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Abstract— Este artigo trata da conceituação do midleware
CORBA definida pela OMG e descreve a implementação de uma
aplicação exemplo usando o ORbit, implementação do CORBA
para o ambiente GNOME.

I. INTRODUÇÃO

O grande aumento da utilização de microcomputadores,
aliado ao incremento contı́nuo da complexidade das aplicações
e do hardware trouxe a necessidade de se obter informações
de forma ágil. Com este propósito, redes de computadores de
alta velocidade são projetadas e serviços pouco imagináveis
são disponibilizados dia após dia através delas.

Esta evolução aliada ao processo de globalização levou as
informações, antes restritas as dependências das empresas,
para locais cada vez mais distantes, favorecendo a criação de
um conceito de aplicações conhecido como aplicações dis-
tribuı́das. Aplicações distribuı́das são, a grosso modo, softwa-
res implementados em mais de um processo, podem estar em
uma ou várias máquina, mas sempre os recursos/serviços dis-
ponibilizados se encontram distribuı́dos. Um exemplo clássico
é a WEB. Várias pessoas disponibilizam seus sites, arquivos,
fotologs, etc. diariamente, criando um sistema gigantesco de
informações. Não se tem a noção de onde está, fisicamente,
o conteúdo acessado, apenas se sabe que existe determinado
serviço a sua disposição.

Além do dispersamento das informações, outro fator surgiu
com a evolução da ciência. Cada dia mais softwares, redes e
hardware foram se evoluindo sem um padrão definido. Isso
ocasionou a existência de várias arquiteturas de computadores
e implementações distintas de software para se resolver um
mesmo problema.

A fim de estabelecer uma forma com que todos estes
sistemas possam comunicar entre si, grupos de empresas e
organizações tem se unido a fim de criar padrões. É o caso
do OMG (Object Management Group), fundado em 1989 por
usuários e projetistas de grandes empresas.

Este artigo trata de uma das padronizações feitas por este
grupo, chamada CORBA (Common Object Request Broker
Architeture). Esta arquitetura provê facilidades para lidar com
heterogeneidade de ambiente e distribuição de aplicações.
Dentre os serviços que ela disponibiliza estão: controle de
concorrência, persistência, transação, replicação, notificação
de eventos e relacionamentos. Serão apresentadas as principais
caracterı́sticas da arquitetura e uma aplicação exemplo usando
ORbit, a implementação do CORBA usada no ambiente desk-
top GNOME.

Fig. 1. Interação entre os componentes da arquitetura CORBA [3].
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II. ARQUITETURA CORBA

CORBA é o projeto de um midleware que permite que
aplicações comuniquem entre si mesmo que tenham sido
desenvolvidas para hardware, sistemas operacionais, topologia
de redes, linguagem e ainda por pessoas heterogêneos [1].

A arquitetura CORBA foi definida em partes a fim de
disponibilizar facilidade de implementação e uso em várias lin-
guagens de programação. Dentre elas estão o ORB (Object Re-
quest Broker) responsável em realizar a comunicação entre os
pares, a IDL (Interface Definition Language) através da qual se
define as interfaces dos serviços a serem disponibilizados pelo
ORB, o Object adapter que transforma os objetos CORBA
definidos através das interfaces em objetos da linguagem de
programação usada, Skeletons e Client stubs/proxies que são
as classes/estruturas de dados geradas por um compilador
de interfaces IDL na linguagem de programação em que o
servidor ou cliente está sendo codificado.

A figura 1 nós dá uma idéia de como ocorre a passagem
entre cada um dos componentes de uma arquitetura CORBA.
A solicitação remota inicia-se no cliente, que foi compilado
usando as stubs geradas pelo compilador de IDL. Em seguida,
a requisição é passada através da interface ORB para o núcleo
ORB do cliente, que usa um protocolo de transporte GIOP
para se comunicar com o núcleo ORB do servidor. O núcleo
do servidor ativa os Skeletons e os adaptadores de objetos para
entregar a requisição ao servidor que implementa os objetos
CORBA, que por sua vez irá realizar o caminho inverso
quando houver necessidade de retornar dados.

Durante as requisições, algumas transformações nos objetos
são necessárias para garantir a abstração das heterogeneidades



Fig. 2. O caminho e as transformações durante a requisição CORBA [3].

do ambiente como arquitetura e rede. Como mostra a figura
2, após o cliente chamar a sua stub o próximo passo é fazer o
processo de marshaling. Marshaling é a conversão do objeto,
realizada pelo adaptador de objetos, do formato de objetos da
linguagem de programação para o formato padrão de objetos
CORBA. Este formato é padrão entre todas as implementações
de ORBS. Logo após o núcleo ORB faz as verificações, cria
os pacotes e envia ao sistema operacional que por sua vez irá
despachar os pacotes na rede.

Do outro lado, o sistema operacional do servidor recebe
os pacotes, entrega ao núcleo ORB que irá desempacotá-
los e repassar ao adaptador de objetos, reponsável em fazer
o processo contrário, o unmarshaling. Unmarshaling é a
transformação do objeto CORBA em um objeto da linguagem
de programação à qual foi usada na construção do servidor.
Depois deste processo o servidor já é capaz de atender a
solicitação do cliente.

A. ORB, GIOP e IOR

ORB (Agente de Requisição de Objetos) é o componente
que permite aos aplicativos clientes solicitar serviços de
objetos distribuı́dos sem se preocupar com a localização,
linguagem de programação, plataforma do sistema operacional
e protocolo de comunicação de rede.

Como os ORB’s são desenvolvidos em muitas linguagens
de programação e para plataformas distintas, existe uma
padronização do formato de mensagens trocadas a fim de
permitir que um ORB converse com outro. É o chamado GIOP
(General Inter-ORB Protocol), protocolo geral inter-ORB [2].

A comunicação entre os ORB’s se dá praticamente através
de TCP/IP, usando o IIOP (Internet Inter-ORB Protocol), ou
seja, o protocolo GIOP para a Internet. Porém, mais a fundo,
havendo necessidade de implementar outro tipo de transporte
poderiá-se implementar outro protocolo para o GIOP. Um
exemplo seria a implementação para redes ATM [3].

Um ORB provê uma interface que permite que

implementações de objetos e clientes acessem serviços
de propósito geral, independentes do adaptador de objetos
utilizado, ou seja, indiferentemente da linguagem de
programação utilizada na codificação. Para tal fim faz uso da
IOR (Interoperable Object Reference).

A IOR nada mais é que uma string fornecida junto com a
requisição capaz de identificar o tipo de IDL, o host onde o
objeto reside e o uso de endian desse host além do socket que
pode ser utilizado para enviar o pedido para o ORB no caso
de TCP/IP [2]. Além destes dados, é importante também que
seja definido tempos de criação e de vida dos objetos para
que não se faça requisições para um objeto antigo do servidor
como se fosse um novo.

B. Adaptador de objetos

Um adaptador de objetos é um conjunto de instruções que
adapta a interface de um objeto para uma outra interface, a
qual é necessária para um determinado chamador (linguagem
de programação), ou seja, é um conversor de objetos repre-
sentados em interfaces CORBA para a sua representação na
linguagem alvo, seja no servidor ou no cliente.

Um adaptador de objeto é o primeiro caminho que uma
ORB fornece para serviço de acesso a implementação de
objetos. Existem diversos adaptadores de objetos disponı́veis,
com interfaces especı́ficas para cada linguagem/arquitetura.
Serviços fornecidos pelo ORB através de adaptadores de
objetos incluem: geração e interpretação de objetos, re-
ferência de mapeamento de objetos para implementações e
implementações de registro e geração de nomes únicos para
cada objeto CORBA.

A diversidade das caracterı́sticas (propriedades) de um
objeto torna difı́cil ao ORB fornecer uma única interface
conveniente e eficiente para todos objetos. Assim, apesar do
OMG ter proposto um adaptador de objetos básico (BOA),
ele caiu em desuso devido as limitações impostas por suas
definições e a grande particularidade de cada linguagem em
definir seus objetos. Na versão 2.2 da definição CORBA um
novo padrão foi estabelecido: o adaptador de objetos portáveis,
ou POA (Portable Object Adapter). É chamado de portável
porque agora ele permite que aplicações possam rodar em
ORB’s produzidos por diferentes desenvolvedores [2] [1].

Os adaptadores de objeto CORBA são responsáveis pelas
seguintes tarefas: 1. Criar referências remotas a objetos, o que
permite que clientes possam localizar objetos; 2. Assegurar
que cada objeto seja servido por um só servidor, através dos
nomes únicos; 3. Interceptam os pedidos submetidos por um
ORB a partir de um servidor e os direcionam para os serventes
apropriados que servem cada um dos objetos alvo.

C. IDL

A IDL, Linguagem de Definição de Interface, é uma lingua-
gem, parecida com C++, utilizada para definir as interfaces dos
objetos que proverão os serviços. Foi a forma encontrada pelo
OMG para garantir que se pudesse implementar os clientes e
servidores nas mais variadas linguagens de programação.



Um compilador de IDL é o software responsável em trans-
formar o arquivo escrito em IDL em código fonte adaptado
a uma determinada linguagem de programação. Este código
fonte é produzido utilizando bibliotecas disponibilizadas pela
implementação do ORB, ou seja, o código gerado faz re-
ferência a bibliotecas previamente codificadas responsáveis em
transportar os objetos e requisições para o núcleo ORB.

Como a IDL apenas define as interfaces, seu uso não é
destinado a construir código que faça “algo”. Apenas se define
como “algo” será acessado. A implementação fica a cargo do
código que deverá ser escrito na linguagem de programação
escolhida.

Duas estruturas de agrupamento são definidas pela IDL: os
módulos e as interfaces propriamente ditas. Um módulo é um
conjunto de interfaces, e a interface é um conjunto de métodos
que proverão os serviços a serem disponibilizados.

São vários os recursos oferecidos pela linguagem:
1) Tipos de dados:

Tipo IDL Descrição
short inteiro de 16 bits
long inteiro de 32 bits
long long inteiro de 64 bits
unsigned short inteiro de 16 bits sem sinal
unsigned long inteiro de 32 bits sem sinal
unsigned long long inteiro de 64 bits sem sinal
float número em ponto flutuante de

32 bits IEEE
double número em ponto flutuante de

64 bits IEEE
char caractere de 8 bits
wchar caractere de 16 bits
boolean tipo booleano, assumindo os va-

lores TRUE ou FALSE
octet tipo de caractere opaco, into-

cado pela comunicação
any pode representar qualquer tipo

básico ou construı́do

2) Sequences: Sequencias são vetores de comprimento
variável e podem conter qualquer tipo de elemento. Podem
tamanho ilimitado ou fixo. Ex:
sequence<string> mensagem;
sequence<char, 80> linha;

3) Typedef: Usado para definição de tipos, assim como
em C/C++:
typedef long meutipo;
typedef fixed<10,2> dinheiro;

4) Enumerações: Para enumerações de tipos pré-definidos:
enum baralho = {espadas, copas,
sete copas, ouros};

5) Arrays: Ao contrários das sequences, utilizando arrays
você pode definir matrizes facilmente:

typedef double matriz[3][3];

6) Struct: Utilizado para definir estruturas:
struct minha estrutura {

meutipo a;
dinheiro b;

};

7) Métodos: Sintaxe para os métodos das interfaces:
tipo retorno nome procedure(

in parametro entrada,
out parametro saida,
inout parametro referencia

);

8) Exceções: Além de várias exceções pré-existentes
(BAD PARAM, NO RESPONSE), a IDL também permite
que sejam especificadas novas exceções:

exception SALDO INSUFICIENTE {long
saldo atual, long message erro};

III. IMPLEMENTAÇÃO

IV. CONCLUSÃO

The conclusion goes here.
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