizados com esta tecnologia e várias organizações já tem sistemas 
usando RMI. Sua maior limitação, entretanto, é que ele está limitado a Máquina Virtual Java e não tem 
interface com outras linguagens. 

O CORBA oferece grande suporte para desenvolvedores pois é fácil de usar, funcional e portável através 
de linguagens e plataformas. CORBA é particularmente importante em grandes organizações, onde 
existem muitos sistemas diferentes interagindo uns com os outros e que herdam sistemas que já foram 
desativados. O CORBA provê a conexão entre uma linguagem e plataforma diferente e também 
apresenta-se por ter uma performance mais dinâmica do que RMI, o que faz dele um opção atrativa para 
sistemas que são acessados por usuários que requerem interação em tempo real.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.      CONCLUSÃO
A maioria das organizações adotou a tecnologia de objeto distribuído para aumentar a produtividade no 
desenvolvimento. A infra-estrutura preferida é o padrão CORBA. Java e C++ são as duas linguagens de 
programação preferidas. As especificações de vários padrões apresentados, oferecem interoperabilidade 
de implementações e suportam muitas funcionalidades e transparências para o desenvolvimento de 
aplicações distribuídas.

A concorrência entre estas quatros tecnologias CORBA, COM, DCOM e RMI, só traz vantagens, com a 
grande procura, elas tende a cada vez mais alcançar melhor qualidade, desempenho e robustez, 
permitindo obter o máximo que um objeto distribuído deve promover. 

O CORBA e o RMI são tecnologias de padrões abertos, multiplataformas, onde qualquer desenvolvedor 
pode construi bibliotecas padrões. Já o COM e o DCOM são tecnologias restritas, funciona apenas em 
uma plataforma (Microsoft), pode-se ter problemas com a continuidade destes padrões.

No Brasil há vários casos de sucesso de projetos que usam objetos distribuídos, o número de empresas 
que aderem a este padrão vem crescendo rapidamente, as empresas que já realizaram seus primeiros 
projetos estão adotando essa tecnologia como padrão para todas as suas novas aplicações.

As principais contribuições desta pesquisão são:

1.      Interoperabilidade do sistema.

2.      Reutilização de código.

 

 

Citação para trabalhos futuros

Como trabalho futuro baseado nesta pesquisa pode-se propor: a implentação de objetos distribuídos em 
três camadas, isso facilitará a comunicação de objetos em rede.
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