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Abstract. O padr̃ao CORBA oferece suporte para descoberta de componentes através
dos serviços de Nomes e de Trading e do Repositório de Interfaces. Apesar des-
ses serviços oferecerem um importante suporte para encontrar componentes, eles
apresentam algumas restrições. Primeiro, eles s̃ao independentes entre si. Portanto,
para realizaç̃ao de buscas complexas considerando diferentes critérios como nomes,
métodos e propriedades, o programador deve usar esses serviços e combinar os resul-
tados obtidos. Segundo, os serviços apenas trabalham de forma sı́ncrona. Terceiro,
os serviços ñao implementam polı́ticas para balanceamento de carga. Nesse artigo
descrevemos um serviço CORBA para descoberta de componentes que oferece um ma-
neira simples e uniforme de descobrir componentes considerando diferentes critérios.
Este serviço permite tanto buscas sı́ncronas quanto assı́ncronas, agrupa componentes
com propriedades similares em uma coleção e aplica um mecanismo de balancea-
mento de carga sobre a coleção.
Palavras-Chave: CORBA, descoberta de componentes, callback, aplicações basea-
das em componentes, reuso.

1. Introdução

O desenvolvimento de software baseado em componentes está centrado na id́eia de compor
aplicaç̃oes atrav́es da combinaç̃ao de componentes de software pré-fabricados [10] visando a
reduç̃ao do custo e do tempo de desenvolvimento de software.

Plataformas de Middleware [2] oferecem um poderoso suporte para a construção de
sistemas de software baseados em componentes. Nesse contexto, CORBA [4] tem tido des-
taque por ser independente de linguagem, de plataforma, de fabricante e também por prover
transpar̂encia de distribuiç̃ao.

De forma a promover o reuso,é necesśario que as plataformas de middleware ofereçam
um serviço para descobrir objetos de acordo com diferentes critérios. O suporte atual de
CORBA para localizaç̃ao de componenteśe fornecido por serviços independentes e comple-
mentares: Nomes e Trading. O Serviço de Nomes permite localização de componentes por
nomes e o Serviço de Trading permite localização de componentes de acordo com suas pro-
priedades. O Repositório de Interfaces (RI) oferece a descrição da interface de um objeto. No
entanto, como tais serviços e repositórios s̃ao independentes uns dos outros, não h́a uma ma-
neira autoḿatica de combinar suas funcionalidades. Para aproveitar o suporte de tais serviços,
o programador deve combinar seus resultados. Como citado em [1], a busca por um objeto que
implementa um dado conjunto de métodos, exige o uso do Serviço de Trading para encontrar
a interface implementada por cada objeto registrado e, em seguida o acesso ao Repositório de



Interfaces para determinar as assinaturas dos métodos de cada interface. Dessa forma, o pro-
cesso torna-se complicado. A falta de uma maneira uniforme e fácil de usar para localização de
componenteśe um obst́aculo para o reuso.

Outro problema desses serviçosé ñao testar se os objetos retornados em uma consulta
est̃ao ainda ativos. Além disso, para invocar cada serviço, são necesśarios v́arios comandos.
Portanto, h́a necessidade de um serviço de localização mais simples e mais eficiente que o atual
suporte que CORBA oferece.

Neste artigo, apresentamos um serviço CORBA para descoberta de componentes que
fornece uma maneira simples e uniforme de localizar componentes de acordo com diferentes
critérios, e, portanto, reduz significantemente o trabalho do programador no processo de busca.
A busca pode ser feita por nome, assinatura de métodos e propriedades. O serviço oferece a
opç̃ao de retorno de objetos ativos. Enquanto, tradicionalmente, os serviços de localização utili-
zam invocaç̃ao śıncrona, o serviço apresentado nesse trabalho também oferece busca assı́ncrona,
na qual um objetocallback (listener)́e invocado quando acontece o registro, no repositório do
serviço, de novos componentes que satisfazem um determinado critério.

O serviço CORBA proposto nesse trabalho aproveita a infraestrutura disponibilizada
por CORBA utilizando os serviços de Nomes, de Trading e o Repositório de Interfaces. O
serviço tamb́em pode ser usado de forma independente uma vez que ele mantém um reposit́orio
e oferece ḿetodos para registar e buscar serviços em tal repositório.

Este artigo está estruturado da seguinte forma. A seção 2 apresenta alguns conceitos
básicos de CORBA e os seus serviços de localização. A seç̃ao 3 apresenta a arquitetura e a
funcionalidade do serviço proposto nesse trabalho para descoberta de componentes. A seção 4
comenta sobre alguns trabalhos relacionados. A seção 5 cont́em as conclus̃oes.

2. CORBA e os Serviços de Localizaç̃ao

CORBA [4] é um padr̃ao proposto pela OMG para permitir interoperabilidade entre aplicações
em ambientes heterogêneos e distribúıdos. Este padrão prop̃oe a separação entre a interface
de um objeto e sua implementação. CORBA oferece a Linguagem de Descrição de Interfa-
ces (IDL) para descriç̃ao das interfaces dos objetos. A implementação pode ser realizada em
qualquer linguagem de programação que tenha mapeamento para CORBA.

A arquitetura de CORBÁe composta por um conjunto de blocos funcionais que usam o
suporte de comunicação oferecido pelo ORB (Object Request Broker) - o elemento que gerencia
as interaç̃oes entre objetos, interceptando as invocações dos clientes e direcionando-as para
o servidor apropriado. O repositório de interfaces (RI), definido na especificação CORBA,
armazena todas as definições IDL dos objetos. CORBA oferece um conjunto de serviços a
serem usados no desenvolvimento de aplicações CORBA. Cada serviçóe descrito por interfaces
IDL.

2.1. Serviço de Nomes

O Serviço de Nomes de CORBA associa nomes a referências de objetos. O serviço oferece
métodos para associação de um nome com uma referência e para recuperar referências de obje-
tos. Para exemplificar o uso do Serviço de Nomes, a Figura 1 descreve como obter a referência
do objetoLaserPrinter.

As linhas 1 e 2 contêm o ćodigo que recupera a referência do Serviço de Nomes. As
quatro linhas seguintes contêm o ćodigo para determinar o nome do objeto. Finalmente, na



1 CORBA::Object_var nsobj=orb->resolve_initial_references("NameService");
2 CosNaming::NamingContext_var nc=CosNaming::NamingContext::_narrow (nsobj

);
3 CosNaming::Name name;
4 name.length (1);
5 name[0].id = CORBA::string_dup ("LaserPrinter");
6 name[0].kind =CORBA::string_dup ("");
7 CORBA::Object_var obj;
8 obj = nc->resolve (name);

Figura 1: Usando o Serviço de Nomes

linha 8, o ḿetodoresolve é chamado e retorna a referência do objeto.

2.2. Serviço de Trading

O Serviço de Trading de CORBÁe semelhantèas paginas amarelas de um catálogo telef̂onico.
Ele descreveofertas de serviçoque associam referências de objetos com tipos de serviço e
tamb́em descreve os tipos de serviço através de identificadores de interface IDL e de um con-
junto de propriedades. Uma oferta de serviço deve conter valores para propriedades definidas
para o tipo de serviço correspondente.

O Serviço de Trading oferece métodos para anunciar um novo serviço (exportar uma
oferta de serviço) e para buscar objetos (importar uma oferta de serviço) baseado em proprie-
dades do serviço.

O Serviço de Trading Service também permite definir uma federação de traders. Federa-
ções tornam possı́vel objetos anunciarem seus serviço em um grupo.

1 CosTrading::Lookup_var lookup = CosTrading::Lookup::_narrow( obj );
2 assert( !CORBA::is_nil(lookup ) );
3 CosTrading::ServiceTypeName_var type = CORBA::string_dup("IDL:Printer

:1.0" );
4 CosTrading::Constraint_var constr = CORBA::string_dup( "ppm > 5" );
5 CosTrading::Lookup::Preference_var prefs = CORBA::string_dup( "max ppm"

);
6 CosTrading::Lookup::SpecifiedProps desired;
7 desired._d( CosTrading::Lookup::all );
8 CosTrading::PolicySeq policyseq;
9 policyseq.length( 0 );

10 CosTrading::OfferSeq* offers = OL;
11 CosTrading::OfferIterator_ptr offer_itr = OL;
12 CosTrading::PolicyNameSeq* limits = OL;
13 lookup->query( type, constr, prefs, policyseq, desired, 100, offers,

offer_itr, limits );

Figura 2: Usando o serviço de Trading

Para ilustrar o uso do Serviço de Trading de CORBA, a Figura 2 mostra uma consulta
que retorna todos os serviços com propriedadeppmmaior que 5 etypeigual a IDL:Printer:1.0.
As linhas 1 e 2 contêm o ćodigo para obter a referência da interface Lookup. A linha seguinte
cont́em o tipo de serviço a ser descoberto. As linhas 4 e 5 especificam a restrição e a ordem
que os resultados devem ser retornados. As próximas duas linhas especificam que todas as
propriedades devem ser retornadas. As linhas 8 e 9 determinam que nenhuma polı́tica especial
de busca deve ser aplicada. As linhas 10 a 12 contêm o ćodigo com as declarações de varíaveis
usadas para receber o resultado da busca. Na linha 13 o métodoquery é invocado.



3. Serviço de Descoberta
O Serviço de Descoberta oferece uma maneira simples e uniforme de buscar componentes,
considerando diferentes critérios: nomes de ḿetodos, assinaturas de métodos, exceç̃oes e pro-
priedades ñao-funcionais.

Esse serviço oferece os mecanismos básicos do Serviço de Trading tais como interfaces
para exportar e importar serviços, para administrar e interagir comtraderse/ou outros serviços
CORBA remotos agrupados em uma federação. Além disso, o serviço oferece um mecanismo
decallbackpara notificar a aplicação quando acontece o registro de um novo componente que
satisfaz um crit́erio previamente estabelecido.

O Serviço de descoberta pode ser usado em tempo de desenvolvimento ou em tempo
de execuç̃ao. Desta forma, o mecanismo de descoberta não retorna uma lista de referências de
objetos mas uma lista de identificadores de ofertas. Em tempo de desenvolvimento, o progra-
mador pode invocar o ḿetododescribe da interfaceRegisterde forma a obter a descrição da
interface denotada por um identificador particular. Em tempo de execução, o programador pode
invocar o ḿetodogetServiceReference para recuperar a referência de cada identificador.

3.1. Arquitetura

A Figura 3 ilustra a arquitetura do Serviço de Descoberta. O serviço dispõe de quatro interfaces
e uma delas (Link) usa serviços oferecidos pelos repositórios CORBA padr̃ao e por outros
serviços de localização. Os serviços oferecidos pelo serviço de Descoberta são representados
pelas interfaces cujos nomes são similares aos das interfaces que compõem o Serviço de Trading
de CORBA:Register, Lookup, Link e Admin
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Figura 3: Arquitetura do Serviço de Descoberta

A principal finalidade da interfaceRegisteré armazenar novas ofertas de serviço no
reposit́orio Offers BD. Essa interface agrupa novos serviços de acordo com suas propriedades
funcionais e ñao-funcionais. Esse agrupamento será usado pelo ḿodulo de balanceamento de
carga (Load Balance ) para determinar o componente que satisfaz um requisito especı́fico.
Outra funç̃ao da interfaceRegisteŕe informar ao ḿoduloCallback Engine que novas ofer-
tas de serviço foram registradas.

A função da interfaceLookupé consultar os repositórios usados pelo Serviço de Des-
coberta para localizar objetos que satisfaçam determinados critérios. Dois tipos de consultas



podem ser feitas: sı́ncrona e assı́ncrona. Para consultas sı́ncronas, a interfaceLookup in-
voca o ḿodulo Parser que decomp̃oe os crit́erios de busca e os encaminha para o módulo
Filter processar os resultados. Para consultas assı́ncronas, a interfaceLookup invoca o
móduloCallBack Engine de forma a registrar o critério de busca noconstraint DB. Esse
módulo usa o ḿoduloParser para encontrar componentes que satisfazem os critérios estabe-
lecidos. Aṕos processar os resultados, a interfaceLookupretorna a lista de identificadores de
ofertas. O balanceamento de cargaé opcional ée usado apenas quando o cliente especifica na
restriç̃ao da busca que o resultado deve conter os serviços menos sobrecarregados. Nesse caso,
quando o ḿoduloParser termina o processo de filtragem, ele encaminha os resultados para
o móduloLoad Balance . Esse ḿodulo ordena os resultados usando um mecanismoround-
robin. Depois da ordenação, o ḿoduloLoad Balance retorna os resultados para a interface
Lookup. Para manter o controle do uso dos serviços, o móduloLoad Balance mant́em um
contador de uso quée incrementado sempre que o métodogetServiceReference é invo-
cado para um determinado identificador de oferta(OfferId).

A interfaceAdminmant́em os mecanismos de proteção interna do Serviço de Desco-
berta. O ḿoduloPolicy Control pode limitar o uso dos recursos de forma a evitar uma so-
brecarga na busca que trata uma grande quantidade de dados. Os parâmetrosmaxreturn offers
emaxmatchcardsão usados para setar os limites.

A interfaceLink permite a interaç̃ao com outros Serviços de Descoberta e com os três
reposit́orios CORBA: Nomes, Trading e o Repositório de Interfaces. Ele também permite a
propagaç̃ao da busca para outros mecanismos.
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Figura 4: Diagrama de Classes do Serviço de Descoberta

A figura 4 exibe um resumo do modelo de classes em notação UML do Serviço de
Descoberta. A classeLookupé responśavel por interpretar a consulta, executá-la e retornar os
serviços selecionados. Para isso, essa classeé composta por outras quatro classes: (1)Parser,
responśavel por interpretar e executar as restrições da busca; (2)Filter, responśavel por apli-
car ao resultado fornecido pela classeParseras funç̃oes de ordenação e de balanceamento de
carga; (3)ActivityControl, responśavel por verificar, quando necessário, se todos os serviços
fornecidos est̃ao dispońıveis. As classesAdmine Link são responśaveis, respectivamente, pela
proteç̃ao do Serviço de Descoberta e em permitir que o Serviço de Descoberta interaja com
outros serviços. Todas as inserções, modificaç̃oes e remoç̃oes das interfaces e serviços são re-



alizadas pela classeRegister. Esta classée composta pelas classesOffersDB, ConstraintDBe
CallBackEngine. A classeOfferDB armazena as ofertas que são compostas por uma lista de
inst̂ancias da classeOffer juntamente com uma instância da classeIndex. Para armazenar as
propriedades de cada oferta a classeIndexpossui uma lista de instâncias da classeIndexKey,
que representam as propriedades dosOffers. Para cadaIndexKeypodem existir uma ou mais
propriedades armazenadas emKeyValues. A classeKeyValueśe um par formado pelo valor da
propriedade juntamente com um identificador de umOffers. CadaOfferspode ser representado
por uma interface ou por um serviço. Além de armazenar as propriedades dosOffers, Index-
Keytamb́em relaciona propriedades com gatilhos, uma vez que uma propriedade pode estar em
mais de um gatilho. O controle dos gatilhosé realizado pelas classesConstraintDBe Callback
Engine.

3.2. Funcionalidade

Como ilustrado na Figura 3, o Serviço de Descoberta oferece quatro interfaces: Register, Loo-
kup, Admin e Link.

3.2.1. Register

Os ḿetodos da interface Register estão ilustrados na tabela 1.

Tabela 1: M étodos da Interface Register

Nome de Métodos e Par̂ametros Descriç̃ao
OfferId insertService(in Object reference, in PropertySeq pro-
perties);

Insere serviços.

OfferId insertInterface(in CORBA::InterfaceDef:: FullInterfa-
ceDescription interfaceDef, in PropertySeq properties)

Insere interfaces.

remove(in OfferId id) Remove uma oferta do repositório.
modifyReference(in OfferId id, in Object reference) Modifica a refer̂encia associada com uma

oferta.
modifyProperty(in OfferId id, in PropertyNameSeq dellist, in
PropertySeq modifylist)

Modifica as propriedades de uma oferta.

modifyInterface(in OfferId id, in
CORBA::InterfaceDef::FullInterfaceDescription interface-
Def)

Modifica a interface de uma oferta.

ObjectDescription describe(in OfferId id); Retorna a descrição de um serviço.

A maioria dos serviços de localização de objetos como os Serviços de Nomes e de Tra-
ding apenas armazenam referências de objetos ativos. No entanto, esses serviços não verificam
se os objetos estão realmente ativos. Desta forma, o cliente pode receber uma referência de um
objeto que ñao est́a mais ativo.

Para solucionar esse problema, o Serviço de Descoberta não considera apenas ofertas
associadas com objetos ativos, mas também todos os objetos ou interfaces que podem ser descri-
tos por propriedades funcionais (métodos, par̂ametros, etc) e ñao-funcionais. Ele também pode
retornar a refer̂encia de um objeto ativo. Para isso o cliente usa a funçãoactivityna restriç̃ao de
busca e o serviço disponibiliza o métodogetServiceReference para fornecer a referência
do serviço.

Para registrar novos serviços, a interfaceRegisteroferece os ḿetodosinsertService
e insertInterface . O métodoinsertService recebe uma referência de um objeto
ativo e uma seqûencia de propriedades não-funcionais. Ele retorna umaOfferId que iden-
tifica a oferta inserida. As propriedades funcionais não s̃ao passadas como parâmetro pois
o próprio Serviço de Descoberta as infere e realiza a inserção. O Serviço de Descoberta



tamb́em insere as propriedades funcionais uma vez que todos os objetos CORBA ativos tem
umaFullInterfaceDescription associada. As propriedades funcionais inseridas são
descritas na Tabela 3.

O métodoinsertInterface é usado para inserir interfaces. Esse método recebe
umaFullInterfaceDescription e um conjunto de propriedades não-funcionais. Ele
retorna um identificador da oferta (OfferId). Apesar de parecer estranho associar proprieda-
des ñao-funcionais a uma interface, uma vez que pode ser que não exista implementação as-
sociada, nada impede que o usuário, atrav́es do ḿetodomodifyReference , associe uma
implementaç̃ao a uma interface. Tal ḿetodo recebe um identificador de oferta e uma referência
para um objeto ativo. O ḿetodomodifyInterface é usado para associar uma interface a
um objeto quando tal objeto tem uma interface diferente da inserida anteriormente.

A Figura 5 ilustra um exemplo do registro de novos serviços usando o Serviço de Des-
coberta.

1 CosDiscovering::Register_var regist = compo->getRegister();
2 assert( !CORBA::is_nil( register ) );
3

4 ::CosDiscovering::PropertySeq seq;
5 seq.length(2);
6 seq[0].name = CORBA::string_dup( "Domain" );
7 seq[0].value << CORBA::Any::from_string("dimap.ufrn.br",0);
8 seq[1].name = CORBA::string_dup( "ppm" );
9 seq[1].value<< (CORBA::Long)5;

10

11 CORBA::Object_var ref = poa->id_to_reference(oid.in());
12 register ->insertService(ref, seq);

Figura 5: Usando a interface Register

As duas primeiras linhas do código mostrado na Figura 5 são usadas para recuperar a
refer̂encia da interfaceRegister. As linhas 4 e 5 mostram a criação de um array de propriedades
que pode armazenar dois itens. Nas próximas quatro linhas, o array recebe os valores das
propriedadesDomaineppm. Na linha 11, a referência para um objeto CORBÁe recuperada. Na
linha 12, o ḿetodoinsertService é usado para registrar esse objeto com as propriedades
Domaineppm.

Os ḿetodosremove e modify oferecem maneiras de, respectivamente, remover e
modificar serviços registrados previamente. O métodoremove recebe a identificação da oferta
(OfferId) do serviço. O ḿetodomodify recebe a identificação da oferta (OfferID) do serviço,
a lista (PropertyNameSeq) das propriedades a serem removidas e a lista (PropertySeqlist) com
as novas propriedades.

O métododescribe é usado para obter uma descrição completa da oferta de serviço.
Este ḿetodo recebe uma identificação de oferta (OfferId) e retorna uma estrutura (ObjectDes-
cription) composta por dois campos. O primeiro campo,description, armazena todas as propri-
edades funcionais de um objeto como operações, par̂ametros, etc. Este campoé definido pela
especificaç̃ao CORBA:CORBA::InterfaceDef::FullInterfaceDescription. O segundo campo,
properties, consiste em uma sequência de pares nome/valor com as propriedades não-funcionais
de uma oferta de serviço.



3.2.2. Lookup

A interfaceLookupimplementa o mecanismo de busca do Serviço de Descoberta. A tabela 2
cont́em a descriç̃ao IDL da interfaceLookup.

Tabela 2: Descriç ão IDL da interface Lookup

Nome de Métodos e Par̂ametros Descriç̃ao
void search(in string constr, out OfferIdSeq result); Busca Śıncrona.
constraintId searchback(in string constr, in Callback obj) Busca Asśıncrona.
void removecallback(in constraintId idreg) Remove uma restrição registrada no meca-

nismo callback.
Object getServiceReference(in OfferId idoffer) Recupera a referência de um componente

ativo.

O método search implementa o mecanismo de busca sı́ncrona. Esse ḿetodo re-
cebe umstring com as restriç̃oes (crit́erios de busca) que componentes devem satisfazer, e
retorna uma lista de identificadores de ofertas. O parâmetroconstrdescreve uma combinação
de crit́erios de busca. O Serviço de Descoberta permite todos os tipos de restrições definidas
pelaCORBA constraint language. Uma restriç̃ao pode assumir uma combinação dos seguintes
valores:

• nomes e valores de propriedades
• literais de v́arios tipos de dados (String, Number, Boolean)
• teste da existência de uma propriedade (exists)
• comparaç̃ao de propriedades, literais ou ambos (igual, String mais próxima( ˜ ), todos

os operadores relacionais)
• express̃oes booleanas (and, or, not)
• operadores aritḿeticos b́asicos (adiç̃ao, subtraç̃ao, multiplicaç̃ao e divis̃ao)
• teste se um componenteé membro de um conjunto (in)

Para oúltimo item listado acima, a especificação determina que o operadorin pode ser
aplicado apenas se o operadorà esquerdáe de um tipo b́asico (string, number ou boolean) e o
operador da direitáe uma seqûencia do mesmo tipo. De forma a flexibilizar o critério de busca,
o Serviço de Descoberta permite que o operadorà esquerda assuma uma sequência de qualquer
tipo. Desta forma, restriç̃oes como ((Age> 10)in(Sexy == ’M’)) s̃ao v́alidas para o Serviço de
Descoberta que retorna todos os componentes com Age> 10 em um conjunto de componentes
com Sexy == ’M’.

Entre os nomes e valores de propriedades que uma restrição pode assumir, há a lista de
propriedades (descritas na Tabela 3) que são automaticamente inseridas pela interfaceRegister
ou pelo ḿoduloLink quando da existência de um link com opçãoModeHop igual aclone.

Essas propriedades podem guiar o processo de busca em direção a um resultado ade-
quado uma vez que elas permitem o detalhamento do critério de busca. Por exemplo, a restrição
((paramname == ’AccountNumber’)in(operation == ’deposit’))especifica que apenas devem
ser retornadas ofertas que tenham o métododeposit com um par̂ametro igual aAccount-
Number.

O par̂ametroconstrainttamb́em deve permitir o uso de funções para determinar a ordem
de retorno dos resultados para o usuário. As seguintes funções podem ser usadas:

• funções de ordenação ’min’ e ’max’ recebem como parâmetro uma expressão que refere-
se a propriedades da oferta. As ofertas são retornadas em uma ordem descendente (max)
ou ascendente (min).



Tabela 3: Nomes de Propriedades - nomes reservados

Nome Descriç̃ao Posśıveis Valores
serviceId ID do serviço Ex.:IDL:Account:1.0
servicename Nome do serviço Ex.:Account
versionumber Número da vers̃ao do serviço Ex.:1.0
operationame Nome da operaç̃ao Ex.:deposit
operatiomode Modo da operaç̃ao NORMAL ou ONEWAY
paramname Nome do par̂ametro Ex.:valuetotal
parammode Modo do par̂ametro PARAM IN, PARAM OUT or PA-

RAM INOUT
paramtype Tipo do Par̂ametro tk shot, tk long, tk string, etc.
operationexceptionname Nome da exceç̃ao emitida por uma

operaç̃ao
Ex.: InvalidObjectRef

attributename Nome de um atributo Ex.: AccountState
attributetype Tipo do atributo tk shot, tk long, tk string, etc.
lastavailability Data da ultima disponibilidade 21-03-2000-15:30:50.

• ’random’ as ofertas s̃ao retornadas em uma ordem aleatória.
• ’first’ as primeiras ofertas descobertas são retornadas.
• ’with’ recebe uma expressão booleana. As ofertas que tenham o valor verdadeiro prece-

dem as que têm o valor falso.

1 CosDiscovering::DiscoveringComponents_var compo = CosDiscovering::
DiscoveringComponents::_narrow (obj);

2

3 CosDiscovering::Lookup_var search = compo->getLookup();
4 assert( !CORBA::is_nil( search ) );
5 const char * constraint = max(ppm)((servicename == ’LaserPrinter’) or ((

serviceId == ’IDL:Printer:1.0’) and (ppm > 5)))
6

7 ::CosDiscovering::OfferIdSeq_var result;
8 search->search(constraint, result);

Figura 6: Usando o Serviço de Descoberta

A Figura 6 cont́em um ćodigo que implementa, usando o Serviço de Descoberta, as
mesmas consultas feitas usando o Serviço de Nomes e de Trading previamente apresentados na
seç̃ao 2. As linhas 1 a 3 recuperam a referência do Serviço de Descoberta e da interfaceLookup.
Nas linhas seguintes a restriçãoé definida setando-se os valores de algumas propriedades reser-
vadas comoservicenameeserviceIde propriedades definidas pelo usuário comoppm. Na linha
8 o métodosearch é invocado. Esse ḿetodo retorna uma lista de identificadores de ofertas
(OfferId).

Al ém das funç̃oes CORBA padr̃ao, o Serviço de Descoberta também oferece a funç̃ao
activity. Essa funç̃ao seleciona componentes ativos. Por exemplo, a restriçãoactivity(max(ppm)
(ppm> 10)and(servicename == ’Printer’))retorna todas as ofertas de serviços que tenhamppm
maior que 10 e o nome do serviço igual aPrinter. As funç̃oesmax(ppm)e activity determinam
que a lista resultante deve começar com o serviço ativo com maior valor deppm. A verificaç̃ao
de atividade de um serviçóe realizada quando da aplicação da funç̃ao activity ou quando da
utilização da funç̃aogetServiceReference . Em ambos os casos, o serviço verifica se o
objeto est́a ativo atrav́es da invocaç̃ao do ḿetodonon existent, presente em todos os serviços
CORBA, que retorna verdadeiro para serviços indisponı́veis e falso caso contrário. Para as
situaç̃oes em que o ḿetodonon existentretorna verdadeiro, o Serviço de Descoberta registra
na propriedadelastavailability a data/hora de sua indisponibilidade. Esta propriedade
pode ser usada, por exemplo, na restrição de busca(lastavailability < 3600)and(ppm> 10)
para recuperar os serviços com ppm maior que 10 e que estejam ativos (lastavailability = 0) ou
que estavam disponı́veis naúltima hora.



Outra funç̃ao oferecida pelo Serviço de Descobertaé a de balaceamento de carga. Essa
função aplica um algoritmoround-robinpara ordenar o resultado da busca. O primeiro ele-
mento da lista ordenadáe o serviço com menos carga. Um exemplo do uso de tal função:
loadbalance((ppm> 10)and(servicename == ´Printer´)).

O métodosearch back implementa um mecanismo de busca assı́ncrona. Ele recebe
uma restriç̃ao e uma refer̂encia para um objetocallback. A restriç̃aoé armazenada noconstraint
DB que retorna um identificador de tal restrição (Constraint Id ).

1 interface Callback {
2 oneway void result_back(in OfferIdSeq result);
3 };

Figura 7: Interface CallBack

O objetocallbackdeve implementar a interface descrita na figura 7. A invocação do
métodoresult back ocorre sempre que há o registro de um novo componente que satisfaz as
restriç̃oes passadas como parâmetro do ḿetodosearch back . O par̂ametroresult irá receber
a lista de identificadores de ofertas.

O métodoremove callback é usado para remover um registro do mecanismo de
busca asśıncrona. Ele recebe como parâmetro o identificador da restrição.

Os ḿetodos previamente descritos retornam uma lista de identificadores de ofertas. Es-
ses identificadores têm diferentes usos de acordo com o momento que eles serão usados. Em
tempo de desenvolvimento, os identificadores são usados pelo programador para conhecer os
métodos, par̂ametros e exceções de um objeto. Em tempo de execução, esses identificadores
devem ser substituı́dos por refer̂encias de objetos que implementam as funcionalidades requisi-
tadas. O ḿetodogetServiceReference deve ser usado para recuperar tais referências. Ele
recebe um identificador de oferta (OfferId) e retorna uma referência para um objeto CORBA.

3.2.3. Admin

A interfaceAdminoferece formas de administrar as polı́ticas de proteç̃ao ao Serviço de Des-
coberta. Tais polı́ticas permitem proteger o serviço contra sobrecarga causada por buscas que
tratam com uma grande quantidade de dados. Os métodos oferecidos por essa interface são
descritos na Tabela 4.

Tabela 4: M étodos da Interface Admin
Methods Name and Parameters Description
setmax returnoffers(in unsigned long value) Especifica o ńumero ḿaximo de ofertas re-

tornadas como resultado do processo de
busca.

setmax matchcard(in unsigned long value) Especifica o ńumero ḿaximo de ofertas so-
bre as quais a busca deve ser aplicada.

setmax hop count(in unsigned long value) Especifica o ńumero ḿaximo de serviços
de descoberta a serem usados no processo
de busca.

set if no local(in boolean value) Especifica que outro serviço de busca deve
ser usado apenas se o resultado da busca
local é vazio

Os ḿetodossetmax return offers, setmaxmatchcard e setmaxhop countsão usados
para configurar o controle das buscas. O primeiroé usado para indicar o número ḿaximo



de ofertas que podem ser retornadas em uma busca. O segundoé usado para especificar o
número ḿaximo de comparaç̃oes que podem ser realizadas. O terceiroé usado para determinar
o número ḿaximo de serviços visitados num caminho de busca. O métodoset if no local
especifica que um outro Serviço de Descoberta será usado apenas se o resultado da busca local
é vazio.

3.2.4. Link

O Serviço de Descoberta reusa os repositórios CORBA e tamb́em permite o agrupamento de
outros Serviços de Descoberta em uma federação. O objetivo da federação é agrupar alguns
Serviços de Descoberta e suas ofertas de forma a oferecer um mecanismo de busca mais amplo.
Tal mecanismóe estruturado em um grafo onde os nós representam os Serviços de Descoberta
e as ligaç̃oes representam o caminho entre os nós. Os caminhos são usados pelo mecanismo de
busca.

Portanto, a interfaceLink permite se definir as ligações entre os Serviços de Descoberta
e/ou outros repositórios CORBA. A tabela 5 exibe os ḿetodos dessa interface.

Tabela 5: M étodos da Interface Link
Nome de Métodos e Par̂ametros Descriç̃ao
void addLink(in string name, in Object target, in TypeServer
type, in ModeHop mode, in long timeofreload);

Insere uma ligaç̃ao.

void removeLink(in string name) Remove uma ligaç̃ao.

O métodoaddLink insere uma ligaç̃ao. Ele recebe como parâmetro o nome da ligação
e a refer̂encia do objeto que implementa um dos tipos de serviços suportados, a declaração do
tipo do servidor, o tipo dehopque seŕa usado e o valor de recarga. O Serviço de Descoberta
implementa dois tipos de ligações. A primeira apenas propaga uma busca enquanto que a se-
gunda clona o repositório. Desta forma, o parâmetroModeHoppode assumir um dos seguintes
valores:SearchouClone. A interfaceLink implementa ligaç̃ao com quatro tipos de servidores:
Reposit́orio de Interfaces, Nomes, Trading e Serviço de Descoberta. O parâmetroTypeServer
especifica qual serviço será usado. Seus possı́veis valores: SIRServer, SName, STrader, SDis-
covering. O par̂ametrotimeofreloaddeve ser usado apenas quando o parâmetroModeHopé
igual aClone. Nesse caso, a ligação seŕa visitada novamente no tempo determinado portimeo-
freload. A Figura 8 mostra um exemplo do uso do métodoaddLink . O métodoremoveLink
é usado para remover uma ligação.

1 CosDiscovering::Link_var link = Discovering1->getLink();
2 assert( !CORBA::is_nil( link ) );
3

4 CosDiscovering::Lookup_var lookup=Discovering2->getLookup();
5 assert( !CORBA::is_nil( lookup ) );
6

7 link->addlink(CORBA::string_dup ("link1"), lookup, CosDiscovering::Link
::SDiscovering, CosDiscovering::Link::Search, 0);

Figura 8: Interface Link

A refer̂encia da interfaceLink é obtida nas linhas 1 e 2. As duas linhas seguintes re-
cuperam outra referência da interfaceLookuppara onde a busca será propagada. Na linha 7 o
métodoaddLink é invocado.



Os ḿetodosset if no local e setmax hop count s̃ao usados para determinar quando
uma busca será propagada e quantas ligações ser̃ao usadas.

4. Trabalhos Relacionados

Existem v́arios trabalhos com enfoque em aumentar o Serviço de Trading de CORBA para
ampliar sua funcionalidade [6, 7, 11]. No entanto, nenhum deles propõe um novo serviço
CORBA para descoberta de objetos que ofereça uma maneira simples e uniforme de especificar
um conjunto de crit́erios de busca e, adicionalmente, ofereça mecanismos para balanceamento
de carga e busca assı́ncrona.

Em [7] é proposto um modelo de serviço para busca de componentes que faz o papel
do Serviço de Nomes e de Trading e inclui informação sem̂antica descrevendo o comporta-
mento do componente e suas dependências. Este serviço funciona em um ambiente baseado
no modelo de Componentes de CORBA (CCM). Apesar dele oferecer capacidades semelhante
ao Serviço de Nomes e de Trading, ele difere do nosso Serviço de Descoberta porque oferece
uma soluç̃ao propriet́aria que ñao aproveita os repositórios existentes disponibilizados por tais
serviços. Aĺem disso, ele ñao implementa busca assı́ncrona. O seu principal alvóe a sem̂antica.
Esse aspecto ainda nãoé contemplado no Serviço de Descoberta apresentado nesse trabalho.

A integraç̃ao de balanceamento de carga com o Serviço de Trading de CORBA tem sido
tópico de pesquisa de vários trabalhos [6, 9]. Em [6]́e propoosta uma integração dotrader e
de um ḿodulo de balanceamento de carga de forma a adaptar a alocação das solicitaç̃oes dos
clientes a servidores adequados considerando a atual carga de uso do sistema. O foco desse
trabalhoé o aumento da qualidade de serviço em termos de desempenho. O trabalho imple-
menta v́arias estrat́egias de balanceamento de carga em uma plataforma CORBA. Um módulo
é usado para combinar os resultados retornados pelo Serviço de Trading e os resultados retor-
nados pelo ḿodulo de balanceamento de carga. Esse trabalho difere do nosso em vários pontos.
Primeiro, ele apenas implementa busca por propriedades. Segundo, os módulostrader e balan-
ceamento de carga são independentes, então,é necesśario um ḿodulo combinador para compor
seus resultados. O Serviço de Descoberta apresentado nesse trabalho encapsula o módulo de
balanceamento de carga.

Em relaç̃ao ao suporte para buscar componentes CORBA, o trabalho apresentado em
[1] tem algumas similaridades com o presente trabalho. Ele também oferece uma funçãosearch
que busca objetos que satisfazem diferentes critérios de busca incluindo nomes de objetos,
assinaturas de ḿetodos e propriedades. Ele também explora os repositórios dos serviços de
Nomes, de Trading e de Interfaces. No entanto, eleé dependente de linguagem e não endereça
busca asśıncrona nem balanceamento de carga. Além disso, ele ñao prop̃oe um novo serviço
CORBA e ñao mant́em um reposit́orio próprio. Por ñao possuir um repositório, o mecanismo de
busca sempre utiliza repositórios CORBA para resolver uma solicitação de busca. O Serviço de
Descoberta proposto nesse trabalho aproveita os repositórios CORBA, mas tamb́em mant́em seu
próprio reposit́orio. Esse aspecto introduz flexibilidade porque permite que o serviço trabalhe
independentemente dos serviços existentes.

O trabalho descrito em [11] propõe um framework CORBA que suporta a criação e a
localizaç̃ao din̂amica de serviços, bem como balanceamento de carga e tolerância a falhas. Ele
mant́em um serviço de diretório que permite localizar serviços por nomes e por propriedades.
O balanceamento de cargaé implementado usando um monitor central que recebe dados de
módulos de monitoramento individual que monitoram a carga de um servidor. O frameworké
baseado no modelo dechain stores. Em contraste, o Serviço de Descoberta procurou utilizar



os padr̃oes existentes, seguindo a especificação OMG dos serviços de Trading, de Nomes e do
Reposit́orio de Interface.

5. Conclus̃oes

O atual suporte de CORBA para descoberta de componentesé fornecido pelo Repositório de
Interfaces, pelo Serviço de Nomes e pelo Serviço de Trading. Eles mantêm reposit́orios que ofe-
recem diferentes informações sobre componentes disponı́veis e tamb́em oferecem ḿetodos para
inspeç̃ao nos repositórios. A independ̂encia de tais repositórios e a auŝencia de uma maneira
simples e uniforme de buscar componentes de acordo com critérios diferentes e complexosé
um obst́aculo para programadores reusarem componentes disponı́veis.

Nesse artigo, apresentamos um serviço CORBA para descoberta de componentes que
tem como objetivo oferecer uma forma simples de determinar buscas complexas considerando
nomes de objetos, assinaturas de métodos e propriedades. De forma a aproveitar as informações
dispońıveis nos repositórios CORBA, o Serviço de Descobertaé constrúıdo sobre serviços
CORBA para localizaç̃ao de objetos. Apesar do Serviço de Descoberta ser construı́do sobre
serviços CORBA, ele ñao é fortemente dependente desses serviços pois pode ser usado inde-
pendentemente uma vez que mantém seu pŕoprio reposit́orio.

O Serviço de Descoberta oferece funcionalidades também providas por outros serviços
CORBA atualmente disponı́veis tais como registro, busca, administração e ligaç̃ao. Adicio-
nalmente, o Serviço de Descoberta implementa uma estratégia de balanceamento de carga e
um mecanismo de busca assı́ncrona. O mecanismo de busca assı́ncrona evita que o progra-
mador tenha de repetir, periodicamente, as mesmas mensagens de busca, o que pode ser um
significante obst́aculo para o desempenho e escalabilidade do serviço. O mecanismo de balan-
ceamento de carga implementa um algoritmoround-robinque distribui solicitaç̃oes uniforme-
mente para componentes disponı́veis. As vantagens de usar tal algoritmoé que elée simples e
determińıstico.

Em termos de desempenho, no trabalho [3], apresentamos resultados de testes de de-
sempenho que demonstram que apesar do serviço implementar buscas complexas, ele apenas
apresenta perda de desempenho quando são registrados objetos e existe uma grande quantidade
decallbacksa serem testadas.

O objetivo de oferecer um novo serviço CORBA para descoberta de componentesé
liberar o programador do trabalho envolvido em invocar diferentes serviços de forma a buscar
um componente usando diferentes critérios de busca. Além disso, a funcionalidade do Serviço
de Descoberta ultrapassa a funcionalidade dos atuais serviços de busca disponibilizados por
CORBA uma vez que eles não permitem busca assı́ncrona nem balanceamento de carga.

Como trabalho futuro pretendemos incluir outros algoritmos de balanceamento de carga
e considerar aspectos adcionais que influenciam na carga de um componente. Pretendemos
tamb́em avaliar o Serviço de Descoberta usando federações de trader em larga escala. Estamos
trabalhando atualmente com a investigação do uso de ontologias para aumentar a semântica do
Serviço de Descoberta.
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