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RESUMO

Atualmente existem diversas tecnologias atuando no servico de ger6ncia de sistemas, entre elas

destacamos o use do modelo OSI e CORBA. Estas tecnologias podem coexistir dentro de uma

organizacao. Para que esta coexisténcia seja possivel é necessario que as informacCies entre elas

sejam compartilhadas. A proposta deste trabalho é uma ferramenta que possibilite ao gerente

destes sistemas, possivelmente seu implementador, a transformacdo das especificacOes de

ger6ncia do dominio OSI para o dominio CORBA, ou seja, a transformacdo das especificacOes

em GDMO/OSI para IDL/CORBA.
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ABSTRACT

At present several technologies exist acting in the service of management of systems, among

them we distinguished the use of the model OS1 and CORBA. These technologies can coexist

inside of an organization. To this coexistence was been possible is necessary that the information

between OSI and CORBA are shared. The proposal of this work is a tool that facilitates the

manager of these systems, possibly its implementador, the transformation of the specifications of

management of the domain OSI for the domain CORBA, that is, the transformation of the

specifications in GDMO/OSI for IDL/CORBA.



CAPITULO 1

INTRODUCÃO

As redes de computadores tern evoluido continuamente, levando-nos a urn ambiente

composto por redes e equipamentos heterogêneos. Esta heterogeneidade resulta na complexa

tarefa de gerenciar este ambiente. As solucOes proprietarias, adotadas por alguns fabricantes,

tornam a gerëncia de redes ineficiente, envolvendo problemas como por exemplo, a presenca de

multiplas interfaces para diferentes sistemas, sistemas nao interoperdveis, insuficiëncia de

informacOes coletadas, base de dados especificas e isoladas corn informacOes redundantes e

inconsistentes. Assim, a motivacdo deste trabalho origina-se na necessidade de desenvolver

ferramentas que habilitem a cooperacdo entre o gerenciamento de sistemas baseados em

diferentes tecnologias.

No mundo real ha diversas tecnologias que sdo apropriadas para resolver a tarefa de

gerenciamento. Cada uma tern qualidades e 	 e podem ajudar a definir as novas

caracteristicas dos futuros sistemas de gerenciamento de redes. Urn grupo de trabalho do

X/Open-Network Management Forum (NMF) identificou très tecnologias chaves que podem

contribuir neste contexto: CMIP (Common Management Information Protocol), SNMP (Simple

Network Management Protocol) e CORBA (Common Object Request Broker Architecture), e

esta procurando habilitar a interoperabilidade entre elas.

A tecnologia SNMP (Simple Network Management Protocol) tern uma larga base no

mercado de computacdo. A tecnologia CM1P (Common Management Information Protocol) é o

padrao definido para a area de telecomunicaci5es atraves do modelo TMN (Telecommunications

Management Network). A tecnologia CORBA (Common Object Request Broker Architecture) é

reconhecidamente urn padrdo emergente cobrindo o paradigma de objetos distribuidos. Cada

uma destas tecnologias tern sua vantagem, consequentemente uma interoperabilidade completa

entre elas possibilitard ao projetistas de sistemas de ger6ncia, selecionar a tecnologia mais

apropriada a ser aplicada sobre algum tipo de problema.
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Para habilitar a cooperacdo, e necessdrio ser capaz de mapear os modelos objetos

envolvidos e construir um mecanismo de conversdo de protocolo entre diferentes dominios. Para

um par particular de dominios, a especificacäo de mapeamento é dividida em duas partes. A

primeira se refere a Traducer° de EspecificacOes, que é responsdvel pelo processo de traducao de

especificacOes de um dominio para outro. No contexto deste trabalho, uma Traducer° de

Especificaceio expressa urn mecanismo para traducAo entre GDMO/OSI e IDL/CORBA.

A segunda parte é conhecida como Traducer° Interativa, e corresponde ao mecanismo de

conversdo dindmica entre os protocolos de urn dominio para protocolos de outros dominios. Isto

permite aos objetos de um dominio serem representados em outros dominios, e as interacOes

podem ser governadas pelo dominio de escolha, em vez do dominio em que o objeto alvo estd

implementado. Para a traducdo interativa ja existe atualmente diversos trabalhos sendo

realizados, principalmente para a implementacdo em sistemas TMN, mas todos sào especificos

para cada caso de implementacdo.

As padronizacOes atuais apresentam uma modelagem orientada a objeto, havendo hoje

algumas organizacOes que buscam uniformidade, sendo um exemplo disto o Object Management

Group (OMG), um consOrcio de fornecedores de tecnologia orientada a objetos, que tern se

ocupado de especificar a arquitetura de software aberto, no qual os componentes objetos escritos

por diferentes fornecedores possam interoperar [OMA92]. A tecnologia de objetos distribuidos

possibilita o desenvolvimento de sistemas cliente/servidor mais flexiveis. Isto porque ela

encapsula os dados e a lOgica dos negOcios corn objetos que podem se deslocar para qualquer

ponto da rede e ate rodar em diferentes plataformas.

1.1 Objetivos

Urn dos principais objetivos deste trabalho é implementar uma ferramenta de traducdo

das especificacOes GDMO e ASN.1 do modelo OSI para a especificacdo IDL da arquitetura

CORBA, conforme a proposta desenvolvida pelo X/Open [OPS95]. Alern de disponibilizar um

mecanismo gen6rico para a construcdo de urn protOtipo utilizado pelo processo de traducao

interativa. 0 implementador aqui citado, seria a pessoa, ou grupo de pessoas, responsavel pela

conversdo dos sistemas atualmente em use para as especificacdes em IDL/CORBA.

Entre os diversos estudos realizados para possibilitar a construcdo do tradutor, vArias

ferramentas auxiliares foram analisadas, como a biblioteca de implementacdo do HP OpenView,

disponivel no laboratOrio de redes do DAINF do CEFET-PR, como as funcOes OVmdGetMod,

0VmdGenNameTree entre outros, mas fazer uma implementacdo prOpria eliminaria os

problemas de bibliotecas especificas de uma determinada plataforma
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Outro motivo levado em consideraedo para a construed° da ferramenta foi a

possibilidade de oferecer um mecanismo diferenciado para acesso a suas estruturas internas,

possibilitando com isso uma ferramenta altamente personalizavel. E este recurso se mostrou

extremamente rhil no processo de exportaedo de informaeOes auxiliares necessarias para a

realizaedo da traduedo interativa.

1.2 Trabalhos Correlatos

Ndo se pode falar sobre interoperabilidade inter-dominios sem mencionar os estudos

realizados por grupos como JIDM (Joint Inter-Domain Management) e NMF (Network

Management Forum). Estes grupos debatem constantemente varias questhes relacionadas ao

problema de como interoperar dominios, ou seja, como realizar uma interaedo entre sistemas de

geréncia heterogéneos.

Quando se fala em gerëncia inter-dominios, segundo a definiedo apresentada por

documentos JIDM [OPS95], esta se falando na gerencia da interaedo entre sistemas de

gerenciamento distintos. Pode-se citar alguns dominios de geracia dentre os mais conhecidos

como CMIP e SNMP. 0 objetivo principal destes grupos de estudo, é apresentar propostas para

possibilitar a um certo dominio a ger6ncia de urn ou varios dominios diferentes. Mais

recentemente os estudos se concentraram na possibilidade da utilizaedo da arquitetura CORBA

para suporte ao desenvolvimento das novas ferramentas de ger6ncias, principalmente pelo

desenvolvimento atraves de objetos distribuidos.

Segundo o JIDM [OPS95], existem basicamente, duas maneiras de tornar a

interoperabilidade possivel. Uma é elaborar um algoritmo de mapeamento das especificaeOes

GDMO/ASN.1/0SI para IDL/CORBA. A outra é prover uma forma para que as aplicaeOes de

cada dominio possam interagir e trocar informaeOes de gerenciamento.

Urn dos primeiros trabalhos mais abrangentes sobre o tema é apresentado em [SOU95c].

0 autor apresenta urn estudo sobre as possibilidades de harmonizaedo dos dominios OSI e

CORBA. Da mesma forma como nos demais trabalhos da area, a harmonizaedo é realizada

atraves da traduedo das especificaeOes GDMO para IDL e da interaedo entre as aplicaeOes de

geréncia. No trabalho de Soukouti, sdo apresentadas tr6s propostas. Primeiro sdo definidas as

interaeOes de OSI para CORBA. A segunda proposta abrange as interacOes de CORBA para OSI

e a terceira, prop& uma definiedo de urn sistema de gerésncia baseado em CORBA. Para realizar

a intern-do entre dominios, o autor criou urn elo de ligaedo que esconde as naturezas distintas

CORBA e OSI, de urn dominio para outro. Este elo chamado de passarela ou gateway faz as

tradueOes em tempo de execuedo, dos servicos OSI para operaeOes CORBA. No outro sentido,
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isto e, de CORBA para OSI, ele propOe um conjunto de interfaces IDL onde cada uma

corresponde a urn dos sete servicos CMIS. A maior atencäo é dada para o sentido de

harmonizacdo de OSI para CORBA, onde sac) descritos os algoritmos necessdrios para que isso

seja possivel.

Uma abordagem interessante proposta por Guy Genilloud [GEN96], faz corn que as

especificacOes GDMO, ASN.1 e IDL sejam armazenadas em uma base de dados generica. A

traducdo das especificacOes, ocorre inicialmente por uma ferramenta automática, mas pode

receber refinamentos realizados pelo implementador, como a selecdo de nomes de

identificadores. Este mecanismo é chamado pelo autor de traducdo flexivel (flexible translation).

Esta forma permite urn melhor resultado das especificacOes traduzidas, pois uma ferramenta

totalmente automatizada pode introduzir informaciies adicionais ndo necessdrias nos arquivos

resultantes, bem como ndo possibilita ao implementador uma escolha de quais informacOes

realmente deseja mapear. Outra caracteristica deste processo, ja mencionado anteriormente, é o

armazenamento das especificacOes em uma base de dados, chamado pelo autor de interface

specification database system, que se torna disponivel para um agente-proxy, responsdvel pela

traducdo interativa. 0 acesso a este banco de dados de interfaces é realizado atraves de operacOes

bem definidas, como get all gdmo package, para recuperar as informacOes sobre as packages

contidas em urn determinado modulo GDMO, ou get gdmo notification, para obter as

informacOes sobre as notificacOes definidas em urn modulo. Nesta base de dados tambern estäo

contidas todas as informacOes sobre os mOdulos em ASN.1 e IDL transformados, e acessiveis

atraves de urn conjunto de operacOes similares.

0 outro trabalho é o de Bela Ban [BBAN97], que prop& urn modelo de programacdo

uniforme que permite manipulacdo transparente de urn conjunto de modelos de objeto sem

depender do um modelo objeto em particular. Este modelo denominado GOM (Generic Object

Model) permite que os sistemas desenvolvidos em CORBA, possam se integrar e fazer use de

funcionalidades de outros sistemas diferentes. Esta integracdo é realizada sem a necessidade de

nova implementacdo destas funcionalidades ern CORBA, reduzindo corn isso tempo, custo e

conhecimento. Este esquema evita que os sistemas sejam escritos novamente, alem de oferecer

uma integracdo imediata dos componentes destes sistemas em CORBA, que futuramente podem

ser substituidos por componentes baseados totalmente em CORBA. 0 modelo GOM identifica

novas classes em tempo de execucäo e possibilita a gerencia de aplicacOes, oferecendo a

vantagem de manipula-las dinamicamente. 0 modelo tambárn trabalha para a reducdo dos custos

no desenvolvimento dos small clients. Estes clientes näo contem nenhum conhecimento sobre as

classes do sistema destino que manipulam. Somente quando um cliente é executado para
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manipular outro sistema atraves do GOM, as classes ainda nao conhecidas sdo carregadas

dinamicamente. A definicäo de small clients pelo modelo GOM, é devido ao fato de que urn

agente nao pode ser compilado corn urn grande nUmero de classes, por causa das limitacOes de

tamanho. E mais econOrnico em termos de velocidade e tamanho, enviar pequenos agentes

atraves da rede do que grandes. Em [BBAN97] foi apresentado urn trabalho bem mais

abrangente e gen6rico, enfocando tamb6m o ambiente os servicos SNMP que aqui nao foi

abordado.

0 problema da interoperabilidade pode ser resolvido de varias maneiras. Nossa

concentracào é sobre seus esforcos na traducao de especificacOes GDMO/ASN.1 para

IDL/CORBA, para possibilitar a interoperabilidade entre aplicacoes de dominios diferentes.

1.3 Apresentagão do Trabalho

No segundo capitulo sdo apresentadas as caracteristicas da especificacao CORBA,

mostrando como ela é considerada atualmente como um Otimo ambiente para o desenvolvimento

de aplicacOes distribuidas. Especial atencab é dada a linguagem de definicào de interfaces 1DL.

No terceiro capitulo sdo relacionados os aspectos de gerència definidos pelo modelo OSI,

em especial, as suas ferramentas de notac5o, como o Guidelines for Definition of Managed

Objects - GDMO e a Abstract Syntax Notation One - ASN.1.

No quarto capitulo sdo mostradas as consideracOes feitas sobre os ambientes OSI e

CORBA, relacionando quais pontos podem ser aproveitados e quais sdo os mais complexos para

serem trabalhados

No quinto capitulo e apresentada a forma de como poderd ser realizada a transformacdo

das especificacOes GDMO/ASN.1 para IDL/CORBA, sendo feito um mapeamento completo de

todas as funcionalidades existentes no ambiente OSI e que poderdo ser descritas no ambiente

CORBA.

No sexto capitulo é apresentada a forma como a ferramenta foi desenvolvida para a

realizacdo da conversdo das especificacOes, sendo detalhado principalmente como possibilitar ao

implementador dos mecanismos de geréncia a forma de como acessar as informacOes das

estruturas internas do tradutor de GDMO para IDL/CORBA.

No s6timo capitulo apresenta as consideracOes sobre este trabalho e as sugestOes de

trabalhos futuros.





CAPITULO 2

CORBA - COMMON OBJECT REQUEST BROKER

ARCHITECTURE

2.1 Introducão

A especificacdo CORBA corresponde a uma colecdo de servicos (interfaces e objetos),

que providenciam as funcOes basicas para use e implementacdo de objetos distribuidos. Estes

servicos fornecem mecanismos para que objetos solicitem e recebam respostas, provendo

interoperabilidade de aplicacOes em diferentes máquinas e ambientes distribuidos heterogeneos,

e interconecta mUltiplos sistemas de objetos sem complexidade. Dentro deste estudo sera dado

énfase a Ultima versa.° disponivel da especificacdo da arquitetura CORBA [CORBA98], mas ndo

esquecendo o avanco pelo qual a arquitetura passou, compreendendo as referencias [CORBA91],

[CORBA95] e [CORBA97].

2.2 Object Management Group (OMG)

0 OMG é urn consOrcio de empresas, que busca a reducão da complexidade do

desenvolvimento de sistemas distribuidos, baixando custos e acelerando a introducdo de novas

aplicaci5es de software. 0 OMG trabalha na elaboracdo e introducao de uma arquitetura para

ambientes distribuidos que ira suportar detalhes da especificacão de interface. Estas

especificacOes de interfaces irdo direcionar a indUstria de software para interoperar e reusar

componentes de softwares portdveis baseados num padrdo de interfaces orientadas a objetos. Um

dos principais objetivos é a maximizacdo da portabilidade, reusabilidade e interoperabilidade de

software, provendo uma arquitetura de referéncia corn termos e definicOes sobre os quais todas

as especificacOes sdo baseados. 0 OMG define o paradigma de gerenciamento de objetos como a

habilidade de encapsular dados e metodos para o desenvolvimento de software. Isto pode resultar

em urn desenvolvimento mais rapid° de aplicacOes, fãcil manutencdo, reducdo da complexidade

dos programas e componentes reusaveis, alem de que, um sistema orientado a objetos possui a
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caracteristica de crescer em funcionalidade atraves da extensdo de componentes existentes e corn

a adicäo de novos objetos ao sistema.

0 OMG trabalha para que um dia os usuarios iniciem suas aplicacOes sem se

preocuparem com qualquer detalhe em relacao aos objetos envolvidos, ou seja, toda aplicacao

sera executada de forma transparente [OMA92].

2.3 Modelo Objeto OMG

Este modelo define uma semcintica COM11117 de objetos para especificacdo de

caracteristicas externamente visiveis de objetos, dentro de um padrao e independente do modo de

implementacdo. As caracteristicas externamente visiveis dos objetos sao descritas por uma

interface que consiste de assinaturas de operacOes. A visa° externa, tanto do comportamento do

objeto como do seu estado, sac) modelados em termos das assinaturas das operacOes.

As operacOes descrevem uma Nä° que pode ser aplicada de acordo corn pardmetros e

toda operacdo possui urn assinatura que inclui o nome da operacdo, um conjunto de parâmetros

e uma lista de pardmetros de retorno. Os objetos sào agrupados ern tipos e objetos individuais

sdo instâncias de seus respectivos tipos. Detalhes de implementacao sab encapsulados pelas

operacOes e nunca diretamente expostos na interface externa. 0 OMG define um nixie() que é

urn conjunto de requisitos que devem ser suportados em qualquer sistema, os quais estao de

acordo corn o Modelo Objeto padrao. Dentro do nUcleo cada objeto possui uma identidade e urn

identificador.

Este Modelo Objeto define o conceito de componentes que sdo extensOes compativeis

corn o seu nUcleo, mas nao necessitam ser suportados por todos os sistemas.

0 Modelo Objeto OMG tambem define um mecanismo, chamado profiles, que sac)

grupos de componentes que se combinam, para servir como urn conjunto util de extensOes em

dominios de tecnologias particulares. Dentre alguns exemplos de profiles estdo os Intermedidrios

de RequisicOes de Objetos (Object Request Broker - ORB), Banco de Dados de Objetos,

Requisitos e Andlises, e Interface do Usuario [OMA92].

2.4 0 Modelo Objeto CORBA

0 modelo objeto CORBA, que e urn refinamento do Modelo Objeto OMG, fornece uma

apresentacdo organizada de conceitos sobre objetos e terminologia. Ele define urn modelo parcial

para computacao que engloba as caracteristicas chave de objetos. 0 Modelo Objeto OMG é

abstrato pois ndo é realizado por nenhuma tecnologia em particular. 0 modelo objeto CORBA é
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urn modelo objeto concreto, e que difere do modelo abstrato de varias formas, as quais sera°

vistas a seguir. [CORBA98]

Um sistema de objetos é uma coleeao de objetos que isolam os requisitores de servicos -

clientes - dos seus fornecedores, atraves de uma interface de encapsulamento bem definida. Em

particular, os clientes sac) isolados dos aspectos da implementacao, como representacdo dos

dados e cOdigo executavel. 0 modelo objeto CORBA descreve inicialmente conceitos que sac)

significativos para os clientes, incluindo criacao e identidade de objetos, requisicOes, operacOes,

tipos e assinaturas.

0 modelo objeto CORBA é mais especifico e prescritivo na definicab de conceitos

significativos para clientes. A discussdo de implementacao de objetos é mais sugestiva, corn a

intencao de permitir liberdade maxima para que diferentes tecnologias de objetos fornecam

diferentes modos de implementar objetos.

0 modelo objeto CORBA é urn exemplo de urn modelo classic°, onde urn cliente envia

uma mensagem para um objeto. Conceitualmente, o objeto interpreta a mensagem para decidir

que servico realizar. No modelo classic°, uma mensagem identifica urn objeto com nenhum ou

mais parametros. Urn parametro inicial é necessdrio, para identificar a operacao a ser realizada.

A interpretaeao da mensagem pelo objeto envolve a selecao de urn metodo baseado na operaedo

especifica, que pode ser realizada tanto pelo objeto quanto pelo ORB.

Clientes solicitam servicos atraves de requisiceies. Uma requisicao é um evento que

ocorre em determinado instante de tempo. A informacao associada a uma requisicao consiste de

uma operacao, um objeto destino, corn nenhum ou mais parametros, e, opcionalmente, urn

contexto de requisicao (configuracao da maquina, como por exemplo o environment do UNIX).

Uma referéncia a urn objeto é um identificador de urn objeto que confiavelmente denota

um determinado objeto. Especificamente, uma referencia a urn objeto identificard o mesmo cada

vez que for usada em uma requisicao (sujeita a certos limites de tempo e espaco). Um objeto

pode ser denotado por varias referéncias distintas.

Uma requisicao pode ter parametros que sao utilizados para transferir dados para o objeto

destino. A conseqUencia de se realizar urn servico e devolver ao cliente os resultados definidos

para a requisiedo, quando estes existirem. Os parametros da requisiedo sao identificados pela

posicao. Urn parametro pode ser de entrada (in), saida (out) ou entrada/saida (in/out). Uma

requisicao tambem pode retornar urn valor resultado, alem dos parametros de saida.

Do ponto de vista do cliente, nä° ha nenhum mecanismo especial para a criacdo ou

destruicao de urn objeto, pois estes sac) criados e destruidos como conseqancia da emissao de
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requisicOes. 0 resultado da eriacdo de urn objeto é revelado ao cliente na forma de uma

referacia ao novo objeto.

Uma interface, descrita em IDL-Interface Definition Language, é o meio pelo qual uma

determinada implementacdo de objeto diz a seus clientes potenciais quais operacOes estdo

disponiveis e como devem ser invocadas. E uma descrick) de urn conjunto de possiveis

operacOes que um cliente pode requisitar de urn objeto. Urn objeto satisfaz uma interface se ele

pode ser especificado como o objeto destino ern todas as requisicOes potenciais descritas por esta

interface.

Uma opera* é uma entidade que denota um servico que pode ser requisitado e

identificada por urn identificador de operaccio. Uma operaedo possui uma assinatura que

descreve os pardmetros vdlidos da requisiedo e resultados retornados.

Uma assinatura consiste de uma especificaeäo dos pardmetros necessdrios nas

requisieOes para aquela operacdo, uma especificaedo do resultado da operaedo, uma

especificacdo das excecOes que podem ser causadas por uma requisicdo da operaedo e os tipos

dos pardmetros que as acompanham, uma especificacdo de informacdo contextual adicional que

possa afetar a requisicão, e uma indicacdo da semdntica de execuedo que o cliente deve esperar

de uma requisieäo da operacdo.

As operacOes sdo potencialmente genericas, ou seja, uma mesma operaedo pode ser

requisitada em objetos com diferentes implementacijes, possivelmente resultando em

comportamentos diferentes. Esta generalidade é obtida atraves da heranca de interface em IDL e

da inexisténcia de vinculo de implementaedo e especificaeào de interface.

Um pardmetro é caracterizado por seu modo e seu tipo. 0 modo indica se o valor deve

ser passado do cliente para o servidor (in), do servidor para o cliente (out) ou ambos (inout). 0

tipo restringe os valores que podem ser passados na direcdo indicada pelo modo. 0 resultado de

retorno é urn pardmetro out.

Uma exceceio indica que uma requisiedo ndo foi realizada de modo apropriado e pode ser

acompanhada por informaeOes adicionais especificas.

A semcintica de execuceio é associada corn a operaedo. Isto evita que urn cliente e uma

implementacao de objeto assumam semdnticas de execucdo diferentes. A implementacdo de um

objeto consiste na execucdo de atividades computacionais necessdrias para efetuar o

comportamento dos servicos solicitados.
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Um servico requisitado e realizado em um sistema computacional atraves da

execucdo de cOdigo que opera sobre algum dado. 0 dado representa urn componente do estado

do sistema computacional. 0 cOdigo realiza o servico requisitado, que pode alterar o estado do

sistema. 0 cOdigo executado para realizar urn servico é denominado mètodo e a sua execucdo é

denominada ativacao do metodo.

Urn sistema baseado em objetos deve fornecer mecanismos para realizar o

comportamento de requisicOes. Estes incluem definicOes para o estado do objeto, definicOes de

metodos e definicOes de como a infra-estrutura do objeto seleciona o rn6todo a ser executado e as

porcOes do estado do objeto que podem ser acessadas pelos mêtodos.

2.5 A Especificacäo CORBA
A especificacdo CORBA (Common Object Request Broker Architecture) foi definida

para permitir a integracdo de uma grande variedade de sistemas corn paradigmas de orientacâo a

objetos. Ndo sendo restrita ao tipo de linguagem ou ambiente operacional. [CORBA98]

A Figura 1 mostra uma requisicdo sendo enviada por urn cliente para uma implementacdo

de objeto. 0 cliente e uma entidade que deseja realizar uma operacäo sobre o objeto, e a

implementacdo de objeto compreende o cOdigo e os dados que de fato implementam o objeto.

Figura 1 - Envio de requisicaes atrav6s de urn ORB.

0 ORB (Object Request Broker) é responsdvel por todos os mecanismos necessdrios para

encontrar a implementacdo do objeto para a requisicdo, preparar a implementacdo para receber a

requisicdo e transferir os dados, completando a requisicdo. A interface que o cliente ye é

completamente independente de onde o objeto estd localizado, e em qual linguagem de

programacdo esta implementado, isto representa a transparéncia do objeto.
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Para fazer uma requisicdo, o cliente pode utilizar a interface de Invocacdo Dinâmica (a

mesma e independente da interface do objeto destino) ou de um stub de objeto especifico. Urn

stub é a rotina que organiza o envio de pardmetros para o ORB, isto é, efetua o marshalling e

unmarshalling (codificacdo e decodificacdo dos parametros das operacOes em um formato

adequado para a comunicacdo). A implementacdo do objeto recebe uma requisicdo como uma

chamada atraves do skeleton gerado pela IDL, e pode chamar o adaptador de objeto ou o ORB

enquanto processa uma requisicdo. Os diversos modos de interacdo dos clientes e

implementacOes corn o ORB sac) ilustrados na Figura 2.

Figura 2 - Estrutura de urn ORB.

As interfaces de objetos podem ser definidas estaticamente (ern tempo de compilacdo)

atraves de uma linguagem de definicdo de interface - IDL, que permite a definicdo do tipo dos

objetos de acordo corn as operacOes a serem realizadas e seus parametros. Akin disso, as

interfaces podem ser adicionadas ern urn servico denominado RepositOrio de Interfaces. Este

servico representa os componentes de uma interface como objetos, permitindo acesso ern tempo

de execucdo, quando um cliente nao conhece a interface definida para o objeto.

0 cliente executa uma requisicdo fazendo acesso a uma referencia de objeto e inicia a

requisicão chamando rotinas do stub especificas ao objeto ou construindo-a dinamicamente. As

rotinas dos stubs fazem chamadas para o ORB utilizando as interfaces privadas, para urn nUcleo

particular do ORB. 0 ORB localiza o cOdigo de implementacdo apropriado, transmite os
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pardmetros e transfere o controle para a implementacdo do objeto atraves de urn skeleton. Na

definicdo CORBA, um skeleton é equivalente ao stub no lado do servidor. IDL. Os skeletons

sdo especificos da interface e do adaptador de objetos que estdo sendo representados. Durante a

realizacdo da requisicdo, a implementacdo do objeto pode obter alguns servicos do ORB atraves

do adaptador de objetos. Quando a requisicao esta completa, o controle e valores de saida

retornam para o cliente.

Figura 3 - RepositOrios de Interface e Implementacdo

Na figura 3 vemos como a interface e informacOes de implementacdo sdo colocadas

disposicdo do cliente e da implementacdo do objeto. A interface é definida na IDL ou no

RepositOrio de Interfaces. A definicdo é utilizada para gerar os stubs do cliente e os skeletons da

implementacdo do objeto. A informacdo sobre a implementacdo do objeto é fornecida no

momento da instalacdo e armazenada no Reposit6rio de Implementacão para ser utilizada

durante a entrega de requisicOes.

De acordo corn esta arquitetura, o ORB rido necessita ser implementado como urn unico

componente, mas é definido por suas interfaces. Qualquer implementacão de ORB que forneca a

interface apropriada e aceitdvel. A interface é organizada ern tr6s categorias: operacOes que sdo

as mesmas para todas as implementacOes de ORBs, operacOes que sào especificas a

determinados tipos de objetos, e operacOes que sao especificas para determinados estilos de

implementacdo de objetos.

Diferentes ORBs podem fazer diferentes escolhas de projeto, e, juntamente corn

compiladores IDL, repositOrios e diversos adaptadores de objetos, fornecem um conjunto de

servicos para clientes e implementacOes de objetos que possuem diferentes propriedades e

qualidades
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Podem haver diversas implementacOes de ORBs com diferentes representacOes de

referéncias a objeto e diferentes meios de realizar invocacOes. Pode ser possivel que urn cliente

tenha acesso simultaneamente a duas referéncias a objeto gerenciadas por diferentes

implementacOes de ORBs. Quando dois ORBs desejam trabalhar juntos, eles devem poder

distinguir suas referéncias a objeto. Isto nab é de responsabilidade do cliente.

0 nucleo do ORB é a parte que fornece a representacdo basica de objetos e comunicacdo

de requisicaes. A arquitetura CORBA é projetada para suportar diferentes mecanismos de

objetos, e o faz estruturando o ORB com componentes acima do nucleo, que fornecem interfaces

que mascaram as diferencas entre nucleos de ORBs.

Uma implementacdo de objetos fornece a definicdo de dados para a instância do objeto e

cOdigo para seus metodos, sendo que, frequentemente, ela utilizard outros objetos ou software

adicional para implementar o comportamento do objeto.

Uma grande variedade de implementacOes pode ser suportada, incluindo servidores

separados, bibliotecas, urn programa por metodo, uma aplicacdo encapsulada ou um banco de

dados orientado a objeto. Atraves do use de adaptadores de objeto, é possivel suportar

virtualmente qualquer estilo de implementacdo de objetos.

Uma referéncia a objeto é a informacdo necessdria para especificar urn objeto dentro de

urn ORB. Duas implementacOes de ORBs podem diferir em suas escolhas de representacdo de

objetos. A referacia a urn objeto ligada a urn cliente s6 é \Janda durante o tempo de vida

(execucao) do cliente.

Diferentes linguagens de programacão, orientadas a objeto ou nab, podem preferir

acessar a CORBA de diferentes modos. Para linguagens orientadas a objeto, é desejavel ver os

objetos CORBA como objetos de linguagens de programacão. Urn mapeamento de uma

determinada linguagem para CORBA deve ser o mesmo para todas as implementacOes de ORBs.

O mapeamento inclui definicdo dos tipos de dados especificos da linguagem e interfaces de

procedimentos para acessar objetos atraves do ORB, definindo a estrutura da interface do stub do

cliente, a interface de invocacao dindmica, o skeleton da implementacào, os adaptadores de

objetos e a interface direta do ORB.

Para um mapeamento numa determinada linguagem, haverd uma interface de

programacao para os stubs de cada tipo de interface. Os stubs fazem chamadas para o ORB

atraves de interfaces particulares ao nucleo do ORB. Se mais de um ORB esta disponivel, deve

haver mais de um stub, correspondendo a cada um dos ORBs
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Tambern esta disponivel uma interface que permite a construcao dinamica de

invocacOes de objetos, ou seja, ao inves de chamar uma rotina de stub que é especifica para uma

determinada operacao sobre urn determinado objeto, um cliente pode especificar o objeto a ser

invocado, a operacao a ser realizada, e o conjunto de parametros para a operacao atraves de uma

seqiiencia de chamadas em tempo de execucdo. 0 cOdigo do cliente deve fornecer informacao

suficiente sobre a operacdo a ser realizada e os tipos dos parametros, obtendo-a possivelmente de

urn repositOrio de interfaces, ou de alguma outra fonte em tempo de execucdo.

Um adaptador de objeto e a principal forma pela qual uma implementaedo de objeto

acessa servicos fornecidos pelo ORB. Os servicos fornecidos pelo ORB atraves de urn adaptador

de objeto geralmente incluem: geracao e interpretacao de referëncias a objetos, seguranca de

interacOes, ativacdo e desativacao de implementacOes e objetos, mapeamento de referencias de

objetos para implementacOes, e registro de implementacOes.

Existe urn objeto especial denominado ORB, que deve ser implementado diretamente

pelo Broker, sendo a mesma para todos os ORBs e nao dependendo da interface do objeto nem

do adaptador de objeto. Ja que a maior parte da funcionalidade do ORB é fornecida pelo

adaptador de objetos, stubs, skeleton, ou invocacao dinamica, existem apenas poucas operacOes

comuns definidas na interface ORB.

0 RepositOrio de Interfaces é um servico que fornece objetos persistentes que

representam a informacao descrita em IDL, disponiveis em tempo de execucao. Atraves das

informacOes existentes em urn Reposit6rio de Interfaces, é possivel para urn programa encontrar

urn objeto cuja interface ndo era conhecida quando o programa foi compilado, possibilitando

ainda determinar, em tempo de execucdo, quais operacOes do objeto sal° validas e invoca-las.

0 RepositOrio de Implententacdo contem informacOes que permitem ao ORB localizar e

ativar implementacOes de objetos. Embora muitas informacOes deste repositOrio sejam

especificas para urn ORB ou para urn ambiente operacional, o Reposit6rio de Implementacao é o

local padrao para armazenamento destas informacOes. Normalmente, a instalacao de

implementacOes e controle de politicas relacionadas com a ativacao e execucdo dos objetos é

feita atraves de operacOes sobre o Reposit6rio de ImplementacOes.

2.6 Interface Definition Language — IDL
A Interface Definition Language — IDL - é uma linguagem formal padronizada pela

OMG. A IDL é utilizada para definir as interfaces de objetos CORBA. Ela define a visibilidade

funcional externa de um objeto CORBA. A informacao definida em uma interface IDL possui

todas as informacOes necessarias para o desenvolvimento de urn cliente de um objeto CORBA. A
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IDL é uma linguagem declarativa abstrata, rido implica em uma representacdo concreta dos

dados em diferentes sistemas, e tambam ndo define como um objeto é implementado. Uma

definicdo de interface especifica as operacOes que urn objeto é capaz de executar, os pardmetros

de entrada e saida necessarios, e alguma excecdo que possa ser gerada. Pode-se dizer que a

interface é como urn contrato entre urn objeto CORBA e seu cliente.

A IDL é a linguagem comum de todas as implementacOes CORBA. Uma das mais

importantes funcOes providas por urn ORB é sua language binding. Uma language binding e a
traducdo dos conceitos IDL em conceitos de uma linguagem de programacdo especifica.

Atualmente estdo definidas as language binding de IDL para C, C++, Smalltalk, COBOL e Java

[CORB A98] [JIDL97].

Apesar da IDL ter sido originalmente desenvolvida para habilitar o acesso remoto aos

servicos dos objetos, ela é muitas vezes usada para especificar servicos de objetos que muitas

vezes ndo sac) acessados remotamente.

Uma especificacdo IDL consiste de uma ou mais definicOes de mOdulos, interfaces,

excecOes, constantes e tipos. Mas a parte mais importante de uma especificacdo em IDL são as

suas interfaces. As interfaces e os tipos relacionados (constantes, especificacOes de excecOes) são

organizadas em mOdulos. Um modulo usualmente agrupa diversos servicos relacionados.

Para qualquer consulta adicional, esta relacionado no anexo I a BNF da linguagem IDL

definida pela OMG

2.6.1 MOdulos

Urn modulo constitui um escopo de definicOes, os identificadores de especificacOes são

unicos dentro de urn modulo. Fora do modulo, um identificador em conjuncdo corn urn nome de

modulo são usados para identificar a especificacdo.

module X3100 {

} ;
Figura 4 - Definicdo de urn modulo em IDL CORBA

Uma declaracdo de modulo pode incluir: declaracOes de tipos, declaracifies de constantes,

declaracOes de excecOes, declaracOes de interfaces e outros mOdulos.

2.6.2 Interfaces

Uma interface especifica uma classe de objetos CORBA. Ela especifica as instâncias de

servicos que uma classe possui, seus atributos e as excecOes que podem guar. A Figura 5

apresenta urn exemplo de como definir uma interface em IDL CORBA. Quando uma interface é
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derivada de outra interface ela especifica uma subclasse especializada da classe especificada

pela interface original, uma subclasse herda a interface de sua superclasse. A interface de uma

subclasse pode extender e sobrepor panes da interface de sua superclasse. Uma interface pode

ser derivada de mais de uma interface. Isto é definido como heranca multipla

interface top {

} ;
Figura 5 - Definiedo de uma interface em IDL CORBA.

A Figura 6 mostra a heranca sendo definida em uma interface IDL CORBA. Neste

exemplo a interface do objeto equipment herda do objeto X0721: : top todas as caracteristicas ja

existentes nela, acrescentando mais algumas caracteristicas particulares.

interface equipment : X0721::top {

};

Figura 6 - Definiedo de heranca de interface em IDL CORBA.

Uma declaracdo de interface pode conter. declaracdo de atributos, declaracdo de

operacOes, declaracOes de tipos, declaracCies de constantes e declaraci5es de excecOes.

2.6.3 Operacifies

0 conjunto de declaracOes de operacdes em uma interface define os servicos que UM

objeto e capaz de executar. Uma operaedo define os pardmetros de entrada e saida necessdrios

para um certo servico. 0 tipo de uma operacdo é o tipo do resultado de sua operacdo (execucao).

Uma operacdo tem doffs modos de execuedo: at-most-once e best-effort. Uma operacdo é

executada at-most-once por padrdo. Para especificar uma operacdo best-effort a palavra chave

oneway deve ser anexada. Uma operaedo at-most-once pode ter sido executada al-most-once

quando uma excecdo é criada. Se entretanto, nenhuma exceed() é executada, entdo a operacdo é

executada exatamente uma vez. Uma operacdo oneway, ou seja best-effort, ndo pode ser

invocada mais que uma vez, mas ela ndo garante que seja executada corn sucesso. Uma operacdo

oneway ndo permite nenhuma indicacdo de invocacdo corn sucesso, entdo deve ser especificado

urn resultado do tipo void, como tambem nao é possivel especificar pardmetros de saida (do tipo

out) e ndo pode criar qualquer exceed°.

X0721Att::NameBindingType nameBinding get()
raises ( CMIP ATTRIBUTE ERRORS );

Figura 7 - Exemplo de operacdo em IDL CORBA.

2.6.4 Atributos

Como qualquer objeto, os objetos CORBA podem ter atributos. Os atributos contem

informacOes sobre o estado de um objeto. Os atributos sdo declarados na interface de urn objeto.
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A declaracdo dos atributos e equivalente a declaracdo de duas funcOes complementares: uma

para colocar urn valor em urn atributo e outra para recuperar seu valor. A declaracdo de um

atributo é bem diferente da declaracäo de uma operacdo, pois um atributo ndo pode emitir

excecOes. Na declaracdo de urn atributo readonly é omitida a declaracdo de funcao para colocar

urn valor no atributo.

interface Sommelier f

readonly attribute WineList wineList;

1 ;
Figura 8 - Declaracdo de um atributo em IDL CORBA.

2.6.5 DeclaragOes de Tipos

A linguagem IDL possui dois mecanismos para a declaracdo de tipos. 0 primeiro

simplesmente atribui um novo nome a urn tipo ja existente, corn a utilizacdo da palavra chave

typedef.

typedef dummy CMIPHeader;

Figura 9 - Declaracdo de urn novo tipo em IDL CORBA.

Na declaracdo apresentada na Figura 9 verifica-se que o novo tipo criado difere apenas

semanticamente do tipo base.

A segunda forma de criacdo de tipo envolve a construcdo de urn novo tipo usando os

tipos ja existentes como base. A linguagem IDL define dois grupos de tipos: os simples e os

construtores.

2.6.6 Tipos Simples

Os tipos simples sào as unidades mais simples que podem ser utilizadas para a declaracdo

de novos tipos. Tambem ndo é possivel decompor este tipo em componentes menores. Os tipos

simples ern IDL sào apresentados na Tabela 1
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float

Tipo Descricao

Ponto flutuante de precisao simples

double
Ponto flutuante de precisdo dupla

long
Inteiro longo, no intervalo de -2 31 ate 231-1

short
Inteiro curto, no intervalo de -2 15 ate 215-1

unsigned long
Inteiro longo, sem sinal, no intervalo de 0 ate 232-1

unsigned short
Inteiro curto, sem sinal, no intervalo de 0 ate 216-1

Boolean
Valores TRUE ou FALSE

octet
Cadeia corn 8 hits

char
Caracter corn 8 hits

enum
Lista ordenada de constantes nomeadas

Tabela 1 - Tinos simples em IDL CORBA.

Tipo Enumerado

0 tipo enumerado é uma lista de valores especificos. Os valores nesta lista são declarados

como constantes. Eles são ordenados na ordem na qual sao listados na declaracao de seu tipo

enumerado. A Figura 10 apresenta urn exemplo da utilizacao de tipo enumerado.

enum AdministrativeStateType f

locked,
unlocked,
shuttingDown

};

Figura 10 - Exemplo de tipo enumerado em IDL CORBA.

2.6.7 Tipos Construtores

Os tipos construtores sac) utilizados para combinar tipos basicos para criar urn novo tipo.

Tipos construidos sao compostos por nenhum ou mais componentes. Existem quatro tipos

construtores em IDL CORBA, sat) dies: estruturas, seqiiéncias, uniao discriminada e matrizes.

Estruturas

Uma estrutura define uma lista de um ou mais campos de valores de diferentes tipos. Os

elementos em uma estrutura consistem de urn tipo e urn nome associado. Na Figura 11 é

apresentado um exemplo de estrutura.
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struct ManagementExtensionitem
ASN1 ObjectIdentifier	 objectldentifier;
ASN1 BOOLEAN	 significance;
any	 information;

};

Figura 11 - Declaracdo de uma estrutura em IDL CORBA.

Tipo Sequence

Urn tipo sequence define uma lista ordenada de nenhum ou mais valores de urn mesmo

tipo. Uma sequence pode ser limitada, com um tamanho máximo, especificado na sua

declaracdo, ou ilimitada, quando nenhum tamanho é especificado na sua declaracdo. A Figura 12

apresenta urn exemplo de sequence.

typedef sequence<AttributeType> AttributeListType;

Figura 12 - Declaracdo de uma sequence em IDL CORBA.

Tipo String

Urn tipo especial de sequence é o tipo string. Este tipo pode ser declarado como uma

sequence de caracteres. 0 tipo string e muito usual, e pode possuir propriedades especificas,

em diversas linguagens de programacdo. 0 principal use do tipo string é poder diferenciar de

outros tipos de sequence. A Figura 13 mostra urn exemplo de declaracdo de um tipo string

para guardar informacOes sobre um nome.

string <30> Nome;

Figura 13 - Declaracdo de uma string em IDL CORBA.

Unicies

0 tipo union definine a sintaxe de valores que podem ter urn nUmero de tipos

alternativos. A unido discriminada lista os tipos alternativos corn suas tags associadas. As tags

sac) valores de um tipo em particular, que escolhe o resultado da union. 0 tipo da escolha é

definido na declaracdo da union e é utilizada para distinguir entre as alternativas. Uma clausula

padrao define o tipo do valor quando nenhuma das tags é aplicada. Na Figura 14 é mostrado

como criar urn tipo union.

union AnyOpt switch ( boolean ) 	 {
case TRUE :	 any value;
case FALSE :	 string	 value;

} ;
Figura 14 - Declaracdo de uma union em IDL CORBA

Matrizes
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0 tipo array é usada para declarar uma colecdo de valores indexados. Uma matriz

pode ter uma ou mais dimensOes. Na sua declaracdo deve estar explicita o tamanho de cada

dimensào. A Figura 15 mostra a declaracdo de uma matriz de duas dimensOes.

MenuCard [ 50 ] [ 2 ];

Figura 15 - Declaracdo de matriz em IDL CORBA.

2.6.8 Tipo any

Existe uma opcdo em IDL CORBA que permite a declaracdo de urn tipo que ndo se

refere a nenhum tipo em especifico, mas sim a qualquer tipo desejado, o tipo any.

0 tipo any é usado quando um valor qualquer pode assumir qualquer tipo. 0 tipo atual

de um valor em tempo de execucdo é um dos tipos conhecidos naquele contexto em especifico.

any newAttributeValue;

Figura 16 - Declaracdo do tipo any em IDL CORBA.

2.6.9 Constantes

Constantes sdo identificadores que representam valores de um determinado tipo. Eles

podem ser declarados em qualquer lugar em uma especificacdo IDL CORBA. A Figura 17

apresenta como é possivel realizar uma declaracdo de constante.

const constant type identifier = constant

Figura 17 - Declaracào de constante em IDL CORBA.

Todos os tipos simples e seus subtipos, com excecdo dos tipos enumerados, sdo tipos

vdlidos para declaracdo de urn valor constante.

const ASN1 ObjectIdentifier smi2AttributelD = "2.9.3.2.7";

Figura 18 - Declaracdo de constante em IDL CORBA.

2.7 Consideracties Finais

Neste capitulo foi apresentada a arquitetura CORBA, sendo dado enfoque ao seu modelo

objeto, ao funcionamento basic() e aos conceitos fundamentais para seu entendimento. Uma

atencdo especial foi destinada a linguagem IDL - Interface Definition Language, que é utilizada

para a representacdo das interfaces dos objetos definidos em CORBA. Sua abordagem permite a

real compreensdo dos arquivos resultantes do mecanismo de traducdo das especificacOes.





CAPITULO 3

ARQUITETURA DE GERENCIAMENTO OSI - OPEN
SYSTEM INTERCONNECTION

3.1 Introducão

A necessidade de uma arquitetura de gerenciamento capaz de atender a enorme

diversidade de elementos gerenciaveis existentes em uma rede e que tivesse caracteristicas de

integracdo, simplicidade, seguranca e flexibilidade fez corn que a ISO (International

Organization for Standardization), apresentasse, em 1989, o esquema basic° da Arquitetura de

Gerenciamento de Rede OSI, em adicdo ao modelo de referacia OSI [X-701]

Os sistemas de gerenciamento de redes devem prover mecanismos que permitam

monitorar, controlar, contabilizar, organizar e planejar a utilizacdo de recursos durante as

comunicacOes realizadas dentro do ambiente OSI. Para isso, a atuacdo de tars sistemas deve,

englobar cinco areas funcionais: gerenciamento de falhas, inclui facilidades que permitem

detectar, isolar e corrigir situacOes de erro relativas a operacão dos recursos gerenciados dentro

do ambiente OSI, gerenciamento de contabilizacäo, permite determinar o indice de utilizacäo

de recursos dentro do ambiente OS1 e associar a ele tarifas e custos; gerenciamento de

configuracão, possibilita obter informacOes, supervisionar e exercer controle sobre a

configuracdo dos componentes de rede; gerenciamento de desempenho, inclui mecanismos de

avaliacdo do comportamento dos recursos gerenciados e da eficiëncia das atividades de

comunicacdo, e, por ultimo, gerenciamento de seguranca, que permite monitorar e gerenciar o

emprego de mecanismos de seguranca referentes ao controle de acesso, autenticacdo,

criptografia, entre outros, utilizados dentro do ambiente OSI.

Outros quatro documentos definem a Estrutura da Informacdo de Gerenciamento (SMI-

Structure Management Information) fornecendo urn modelo de informacdo e guias para a

definicdo dos objetos gerenciados. 0 servico e o protocolo para a troca de informacOes de
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gerenciamento sdo especificados, respectivamente, atraves do CMIS (Common Management

Information Service) [X.710] e do CMIP (Common Management Information Protocol) [X.711].

A Arquitetura OSI de Gerenciamento define uma estrutura de gerenciamento, os

componentes de gerenciamento, a estrutura da informacdo de gerenciamento, os servicos e o

protocolo para a troca de informacOes de gerenciamento.

0 ambiente de gerenciamento OS1 é composto por gerentes, agentes e objetos

gerenciados. Urn gerente transmite operacOes de gerenciamento aos agentes a fim de obter

informacOes atualizadas sobre os objetos gerenciados e controld-los

Dentro deste contexto, as padronizacOes da ISO especificam urn sistema de

gerenciamento integrado de rede baseado na definicdo de: objetos gerenciados que mapeam os

recursos reais propriamente ditos, funcOes de gerenciamento de sistemas, e um protocolo de

comunicacäo para troca de informacOes de gerenciamento. A Figura 19 mostra o modelo de

gerenciamento OSI e seus principais componentes.

Urn objeto gerenciado pode conter atributos, executar awes, emitir notificacOes e exibir

comportamentos ate um determinado limite, que esta encapsulado pelo recurso. As classes de

objetos gerenciados sdo formalmente especificados em GDMO (Guidelines for Definition of

Management Objects) [X.722] e os tipos de dados sào definidos em ASN.1 (Abstract Syntax

Notation One) [X.208]. Nesta estrutura sdo definidos os dois aspectos principais na modelagem

da informacdo de gerencia: a heranca e a nomeacdo.

Nesta figura, podem-se identificar dois sistemas abertos interconectados entre si,

exercendo, respectivamente, os papeis de agente e gerente. 0 sistema agente tern como fungdo

coletar informaceies sobre os recursos gerenciados e armazend-las, adequadamente, na Base de

Informaciies de Gerenciamento (MIB - Management lqformation Base) a ele associado. Akin

disso, executa operacOes solicitadas pelo sistema gerente e emite notificacOes ao mesmo

referentes a ocorrëncia de quaisquer eventos ou falhas relativas aos recursos em questdo. 0

sistema gerente, por sua vez, obtem informacOes atualizadas sobre os recursos gerenciados junto

aos sistemas agentes, processa tais informacOes, podendo solicitar ou ndo a execucdo de

operacOes de gerenciamento aos sistemas agentes a fim de controlar tais recursos. Um sistema

pode exercer, concomitantemente, os papeis de gerente e agente. Värios sistemas agentes podem

estar associados a um ou mais sistemas gerentes.
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Figura 19 - Componentes do sistema de Gerenciamento OSI.

Corn relacdo a MIB, ela armazena as informacOes transferidas ou modificadas pelo use

de protocolos de gerenciamento OSI. Essas informacOes podem ser fornecidas por agentes

administrativos locais ou remotos, conforme mostrado na Figura 20. 0 modelo OSI, fornece uma

interface via MIB, corn cada uma das sete camadas. A interface especifica para cada camada é

obtida atraves das Entidades de Gerenciamento de Camadas (LME - Layer Management Entity).

Cada LME concentra a funcionalidade de geracia da camada de sua responsabilidade. A

integracdo destas entidades e a fungdo de interface com o gerente é feita pela Entidade de

Aplicacdo de Gerenciamento de Sistema (SMAE - Systems Management Application Entity).

Esta entidade, providencia a interface entre as LMEs de urn no da rede corn as LMEs de outro no

(LMEs pares), atraves do CMIP, que e o protocolo definido para a troca de informacOes de

gerenciamento de sistemas.

Dentro desse contexto, pode-se dizer que a MIB contern uma colecdo de objetos

gerenciados que representam recursos reais, tais como um placa de rede, um algoritmo de

roteamento em execucdo, uma conexäo da camada de transporte, entre outros. Um objeto

gerenciado e definido, entdo, em termos de seus atributos, das operacOes que pode efetuar, das

notificacOes que pode emitir e de seu relacionamento corn outros objetos gerenciados. Dentro da

concepcdo de programacdo orientada a objetos adotada pelo modelo OSI, cada objeto é na

realidade uma instdncia de uma classe de objetos, que possuem ern comum os mesmos tipos de

atributos, operacOes e notificacOes de gerenciamento.

Na camada de aplicacdo existe a Entidade de Aplicacdo de Gerenciamento (SMAE). As

SMAE residentes nos sistemas agente e gerente comunicam-se entre si atraves do Protocolo de

InformacOes de Gerenciamento Comum (CMIP - Common Management If formation Protocol)

usado para transportar as operacOes de gerenciamento, os resultados correspondentes e as

notificacOes de gerenciamento, emitidas pelos prOprios objetos gerenciados. Por ultimo, o

Processo de Aplicacdo de Gerenciamento de Sistemas (SMAP - Systems Management

Application Process) corresponde ao software local de um dado sistema, que utiliza os servicos
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de gerenciamento prestados pela camada de aplicacdo, corn o objetivo de executar as funcOes de

gerenciamento de rede dentro das areas funcionais mencionadas anteriormente, coordenando

suas atividades corn as atividades de outros SMAP residentes ern outros sistemas abertos.

Na camada de aplicacdo, uma SMAE é, logicamente, constituida de \Tar-jos ASE

(Application Service Element), dentre os quais se destacam: ACSE (Association Control Service

Element), ROSE (Remote Operations Service Element), CMISE (Common Management

Information Service Element) e SMASE (System Management Application Sercice Element). Os

CMISE e SMASE são usados especificamente no caso de gerenciamento de redes. 0 SMASE

implementa as funcOes basicas de gerenciamento correspondentes a cada uma das areas

funcionais referentes a gerenciamento de falhas, contabilizacdo, configuracdo, desempenho e

seguranca, utilizando os servicos prestados pelo CMIS e por outros ASE. 0 CMISE, por sua vez,

implementa funcOes basicas de gerenciamento comuns a todas as areas funcionais,

comunicando-se corn os CMISE residentes em outros sistemas para a troca de operacOes (por

exemplo, leitura e alteracdo de atributos de urn objeto gerenciado, remocdo e criacdo de urn

objeto gerenciado) e notificacOes de gerenciamento [BRISA94].

Figura 20 - 0 Modelo de Gerenciamento OSI.

Entre as principais caracteristicas determinadas pela gerència OSI, estdo um conjunto de

normas para a definicdo das informacOes de gerenciamento. Estas definicaes sac) mostradas na

Figura 21.
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Figura 21 - Normas de Gerència OSI.

As normas de ger6ncia OSI que nos interessam neste ponto, sac) as referentes ao modelo

de informacdo, que caracterizam a SMI (Structure of Management Information), as normas

relacionadas sào:

Management Information Model (MIM)	 X.720

Definition of Management Information (DMI)	 X.721

Guidelines for the Definition of Management Objects (GDMO)	 X.722

Generic Management Information (GMI)	 X.723

Urn dos principais objetivos da padronizacdo é definir os conceitos, a sintaxe e as

informacOes genericas de geréncia para a definicdo dos objetos gerenciados. Os conceitos sào

definidos pela norma X.720, a sintaxe é definida pela sintaxe X.722 e os conceitos de genericos

sac) definidos pela X.723. Estas especificaciies definem o conteUdo das mensagens transmitidas

pelas interfaces de geracia. 0 principal conceito de urn objeto gerenciado corresponde as visOes

abstratas adicionadas a um ou mais recursos de urn sistema gerenciado.
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3.2 Guidelines for Definition of Managed Objects - GDMO

0 Guia para Definicâo de Objetos Gerenciados (Guidelines for the Definition of

Managed Object - GDMO) [X.7221 é o padrdo internacional que define as notacOes usadas para

especificar classes de objetos gerenciados, que permitem o gerenciamento de recursos em um

ambiente OSI. 0 padrdo tambem fornece a definicdo do gerenciamento de objetos com as

informacOes auxiliares e urn guia para a definicao dos objetos gerenciados.

0 GDMO, fornece a ligacão entre o conceito de modelamento abstrato contido no

Modelo de Gerenciamento de Informackies e os requisitos concretos para a especificacdo

particular do gerenciador das classes de objetos. 0 GDMO tambem inclui definicoes das sintaxes

e semdnticas da notacdo que o gerente de objetos deve usar quando especificar a geréncia das

classes de objetos e seus componentes. A intencão do padräo é fornecer ao gerente de objetos

informacOes auxiliares e ferramentas notacionais que permitirdo uma funcionalidade maior no

gerenciamento dos recursos.

3.2.1 Principios Gerais

Na definicdo de classes de objetos gerenciados, e relativamente fâcil se envolver no

processo e se perder do objetivo, que é fornecer urn conjunto de ferramentas de gerenciamento

para gerenciar um recurso particular. Deste modo, salientamos a importAncia de manter uma

visa.° clara dos requisitos principais, pelo qual as classes de objetos gerenciados estão sendo

desenvolvidas. Parte do processo envolve a aplicacdo de mecanismos estruturados (subclasses,

herancas multiplas, pacotes, contendos e grupos de atributos) de maneira apropriada. Escolhas

certas nas tecnicas estruturadas, podem reduzir a complexidade do processo de definicäo por

permitir o reuso de especificacOes em diferentes contextos.

E importante manter o nivel de complexidade da funcionalidade de geréncia dentro de

um sistema gerenciado, consistente corn a complexidade do recurso sendo gerenciado. Se o

prOprio recurso é simples, mantendo a funcionalidade da geréncia simples, minimizard o impacto

do gerenciamento sobre toda a complexidade dos produtos resultantes. Isto pode, entretanto, ser

o caso que as tecnicas de gerenciamento complexas e os procedimentos sao requisitados a fim de

gerenciar mecanismos, nos quais a funcionalidade da geréncia é simples; em cada caso, o peso

de qualquer complexidade adicional envolvida no gerenciamento pode ser suportado por urn

sistema de gerenciamento.

3.2.2 Registro

0 GDMO descreve a estrutura da drvore de registro que foi adotada nos padrOes de

geréncia OSI por alocar globalmente identificadores Unicos (identificadores de objeto).



29

Conforme sera, mostrado no tOpico sobre ASN.1, os valores da arvore de registro servem para

identificar unicamente uma template em particular.

0 valor do identificador de objeto consiste de uma sucessdo de valores de inteiros,

conhecida como arcos, que definem a estrutura da arvore de registro. 0 primeiro arco define o

ramo inicial da arvore, e identifica a autoridade de registro responsdvel para alocar o segundo

arco, e assim por diante para arcos subsequentes. Sao definidos trés arcos de primeiro nivel: um

para uso da ISO, urn para uso da CCITT e urn para uso conjunto da ISO-CCITT.

0 arco de terceiro nivel e usado para identificar grupos de padaies, no momento, sac)

alocados quatro arcos a este nivel e correspondem a Systems Management Overview, o Common

Management Information Protocol (CMIP), Systems Management Function e Structure of

Management Information (SMI).

Os arcos de quarto nivel identificam padrOes particulares do grupo em questa°, a

distribuicao de arcos debaixo deste nivel e entao a responsabilidade do padrao individual.

No caso da SMI urn esquema comum existe para a distribuicao dos arcos de quinto nivel;

estes valores sac) usados para identificar categorias de objetos registrados, como os mOdulos da

ASN.1, classificando os objetos gerenciados, e os tipos de atributos utilizados. Sao usados os

arcos de sexto nivel para identificar instdncias daquela categoria de urn objeto em particular.

Assim, um valor de identificador de objeto alocado em GDMO a 49' definicao de tipo de

atributo teria arcos alocados como segue:

joint-iso-ccitt ms(9) smi(3) part4(4) attribute(7) type-49(49) }

Abaixo e representado o registo para uso da norma M.3100.

m3100InformationModel OBJECT IDENTIFIER ::= {ccitt recommendation m gnm(3100) informationModel(0))
m3100standardSpecificExtension OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel standardSpecificExtension(0)}
m31000bjectClass OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel managedObjectClass(3)}
m3100Package OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel package(4)}
m3100Parameter OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel parameter(5)}
m3100Attribute OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel attribute(7)}
m3100NameBinding OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel nameBinding(6)}
m3100Action OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel action(9)}
m3100Notification OBJECT IDENTIFIER ::= {m3100InformationModel notification(10)}

Esta informacao é representada pela seguinte arvore de registro:
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root

ccitt(0)	 iso( )	 joint-iso-ccitt(2)

recorn m endation(0)

gam (3 100)

in form ationM odel(0)

3.2.3 Nomeacão

As caracteristicas dos recursos gerenciados sdo descritos em um modelo de informacOes

usando definicaes de classes de objetos gerenciados. Para cada definicao de objeto, instdncias

sao criadas para corresponder ao recurso sendo gerenciado. Quando multiplas instancias de

classes sào criadas, identificadores distintos de objetos gerenciados sdo necessarios. 0 escopo

dentro do qual um nome de objeto gerenciado é unico pode variar de global, referente a todo o

ambiente, ou relativo, referente ao sistema responsavel pelo gerenciamento do recurso.

Urn nome de objeto gerenciado é construido de varias panes, a partir do nivel mais alto

da arvore de nomeacdo. 0 nome especificado no processo de ligacao de urn objeto subordinado

outro, fornece o Relative Distinguished Name - RDN de urn objeto gerenciado, como o

CircuitPacklD da Figura 22. Quando é necessario definir urn objeto especifico, dentre tantos

outros e necessario especificar o Distinguished Name — DN, que é composto por todos os nomes

necessarios para o acesso ao objeto especifico.
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RDN: CircuitPacklD= "1"
DN: NetworklD= "AAA",

System1D= "2",
She1f1D= "2",
SlotID= "1",

CircuitPackId= "1"

CircuitPack
D="1"

Figura 22 - Exemplo de arvore de nomeacdo

3.2.4 °Wes

As possibilidades de opcOes em padrOes conduzem a problemas no relacionamento

intenvorkitig, assim GDMO propOem que a opcionalidade rid() seja permitida em definicOes de

objeto gerenciadas, a nao ser que esteja relacionada a algumas caracteristicas opcionais do

recurso gerenciado, ou a alguns subconjuntos padronizados providos pela geréncia OSI. Por

exemplo, se urn padrao de protocolo inclui urn numero opcional de classes, a classe de objeto

gerenciada correspondente poderia ser definida de tal modo que sua funcionalidade varie de

acordo corn as classes que sac) implementadas em urn determinado sistema.

3.2.5 Consistöncia

0 GDMO contem varios itens necessdrios para manter a consistència dos varios padrOes

nos quais as classes de objetos gerenciados serdo desenvolvidos. 0 objetivo é facilitar a

implementacdo pelo gerente de objetos gerenciados, encorajando-o a usar as definicOes

existentes de outros componentes de classes de objetos gerenciados, e reduzir a complexidade

para o usuario, permitindo instalacOes das facilidades de geréncia corn urn nUmero reduzindo de

solucOes diferentes para resolver problemas semelhantes. 0 principal motivo é levar o gerente de

sistemas gerenciados a reutilizar componentes disponiveis.

3.2.6 Notagäo da GDMO

Neste t6pico sera() descritos todos os aspectos utilizados pelo GDMO para a definicao

das classes de objetos gerenciados, utilizando para isso um conceito chamado template.
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Templates

A notacdo usada para definir classes de objetos gerenciados estd baseada no conceito de

templates. Uma template é urn modelo para a especificacdo de algum aspecto em uma classe de

objeto gerenciado. Por exemplo, para a definicao de urn atributo, a definicdo da template de

atributo identifica que itens podem ou que sera° especificados para produzir uma definicdo de

atributo \Tali&

As templates podem ser consideradas como urn conjunto de formas pre-estabelecidas,

corn panes que o usuario (o gerente de objeto gerenciados) precisa. Cada template pode ser

combinada com outras templates para construir uma definicao completa de uma classe de objeto

gerenciado. Na Figura 23 é apresentado urn exemplo de template, definida ern M.3100,

representando um objeto gerenciado chamado network.

network MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM	 "Recommendation X.721: 1992":top;
CHARACTERIZED BY
networkPackage PACKAGE

BEHAVIOUR
networkDefinition;

ATTRIBUTES
networkld	 GET;;;

CONDITIONAL PACKAGES
userLabelPackage PRESENT IF "an instance supports it";

REGISTERED AS {m31000bjectClass 1};
Figura 23 - Template MANAGED OBJECT

Referdncias entre templates

A maioria das templates definidas em GDMO fazem referencias a outras templates, como

mostrado na Figura 24. Por exemplo, a template MANAGED OBJECT CLASS pode

referénciar uma ou mais templates PACKAGE. 0 efeito de tais referéncias é que parte da

especificacdo incluida na template de referencia é importada para a template que cria a

referencia.

Os rOtulos nas templates sdo os meios pelos quais sào feitas as referencias, se a template

referenciada estd no mesmo documento com a template de origem da referencia, entdo o pr6prio

rOtulo da template é suficiente para identificar a referencia. Porem, se as templates referenciadas

estdo em urn documento diferente, o rOtulo da template é precedido por urn identificador

do documento, que pode ser seu nome ou um identificador de objeto (OBJECT IDENTIFIER)

definido em ASN.1. Este mecanismo de referenciacào prove os meios através dos quais podem

ser desenvolvidas definicOes modulares, e é o mecanismo que permite a reutilizacdo de

definicoes, de componentes ou de classes de objetos gerenciados.
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Notifications

Managed
Object Class

ASN.1

Attribute
Groups

Figura 24 - Referèncias entre templates.

Referéncias para mOdulos ASN.1

Algumas das templates definidas em GDMO incluem referacias para tipos de dados ou

definicdo de valores em ASN.1, utilizados para especificar elementos de dados que sera°

transportados no protocolo de gerenciatnento - CMTP. Isto é conseguido por meio de uma

referência a um tipo ASN.1 ou definicdo de valor incluido em urn modulo ASN.1 que é parte da

mesma template.

3.2.7 As Templates

Neste tOpico serdo apresentadas as templates utilizadas pelo GDMO para fazer a

definicao de classes de objetos gerenciados.

Elementos da classe de objeto gerenciado

0 processo de definir uma classe de objeto gerenciado envolve a especificacao dos

seguintes elementos:

atributos e suas faixas de valor

operacOes em atributos

outras operacOes no objeto gerenciado

notificacOes que podem ser emitidas

definicOes de comportamento
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grupo de atributos

packages

regras de nomeacdo

Para especificar os elementos necessarios as classes de objetos gerenciados, foram

definidos nove templates- diferentes. As templates definidas säo:

template MANAGED OBJECT CLASS — identifica os packages obrigatOrios e

condicionais de urn objeto gerenciado, define a heranca existente com outros

managed object class.

template PACKAGE — define uma colecdo de atributos, notificacOes, operacCies e

comportamento (behaviour).

template PARAMETER — define o comportamento, a sintaxe de parametros e erros

associados corn atributos, awes, notificacoes, criacdo e remocao de urn objeto.

template ATTRIBUTE GROUP — define o agrupamento de atributos. Permite que as

operacOes sejam executadas sobre um grupo de atributos.

template ATTRIBUTE — define o tipo, a estrutura e caracteristica de urn atributo.

template BEHAVIOUR — define uma descricdo textual dos aspectos comportamentais

de uma classe de objeto, de uma notificacdo, de uma operacão ou de urn atributo.

template ACTION — define a sintaxe e uma descricdo comportamental de uma Nä()

em particular.

template NOTIFICATION — define a sintaxe e uma descricdo comportamental de

uma notificacao em particular

template NAME BINDING — define a estrutura de nomes para as instancias de uma

determinada classe de objeto gerenciado.

Template ATTRIBUTE

A template ATTRIBUTE é usada para definir a sintaxe de um tipo de atributo e seu

comportamento. Sua estrutura é mostrada na Figura 25. A sintaxe de urn atributo define como os
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valores do atributo sera. ° carregados no protocolo de gerenciamento. Urn atributo pode ser

set-valued ou single-value' .

A construcdo MATCHES FOR permite a especificacdo de regras de pesquisa que

podem ser aplicadas ao valor do atributo, por exemplo, no caso de um atributo set-valued,

poderia ser legitimo testar o atributo para igualdade, mas ndo para testar ordem. Estas regras de

pesquisa determinam quais operadores de filtro sdo legitimos quando um filtro de CMIS é

aplicado ao atributo. Por exemplo, um operador de filtro que testa o valor atual de urn atributo

para determinar se é igual a um valor especificado sera vdlido se o construtor MATCHES FOR

da definicdo de atributo especificar EQUALITY.

0 construtor BEHAVIOUR permite a especificacdo do comportamento do atributo. Este

use particular deve ser limitado dqueles aspectos do atributo que se aplicam a todos os packages

(e consequentemente a classe de objeto gerenciado) nos quais o atributo pode aparecer, ndo

sendo apropriado a inclusdo de aspectos de comportamento especificos a um package particular,

a menos que seja certo que o atributo so sera usado naquele package.

0 construtor PARAMETERS permite especificar pardmetros ao tipo do atributo a serem

incluidos ern sua definicdo. Neste contexto, os pardmetros sdo geralmente usados para estender o

erro de CMIS para expressar as condicOes de erro especificas do atributo.

•atributos que sa-o criados em ASN. 1 com base em SET OF sa-o chamados set-valued. todos os outros sao single-
value. ou seja. e definido por urn &leo valor no momento da codificack concreta.
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attribute label

WITH ATTRIBUTE
SYNTAX

ASN. 1 data type

MATCHES FOR qualifier(s)

Parameter
Templatesattribute nameREGISTERED AS
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DERIVED FROM

ou

BEHAVIOUR

PARAMETERS

Attribute
Templates

Behaviour
Templates

Figura 25 - Modelo da template ATTRIBUTE

Urn identificador Unico atribuido pelo construtor REGISTERED AS é usado como o

nome de tipo do atributo. Este identificador é levado nos pardmetros de servico CMIS primitivos

quando é necessario identificar o tipo do atributo. Em particular, é usado na construcdo dos

componentes de nomes de instäncia de objetos gerenciados, conhecido como Relative

Distinguished Name - RDN, e para identificar o atributo nas operacOes Get e Replace.

Template ACTION

A template ACTION e usada para definir operavies em urn objeto gerenciado que não

pode ser modelado pelo emprego de operacCies predefinidas, como Get ou Replace. A estrutura

deste modelo é mostrada na Figura 26.

0 construtor BEHAVIOUR é usado para definir um comportamento especifico para a

operacdo Action. Os elementos que deveräo ser listados aqui sdo:

efeito sobre urn objeto gerenciado de uma action;

efeito sobre urn recurso de uma action;

restricOes que podem ser aplicadas a uma action, por exemplo, em quais condicOes

uma action poderia ser rejeitada.
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A presenca ou auséncia do construtor MODE CONFIRMED definem os modos de

operacdo que podem ser aplicados a action. Se MODE CONFIRMED esta presente, a action

so pode operar em modo confirmado, quer dizer, uma resposta sempre sera gerada. Se lido

estiver presente, a action pode operar tanto no modo confirmado, como não confirmado.  

ACTION  
action label       

Behaviour
TemplatesBEHAVIOUR 

FWITHREPLY
SYNTAX ASN.1 data type   

REGISTERED AS action name

Figura 26 - Modelo da template ACTION

0 construtor PARAMETERS permite a especificacdo de parametros especificos da

action aplicaveis sobre todos os usos da action. Neste contexto, os pardmetros sào so usados corn

a finalidade de especificar extensOes para relatOrio de erros do CMIS para satisfazer as

necessidades especificas da action. E tecnicamente possivel usar pardmetros dentro das

templates ACTION que definem os conteUdos da informacdo da action e/ou reply-syntax;

porêm, isto é imprOprio, como os construtores WITH INFORMATION SYNTAX e WITH

REPLY SINTAX que sac) providos especificamente para aquele propOsito.

Os construtores WITH INFORMATION SYNTAX e WITH REPLY SINTAX sdo

usados para especificar as sintaxes a serem colocadas em uma invocacdo action pelo protocolo

CMIP, e na resposta de action correspondente se o modo confirmado é usado. Qualquer

construtor pode estar ausente, independentemente do modo de operacdo da action. Em uma

invocacdo action, ndo pode haver nenhuma necessidade para colocar qualquer argumento

adicional diferente do tipo da action, e em modo confirmado, ndo ha nenhuma necessidade para

especificar uma sintaxe de resposta (with reply syntax) a menos que haja informacdo especifica
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para ser passado na confirmacdo diferente de simplesmente indicar que a operacdo foi

completada.

0 construtor REGISTERED AS atribui um identificador unico a ser usado como nome

da action nome. Este identificador é usado nos pardmetros de servicos CMIS primitivos, quando

é necessArio identificar o tipo da action. Seu valor estabelece o contexto no qual a estrutura da

informacdo de action e sintaxes de resposta podem ser entendidas.

Template NOTIFICATION

A template NOTIFICATION é usada para definir as notificacOes que podem ser

emitidas pelos de objetos gerenciados. A estrutura da template é mostrada na Figura 27.

0 construtor BEHAVIOR é usado para definir urn comportamento especifico para a

notificacdo. Os elementos que sdo apropriado aqui sap

se a notificacdo e gerada como urn resultado direto de algum evento resource-related,

ou como resultado de alguns eventos derivados como um threshold ern um contador

que foi excedido;

a sucessdo de eventos ern um recurso que ativaria uma notificacdo

Ndo existe forma de definir os modos de operacdo que se aplicam a uma notificacdo,

todas as notificacOes podem operar ern modo confirmado ou modo rido confirmado, conforme

discricdo do servico CMIS.
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NOTIFICATIONNotification label

-\'\1
BEHAVIOUR Behaviour

Templates

PARAMETERS

1

WITH INFORMATION ParameterASN.I data type
SYNTAX Templates

AND ATTRIBUTE IDS Field name(s)
Attribute

Templates

WITH REPLY SYNTAX ASN. I data type

REGISTERED AS Notification type

NOTIFICATIONFigura 27 - Modelo da template

O construtor PARAMETERS permite a especificacão de parâmetros para a notificacao,

aplicdvel a todos os usos da notificacao. Neste contexto, os patimetros sdo so usados com a

finalidade de especificar extensOes para a emissdo de erro CMIS, para satisfazer as necessida4es

especificas da notificacdp. E tecnicamente possivel usar pardmetros, como com a templafr

AC1WN, para definir os contendos da informacdo e/ou das reply syntax; porem, istp

imprOprio, como os construtores WITH INFORMATION SYNTAX e WITH REPLY

S'NJtX sap especificamente providos para este propOsito.

O construtores WITH INFORMATION SYNTAX e WITH REPLY SYNTAX sao

us0c1 para especificar as sintaxes a serem levadas pelo CMIP em uma ativacdo da notificackt,

na resposta da action correspondente se o modo confirmado é usado. Qualquer construtor pode

estar ausente; na ativacdo da notificacao, ndo pode haver nenhuma necessidade em prom

quO9uer informacäo adicional diferente do tipo da notificacao, e em modo confirmado, näo 114

necessidade para especificar uma sintaxe de resposta a menos que haja uma informac0.0

especifica a ser passada na confirmacdo, diferente de simplesmente indicar que a notificacdo foi

recebida.

Urn identificador Pnico é atribuido, usando o construtor REGISTERED AS, para ser

usado como nome do tipo da notificacdo. Este identificador é usado nos parametros de servico

CMIS, quando é necessario identificar o tipo da notificacao. Seu valor distingue uma forma de



40

tipo de notificacdo particular de todos os outros, e entdo permite entender a estrutura da

inthrmacdo de notificacdo e das sintaxes de resposta.

Template BEHAVIOUR

A template BEHAVIOUR, ilustrada na Figura 28, é usada para definir o comportamento

objeto gerenciado ou de um componente deste. A definicdo de comportamento ndo é restrita de

qualquer forma, e pode ser descrita por meio de texto legivel, tecnicas de descricâo formais,

linguagens de alto nivel, ou outras tecnicas que envolvam uma descricdo textual, ou

combinacOes de ambas. Talvez um desenvolvimento futuro da sintaxe de GDMO possa resultar

na especificacdo de mecanismos unificados para descricOes formais nesta template.

behaviour
definition label

BEHAVIOUR

DEFINED AS string

Figura 28 - Modelo da template BEHAVIOUR

Template ATTRIBUTE GROUP

Os grupos de atributos permitem agrupar atributos para possibilitar a execucdo de

operacOes sobre o grupo. As operacOes disponiveis sdo Get e Replace corn valor default, e o

agrupamento de atributos especifica um nome que pode ser usado corn estas operacOes, sendo

interpretado como se fosse diretamente equivalente ao conjunto de nomes dos atributos

individuais.

A template ATTRIBUTE GROUP define o relacionamento de urn grupo de atributos, se

o grupo e fixo ou extensivel, e descreve o prop6sito do agrupamento. A Figura 29 apresenta a

estrutura da template ATTRIBUTE GROUP.

0 construtor GROUP ELEMENTS define todos os atributos que sax) os membros

obrigatOrios do grupo.



group label
ATTRIBUTE GROUP

REGISTERED AS group name

DESCRIPTION string

GROUP
ELEMENTS

FIXED
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Attribute

templates

Figura 29 - Modelo da template ATTRIBUTE GROUP

Se o grupo de atributo é definido para ser extensivel (omitindo o construtor FIXED), o

construtor GROUP ELEMENTS pode ser omitido completamente, ou pode ser usado para

definir o centro da sociedade do grupo. A extensdo do grupo é conseguida somando atributos

para o grupo quando este é referenciado na template PACKAGE.

Se o grupo de atributo é definido para ser fixo (incluindo o construtor FIXED), os

atributos listados no construtor GROUP ELEMENTS definem o relacionamento do grupo.

Quando urn objeto gerenciado é instanciado, a definicdo de qualquer grupo de atributos

que contenha deve ser consistente coin os atributos que o objeto gerenciado contern, quer dizer,

o grupo de atributo não incluird os atributos que ndo estdo instanciados no objeto gerenciado.

Para assegurar isto, exige-se que qualquer atributo definido para ser membro de urn grupo deve

ser referenciado no construtor ATTRIBUTES de um ou mais packages obrigatOrios da classe de

objeto gerenciado.

0 construtor DESCRIPTION permite uma descricdo textual do propOsito do

agrupamento possa ser incluido.

Urn identificador de grupo usado no construtor REGISTERED AS define urn

identificador de acesso rapid°, que pode ser usado nos parametros de servicos CMIS, que

executam as operacOes em atributos, em particular nas operacOes Get e Replace. Quando usada

deste modo, a operacdo a executada como se o identificador de grupo tivesse sido substituido

pelos identificadores do conjunto de atributos, que sdo membros do grupo no objeto gerenciado

consultado.
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Template PACKAGE

template PACKAGE permite agrupar urn conjunto relacionado logicamente de

caracteristicas de uma classe de objeto gerenciado. Esta template refine elementos definidos em

templates BEHAVIOUR, ATTRIBUTE, NOTIFICATION, ACTION e PARAMETER,

como mostrado na Figura 30. Como indicado na descried° da template MANAGED OBJECT

CLASS, um package é definido em separado ou incorporado na definicdo de classe, como urn

elemento obrigatOrio ou condicional.

construtor BEHAVIOUR DEFINITIONS permite especificar aspectos do

comportamento da classe de objeto gerenciado que é especifico ao package. Tal comportamento

pode incluir relacionamentos entre os valores de atributos, relacionamentos entre os elementos

de comportamento (behaviour) do package e o recurso propriamente dito, que o objeto

gerenciado controlard, e a relacdo entre o comportamento do objeto gerenciado e as operacOes e

notificacOes que reconhece.

O construtor ATTRIBUTES lista qualquer atributo que é incluido no package, junto

corn uma lista de propriedades para cada atributo, que define:

operaeOes disponiveis no atributo (GET, REPLACE, ADD, REMOVE);

valores default, inicial, requerido e permitido;

parametros que especificam qualquer extensdo para a relacdo de erros do CMIS, que

informa um mecanismo que aplica as operaciies disponiveis no atributo.

valor default especificado para urn atributo é usado em operacOes REPLACE WITH

DEFAULT, e tambern pode ser usado no momento da criacdo do objeto gerenciado. 0 valor

pode ser especificado como um valor fixo, pelo emprego de uma especificacdo de valor ASN.1,

ou como urn valor derivado, por meio de uma descried° textual das regras de derivacdo a serem

utilizadas. Estas regras permitem que o gerente de objeto gerenciado faca consideraeOes

dindmicas fixando valores default. Por exemplo, o valor default pode ser definido de maneira

dependente de valores de atributos de outro objeto gerenciado.
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Figura 30 - Modelo da template PACKAGE

Um valor inicial obrigatOrio pode ser definido para use quando é criado urn objeto

gerenciado. Como os valores default, o valor inicial pode ser urn valor estAtico, ou urn valor

derivado de uma regra. Se a especificacdo de valor inicial é omitida, valores iniciais para o

atributo sào determinados no momento da criacdo por valores especificados na operacdo Create.

A especificacdo de valores permitidos deixa ao gerente restringir urn conjunto de valores

que um atributo pode assumir de algum subconjunto dos valores que sào possiveis para o tipo do

atributo. E aconselhavel evitar a especificacdo dos valores permitidos, a menos que a sernântica

do atributo seja tab inconcebivel, que os valores excluidos nunca sera() relevantes em uma

subclasse. Se nenhuma especificacdo de quais valores permitidos é incluida, entdo ndo existe

restricdo nos valores que os atributos podem possuir.

0 construtor ATTRIBUTE GROUPS permite a inclusdo de grupos de atributo na

definicao do package. Os grupos de atributo fornecem um meio mais fãcil para acessar atributos

logicamente relacionados, executando uma operacdo Get em urn grupo de atributos tem os

mesmos efeitos como executando operaceies Get individuais em cada membro do grupo. Quando

uma operacdo Get é executada usando um nome de grupo de atributo, a resposta é idéntica
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resposta que seria devolvida em uma operacdo Get que individualmente identificou os membros

do grupo.

Os construtores ACTIONS e NOTIFICATIONS permitem a inclusdo de awes e

notificacOes na definicdo de uma package, junto corn qualquer parâmetro que pode ser associado

com eles. Os paiimetros usados neste contexto sac) especificos para:

definir qualquer extensdo necessaria para o erro de CMIS que informa o vocabuldrio

que é requerido pelo uso da operacdo ou notificacdo,

definir qualquer extensdo especifica package para as sintaxes da operacdo ou

notificacdo.

0 uso posterior de parametros aplicados em casos onde uma operacdo genericamente

definida ou notificacdo sera. usada (como definido em uma funcdo de administracdo de sistemas,

por exemplo) e a definicdo original das sintaxes associadas corn a opera do ou notificacão foi

projetada para ser extensive) para satisfazer exigéncias mais especificas.

0 construtor REGISTERED AS permite atribuir urn identificador Unico global como o

nome de uma definicdo de package. Se urn package é referenciado por urn construtor

CONDITIONAL PACKAGES, tern que ter um identificador global, este identificador é usado

para identificar o package no atributo Packages, que é herdado por todas as classes de objeto

gerenciado da classe top. Verificando o conteUdo do atributo Packages entdo o gerente permite

determinar qua) dos packages condicionais foram instanciados em um determinado objeto

gerenciado.

Template MANAGED OBJECT CLASS

A template MANAGED OBJECT CLASS forma o nucleo da definicdo de uma classe

de objeto gerenciada. Com excecdo da template NAME BINDING, todas as outras templates

que formam uma parte da definicdo da classe de objeto gerenciado sào referenciados,

diretamente ou indiretamente, a partir desta template, como mostrado na Figura 31.
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Figura 31 - Modelo da template MANAGED OBJECT CLASS

Todas as classes de objeto gerenciadas herdam caracteristicas de uma ou mais

superclasses, em Ultima instância, todas as classes sac) derivadas de uma classe de objeto

gerenciada especial, chamado top, que forma a raiz da hierarquia de heranca. Os construtores

DERIVED FROM da template MANAGED OBJECT CLASS prové os meios para especificar

as superclasses da qual uma classe de objeto gerenciada foi derivada, e de quern herda as

caracteristicas. Embora marcado como opcional na definicdo do modelo formal, este construtor

deve estar presente em qualquer definicdo de classe de objeto gerenciado diferente de top. As

regras que especificam de que maneira a heranca e especificacdo adicionais sdo combinadas para

formar a definicdo da classe de objeto gerenciada e descrita em Management Information Model

[X.720].

Os demais elementos da template se preocupam com a especificacdo de refinamentos

para as superclasses relacionadas na construcdo DERIVED FROM. Isto envolve a adicdo da

especificacdo de pacotes para a referida especificacdo, atraves de referes ncias a um ou mais

templates PACKAGE. Os elementos packages permitem definir uma colecdo de atributos,

operacOes, notificacOes, pardmetros e comportamentos. Urn package pode conter elementos que
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aumentam a especializacao da superclasse, ou que especificam uma faixa de atributos possiveis

de serem herdados.

0 construtor CHARACTERIZED BY lista todos os packages obrigatOrios que sera()

incluidos em todas as instancias da classe, e a construcao CONDITIONAL PACKAGES

indicam listas de packages cuja inclusao em uma instancia da classe é dependente de uma

condicao que e avaliada no momento da instanciacao. Este construtor pode ser usado para

modificar as condicOes que foram aplicadas aos packages herdados. Por exemplo, urn package

condicional que aparece em uma superclasse pode ser convertido a urn package obrigatOrio em

uma subclasse.

0 construtor REGISTERED AS é usado para atribuir um identificador imico a classe de

objeto gerenciado. Este identificador é levado nos parametros de servico CMIS quando é

necessario identificar a classe de objeto gerenciada.

A heranca e o use de packages provéem dois mecanismos poderosos para estruturar

definic -cies de objeto gerenciados, e para reuso de especificacOes que podem ser aplicadas a mais

de uma classe de objeto gerenciado. A heranca forma um mecanismo natural para definir versOes

refinadas de classes de objeto gerenciado existentes. Isto pode ocorrer como resultado de revisao

de um padrao de classe de objeto gerenciado onde o padrao revisado apresenta uma

funcionalidade adicional, mas mantem compatibilidade corn as definicOes anteriores.

Os packages condicionais formam urn mecanismo natural para definir classes de objeto

gerenciados que tem urn nucleo de funcionalidade para o qual podem ser somadas outras

capacidades alem das ja definidas.

Template NAME BINDING

A nomeacao de objetos gerenciados esta baseada na ideia de que os objetos estao

contidos dentro de outros objetos gerenciados. E a template NAME BINDING prove o

mecanismo na qual os objetos gerenciados sao instanciados e onde estdo contidos. Sua estrutura

é mostrada na Figura 34.

A name binding define, para as instancias da classe de objeto gerenciado identificadas

pelo construtor SUBORDINATE OBJECT CLASS, o atributo que sera usado para nomear

essas instancias, quando eles sdo contidos dentro de instancias de classe de objeto gerenciados

identificadas pelo construtor NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS. 0 qualificador AND

SUBCLASSES pode ser adicionado a qualquer um (ou ambos) destes construtores. Este

qualificador permite usar a name binding não somente corn a base da classe de objeto gerenciado
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nomeada no construtor, mas tambem corn qualquer subclasses daquela classe, a qualquer

profundidade na hierarquia de heranca. A caracteristica AND SUBCLASSES é util em

circunstâncias onde é antecipado que uma determinada classe de objeto gerenciado sera refinada

futuramente, e permite fazer isto sem a necessidade da redefinicao das ligacOes de nome

0 exemplo da Figura 32 apresenta como ocorre o processo de contencdo de objetos em

uma definicdo de NAME BINDING.

coffeMakerClass-locationClass	 NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS	 coffeMakerClass;
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS locationClass;
WITH ATTRIBUTE	 cmNumber;

CREATE;
DELETE;

REGISTERED AS { appNameB 1 };

coffeMakerClass-roomClass	 NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS	 coffeMakerClass;
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS roomClass;
WITH ATTRIBUTE	 cmNumber;

CREATE;
DELETE;

REGISTERED AS { appNameB 2 };

locationClass-floorClass	 NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS	 roomClass;
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS floorClass;
WITH ATTRIBUTE	 locationNumber;

CREATE;
DELETE;

REGISTERED AS { siteNameB 3 };
Figura 32 - Exemplo de utilizacdo de name binding.

Esta estrutura é instanciada da seguinte forma

Figura 33 - Exemplo de Arvore de nomeacdo.

0 modelo tambem define se urn objeto gerenciado pode ou nao ser criado, se ele pode ou

não ser apagado em urn objeto superior, atraves de atividades de gerenciamento remota. Os
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construtores CREATE e DELETE permitem que esta especificacdo seja feita junto corn

parametros que sào usados corn o CMIS.

	0. Behaviour
Templates

MO
class

	  1

MO
class

Attribute
Template

name binding label NAME
BINDING  

WITH ATTRIBUTE 

:BEHAVIOUR

CREATE i Create-modifier(s)

Parameter
Templates

DELETE Delete-modifier(s) Parameter
Templates

REGISTERED AS binding type name

Figura 34 - Modelo da template NAME BINDING

0 construtor CREATE permite ao gerente especificar opcOes de referacia de objetos ou

uma instancia de nomeacdo automatica, disponivel quando da criacao de instancias subordinadas

as classes de objeto gerenciado. Se o construtor CREATE esta ausente na template, ndo é

permitida a criacdo da classe de objetos gerenciados atrav6s de uma acdo de gerenciamento

remota.

0 construtor DELETE permite ao gerente especificar se todos os objetos contidos devem

ser apagados antes de apagar urn objeto superior, ou se a remocdo do objeto superior destrOi

todos os objetos nele contidos. As regras definidas por este construtor sac) apticadas

recursivamente. Se um objeto gerenciado A content urn objeto gerenciado B, que contem urn

objeto gerenciado C, que é o Ultimo na hierarquia, A so pode ser apagado (e assim B e C

apagados) se a name binding, no qual A e B foram criados, utilizou o qualificador DELETES-

CONTAINED-OBJECTS. Se o construtor DELETE esta ausente da template, a remocdo de

objetos gerenciados da classe subordinada por meio de acão de gerenciamento nab é permitida.
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Como corn a maioria dos outros modelos. o construtor REGISTERED AS é usado

para nomear um identificador itnico para cada name binding. Este identificador permite um

gerente falar para urn agente name binding o qual sera usado em uma operacdo Create.

Template PARAMETER

A template PARAMETER, cuja estrutura aparece na Figura 35, é um mecanismo

projetado para definir argumentos especificos usados dentro de um modulo GDMO. Ela pode ser

referenciada em campos notification, action e attribute. Ela possui uma estrutura sintdtica bem

definida, mas é possivel definir quais valores que podem aparecer nos campos.

0 construtor CONTEXT identifica o contexto dentro do qual o pardmetro e usado.

Varios contextos possiveis sdo especificados. Os contextos ACTION-INFO, ACTION-

REPLY, EVENT-REPLY, indicam que o pardmetro é usado para preencher urn ANY

DEFINED BY, que é parte da estrutura da informacäo ou resposta definida para uma acão ou

uma notificacdo. Isto permite a definicdo de acOes e notificacOes que podem ser estendidas para

incluir informacdo adicional que nao foi colocada na definicao original. 0 contexto SPECIFIC-

ERROR permite o uso do processamento de falhas do CMIS para levar a informacdo de erro da

classe do objeto gerenciado, que nä° pode ser expressada por meio dos valores padrOes de erro

do CMIS.

As templates PARAMETER podem ser referenciadas por outras templates, em uma

variedade de contextos e para diversos propOsitos. Os pardmetros podem ser fixos aos atributos,

ou na prOpria template ATTRIBUTE (este pardmetro é aplicavel a todos os usos do atributo) ou

na template PACKAGE. 0 tipo do contexto que se aplica a este uso é o SPECIFIC-ERROR,

onde o pardmetro é usado para definir condicOes de erro para operacOes Get ou Replace no

atributo, que nao pode ser representado usando os cOdigos de erro CM1S existentes.
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CONTEXT context type

WITH SYNTAX ASN. I data type
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	JJ

Figura 35 - Modelo da template PARAMETER

Podem ser usados patimetros corn a palavra-chave CONTEXT, como ACTION-INFO,

ACTION-REPLY, EVENT-INFO e EVENT-REPLY para definir elementos de sintaxe

associados corn acOes, informacOes de notificacdo e sintaxes de resposta. Estes contextos podem

ser usados nas templates NOTIFICATION ou ACTION, ou nas templates PACKAGE onde as

awes e notificacOes sao referenciadas.

0 construtor syntax-or-attribute-choice define a sintaxe ASN.1 que é usada para

preencher o campo identificado pelo CONTEXT. Isto pode ser feito tambem atraves de

referencia direta a urn tipo de definicdo ASN.1, ou atraves da referenciacdo a urn modelo

ATTRIBUTE cuja sintaxe sera usada para este propOsito.

Um identificador unico atribuido pelo construtor REGISTERED AS é usado como

nome de pardmetro. Este identificador estabelece o contexto que permite que o valor do

identificador do objeto seja transportado para o campo OBJECT IDENTIFIER referenciado

pelo construtor ANY DEFINED BY



51

3.3 Notagdo de Sintaxe Abstrata - ASN.1

Urn dos problemas fundamentais encontrado na interconexao de sistemas abertos tem

sido o tratamento das diversas formas existentes de representaedo de dados. As tecnicas

utilizadas para definir as unidades de dados dos protocolos (PDU) dos niveis mais baixos do

modelo de referéncia OSI sao inadequadas para representar as estruturas de dados complexas e

variaveis usadas nos padrOes da camada de aplicacao. A soluedo para os problemas de

representaeao, codificacao, transmissao e decodificaeao de estruturas de dados é ter urn modo de

descrevé-las que seja suficientemente flexivel para ser utilizada em varias aplicaeOes, isto é, as

estruturas devem ser definidas de maneira independente de maquina e sem ambigiiidades.

No inicio da utilizacao das redes de computadores, o termo virtualizacao foi utilizado

para definir o acoplamento dos tipos de dados virtuais trocados por urn protocolo, a estrutura de

dados e a implementaedo particular. Assim, esta separaedo é baseada em duas nocOes, utilizadas

ate hoje:

Representacao Abstrata: cada tipo de dado é descrito de modo independente das

estruturas orientadas a maquina e as suas restrieOes;

Representacäo Concreta: é uma dada instancia de urn tipo de dado que pode ser

transmitida na rede usando um octeto ou uma cadeia de bits. A representaeao deve

ser compreensivel, sem ambiguidades, entre emissor e receptor, como o valor de

um tipo de dado.

A Notaeao de Sintaxe Abstrata — ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) é uma notacdo

formal para definiedo de sintaxes abstratas. Esta notaedo é urn padrdo generic° usada nas

camadas de apresentaedo e aplicaedo para a definiedo de PDU e algumas informaeOes

referenciadas ou utilizadas pelas aplicacOes. A ASN.1 é definida atraves de duas especificacOes

distintas: a linguagem propriamente dita e uma notaedo de sintaxe concreta conhecida como

BER (Basic Encode Rides), que especificam urn conjunto de regras associadas para a

representaeao, em forma de bits, dos dados definidos atraves da notaedo abstrata.

A linguagem ASN.1 e a notaedo de sintaxe concreta BER sac, definidas, respectivamente,

pelas normas [X.208] e [X.209], que sac) as normas utilizadas pelo GDMO.

Segundo a OSI, a ASN.1 é uma linguagem de descried° usada para definir tipos de

dados. A notaedo usa um conjunto de dados primitivos e proporciona a construed° de novos
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elementos derivados desses tipos primitivos. Isso permite que novos tipos de dados sejam

definidos especificamente para uma aplicacao.

3.3.1 Convenceles Lexicas

A gramatica definida para notacdo ASN.1 [X.208] e descrita por uma BNF, conforme

relacionado no anexo 5, neste documento sdo apresentadas as palavras reservadas. Neste texto as

palavras reservadas aparecem sempre em letras mainsculas.

Uma descricdo ASN 1 consiste em varios tokens ou lexemes. Ha apenas quatro tipos de

tokens [ROSE90]

Palavras: constituldas de letras maiusculas e minnsculas, digitos e hifens, iniciando

sempre por uma letra;

Ntimeros: compostos de digitos;

Cadeias: que podem tomar trés formas:

"cadeia de caracteres", para cadeia de caracteres,

'0123456789ABCDEF'H, para cadeia de hexadecimais e

'01'B, para cadeia de bits;

Pontuarao: demais sinais utilizado;

Espacos em branco entre tokens sào ignorados. Comenthrios podem ser utilizados onde

um espaco em branco for valid°, isto é entre quaisquer dois tokens. 0 texto de comentdrio deve

iniciar corn urn seqiiéncia de caracteres "--" e terminar corn a mesma segancia ou corn fim de

linha.

3.3.2 MOdulos

Uma colecdo de descricOes ASN 1 deve estar sempre contida em um modulo. Uma

definicdo de modulo ASN.1, segundo os adendos mencionados anteriormente, tern a seguinte

forma:

<Moduleldentifier> DEFINITIONS ::=
BEGIN

<Linkages>
<Declarations>

END

0 element() <Moduleldentifier> pode ser urn nome e, opcionalmente, Object Identifier

que descreve a identificacäo de algum Orgdo de padronizacdo corn o objetivo de distinguir um

modulo de qualquer outro modulo ASN.1 Urn exemplo poderia ser [ROSE90]:
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MTSAbstractService{
joint-isso-ccitt mhs-motis(6) mts(3) modules(0) mts-abstract-service(3)

onde o MTSAbstractService é o nome do modulo e a descricdo entre chaves e urn Object

Identifier.

Os elementos <Linkages> relacionam esse modulo corn outros mOdulos.

EXPORTS
SubmissionPort, DeliveryPort

IMPORTS
Name FROM InformationFramework {

joint-iso-ccitt ds(5) modules(1) information -framework(1)
}

A parte referente a <Declarations> contém as definicOes ASN.1 propriamente ditas.

para um tipo, o nome é iniciado sempre corn uma letra maiUscula,

para urn valor (ou uma instdncia de um tipo), o nome é iniciado sempre corn uma

letra minuscular

para uma macro, o nome é composto somente de letras mahisculas

3.3.3 Tipos

A sintaxe para definicdo de urn tipo ASN.1 é bastante simples:

NomeDoTipo ::= TYPE

Similarmente, uma "varidvel" ou, mais propriamente, uma instdncia de um tipo de dado

correspondendo a um valor predefinido para ele é definida como:

nomeDoValor NomeDoTipo ::= VALUE

Dentro de um modulo em ASN.1 podemos classificar os tipos em:

Tipos Simples

Tipos Construtores

Metatipos

Tipos Tagged

Tipos de Cadeia de Caracteres

Subtipos
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TIPOS SIMPLES

A notacdo ASN.1 define urn conjunto de tipos simples que sdo especificados atraves de

palavras reservadas e escritas integralmente com Tetras maiusculas.

BOOLEAN

Representa urn tipo de dado que pode assumir um dos dois valores: TRUE ou FALSE.

Por exemplo:

Multiple-defined-contextes ::= BOOLEAN
simple Multiple-defined-contexts ::= TRUE

INTEGER

E um tipo de dado que pode assumir como valores os cardinais usados para contagem.

ContentLength ::= INTEGER
length ContentLength ::= 100

Outra utilizacäo é a enumeracäo de todos os valores possiveis para o tipo.

RegistrationMailType ::= INTEGER {
non-registered-mail(0),
registered-mail(1)

}
mymail RegistrationMailType ::= registered-mail

A grande utilidade desta forma levou a criacâo do tipo ENUMERATED quando da

definicäo dos adendos a ASN.1.

ENUMERATED

E urn tipo de dado que pode assumir qualquer urn dos valores enumerados ern sua

definicdo. Os valores utilizados na enumeracdo representam apenas urn conjunto de valores que

uma instäncia do tipo de dados pode assumir. Ndo são permitidas operacOes como adicdo ou

subtracdo.

RegistrationMailType ::= ENUMERATED {
non-registered-mail(0),
registered-mail(1)

}
mymail RegistrationMailType ::= registered-mail

REAL

E urn tipo de dado que pode assumir qualquer valor real. Os valores reais sac)

especificados atraves de um conjunto de trés valores inteiros mantissa, base e expoente.

Real = mantissa * base expoente

A mantissa e o expoente podem assumir qualquer valor inteiro, enquanto a base esta

limitada aos valores 2 ou 10.
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TranscendentalNumbers ::= REAL
TranscendentalNumbers ::= { 27182818, 10, -7 }

BIT STRING

E um tipo de dado que define uma seqUéncia de zero ou mais bits, sem delimitacdo de

tamanho. Na-o existe vinculacdo do nUmero de bits com o valor 8 ou corn qualquer outro valor.

RandomNumber ::= BIT STRING
number RandomNumber ::= '1010'B

Este tipo permite tamb6m a utilizacäo de bits nomeados. 0 primeiro bit é sempre

nomeado com 0 (zero) e os valores sac) definidos entre chaves (0).

Attribute-Groups ::= BIT STRING {
storage (0),
security (1),
private (2)

}
groups Attribute-Groups ::= {storage, private} -- '101'B

OCTET STRING

E um tipo de dado que define uma seqUéncia de zero ou mais octetos, sem delimitacdo de

tamanho. Pode ser usado para representar caracteres ou qualquer outro dado orientado a byte.

UserName:: = OCTET STRING
initiator UserName:: = "anon" -- ou '616E6F6E'H

Relacionados ao tipo OCTET STRING estdo todos os tipos cadeia de caracteres.

NULL

E um tipo de dado que representa a possibilidade de ausëncia de informacdo ligada a urn

tipo.

TimeOfDay ::= CHOICE {
UTCTime,
NULL

}
unixEpoch TimeOfDay ::= { "700101000000Z" }
unknownTime TimeOfDay ::= { NULL }

OBJECT IDENTIFIER

E um tipo de dado que identifica de forma Unica um objeto de informacdo registrado, por

exemplo, em algum documento de padronizacdo ou em algum modulo ASN.1 ja. definido. A

sintaxe é bastante simples:

Document-Type-Name ::= OBJECT IDENTIFIER
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Este valor é representado por uma seqtiéncia de numeros inteiros positivos e

possivelmente por uma breve descricdo textual, que representam valores de uma drvore. Os

valores são definidos a partir da raiz e continuam na estrutura ate o objeto em questdo.

root

recommendation(0) 	 question(1) administration(2)	 network-operator

Inicialmente, esta ärvore é definida atraves de trës arcos subordinados a raiz, indicando

organismos com autoridade de registro, quaffs sejam:

ccitt(0): administrado pelo Consultative Committee for International Telegraph and

Telephone (CCITT);

iso(1): administrado pelo International Organization for Standardization e pelo

International Electrotechnical Committee (ISO/IEC);

joint-iso-ccitt(2): administrado conjuntamente pela ISO/IEC e CCITT.

Para 1SO/1EC, foram definidos quatro nodos, subordinados da seguinte forma:

iso(1)

Eles podem ser assim descritos:

standard(0): tem como nodos subordinados cada International Standard, como, por

exemplo, FTAM ou IS 8571. Assim, quando FTAM define objetos, eles se iniciam

corn o prefixo 1.0.8571. Cada norma e, entdo, responsdvel pela hierarquia de nomes

usada sob seu prefixo.

registration-authority(1): reservado para use pelas autoridades de registro OSI,

quando elas sdo criadas.

member-body(2): tern um nodo subordinado para cada membro da ISO/IEC. 0 valor

do label de cada nodo é um Decimal Country Code (DCC). Cada membro e, entao,

responsdvel pela organizacdo posterior do seu respectivo espaco de nomes.
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•	 identified-organization(3): tern urn nodo subordinado para qualquer organizacdo

que a ISO/IEC deseja favorecer. Ism possibilita a qualquer organizacäo nomear objetos (sempre

objetos proprietarios) sem perigo de colisdo na arvore de nomes.

A principal nocaro do tipo OBJECT IDENTIFIER é a compreensdo do significado do

caminho na arvore, ou seja, que este caminho representa o controle administrativo dos objetos

sendo utilizados.

A descricäo de urn OBJECT IDENTIFIER pode ser feita de varias formas. 0 formato

mais reduzido é listar os valores encontrados nos labels da arvore (1.0.8571.5.1) identificando

um objeto:

fTAM-1 Document-Type-Name ::= { 1 0 8571 5 1 }
fTAM-1 Document-Type-Name ::= { iso standard 8571 5 1 }
fTAM-1 Document-Type-Name ::= { iso(1) standard(0) 8571 5 1 }
ftam-documents OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1) standard(0) 8571 5 }
fTAM-1 Document-Type-Name 	 ::= { ftam-documents 1 }

OBJECT DESCRIPTOR

E um tipo de dado que identifica textualmente urn objeto de informacao. Diferente de urn

OBJECT IDENTIFIER, um ObjectDescriptor nab é Unico e isto pode ocasionar problemas de

duplicidade de nomes.

NickName	 ::= ObjectDescriptor
ber NickName ::= "Basic Encoding of a single ASN.1 type"

TIPOS CONSTRUTORES

Os tipos simples podem ser combinados para a construcao de tipos mais complexos. Os

tipos construtores sac) definidos por palavras reservadas e devem ser sempre escritos em letras

maiUsculas.

SEQUENCE

E urn tipo de dado que define uma lista ordenada de nenhum ou mais elementos, cada urn

deles definido por um tipo ASN.1.

VarBind ::= SEQUENCE {
ObjectName,
ObjectSyntax

}

Uma forma alternativa é a identificacdo dos tipos utilizados na lista, usando um rOtulo

para cada elemento. Esta identificacdo é usada para tornar a definicab mais legivel, e é bastante

util quando ha varios elementos de mesmo tipo na lista.
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VarBind ::= SEQUENCE {
name	 ObjectName,
value	 ObjectSyntax

}

SEQUENCE OF

E urn tipo de dado que define uma lista ordenada de nenhum ou mais elementos de

mesmo tipo ASN.1. Este tipo é similar aos arrays dinamicos de algumas linguagens de

programacdo.

RoutingTable ::= SEQUENCE OF
RoutingEntry

SET

E urn tipo de dado que define uma lista ndo ordenada de nenhum ou mais membros, cada

urn deles definido por um tipo ASN.1. A diferenca entre este tipo e o SEQUENCE é que a ordem

dos membros rid() é significativa.

IMPidentifier ::= SET {
user	 ORAddress,
user-relative-identifier	 LocallPMldentifier

}

SET OF

E urn tipo de dado que define uma lista nao ordenada de nenhum ou mais membros de

mesmo tipo ASN.1

MulticastGroup ::= SET OF Peer

ATRIBUTOS

Os dois tipos de atributos que podem ser utilizados nos tipos construtores sdo

OPTIONAL e DEFAULT

OPTIONAL possibilita a declaracao de algum elemento que pode näo estar presente

em alguma instäncia do tipo;

DEFAULT é utilizado para determinar urn valor predefinido de urn tipo de dado, caso

nab the seja atribuido algum valor.

Por exemplo:

Interrupt-Request ::= SEQUENCE {
fatal-error	 BOOLEAN	 DEFAULT TRUE,
message	 PrintableString	 OPTIONAL

}

E importante ressaltar que o use do atributo OPTIONAL pode levar a problemas de

ambigUidade quando de sua utilizacdo. Por exemplo:
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Example ::= SEQUENCE {
alpha INTEGER OPTIONAL,
beta INTEGER OPTIONAL

}

Se em uma instäncia fossem atribuidos dois valores, o primeiro equivaleria a alpha e o

segundo a beta, mas se fosse atribuido urn Unico valor, ndo estaria claro se ele seria alpha ou

beta

A utilidade do atributo COMPONENTS OF estd relacionada a definicdo de urn tipo

SEQUENCE que inclui todos os elementos de algum outro tipo construtor, sem ter de listd-los

novamente. Por exemplo:

ORName ::= SEQUENCE {
address COMPONENTS OF ORAddress,
diretory-name Name OPTIONAL

ORAddress ::= SEQUENCE {

}

No exemplo anterior, o tipo ORAddress a uma seqUëncia de vários elementos. Segundo

ASN.1, o use do atributo COMPONENTS OF define a inclusdo de todos os elementos da

referida seqUes ncia. Isto é bastante diferente da seguinte definicdo:

AddressAndName ::= SEQUENCE {
address	 ORAddress,
diretory-name	 Name OPTIONAL

que contem apenas dois elementos.

METATIPOS
Sao alguns tipos ASN.1 que ndo se enquadram nos tipos simples e construtores.

Permitem uma melhor selecdo de tipos.

CHOICE

E um tipo de dado definido como uma uniâo de um ou mais tipos, e uma certa instal-16a

deste tipo pode tomar o valor de apenas um dos membros desta unido

TimeOfDay ::= CHOICE {
actual-value UTCTime,
not-available NULL
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unixEpoch TimeOfDay	 ::= { actual-value "700101000000Z"}
unknownTime TimeOfDay ::= { not-available NULL }

ANY

E um tipo de dado definido como uma unido de todos os possiveis tipos ASN.1. Este tipo

é utilizado sempre que urn tipo de dado nao é definido pelo autor do modulo ASN.1

AP-title ::= ANY

Ha ainda outra sintaxe para este tipo:

Algorithmldentifier ::= SEQUENCE {
algorithm	 OBJECT IDENTIFIER,
parameters ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL

}

onde parameters pode ser qualquer tipo ASN. I valido, o qual é refinado por qualquer valor

dindmico tornado por algorithm.

0 tipo ANY pode ainda ser utilizado atraves de abreviacOes. Sintaticamente, o tipo de

dado SEQUENCE OF ANY é idéntico a SEQUENCE assim como SET OF ANY e idéntico a

SET.

EXTERNAL

E urn tipo de dado definido em algum outro documento fora do modulo corrente.

Diferentemente do tipo ANY, um tipo EXTERNAL nao necessariamente se referencia a um tipo

definido usando ASN.1.

Se algum dado nao pode ser modelado por algum tipo definido pela notacdo ASN.1, ele

pode ser definido como EXTERNAL 0 tipo EXTERNAL nao e um tipo ASN. 1 essencial.

EXTERNAL ::= [UNIVERSAL 8] IMPLICIT SEQUENCE {
direct-reference	 OBJECT IDENTIFIER

OPTIONAL,
indirect-reference INTEGER	 OPTIONAL,
data-value-descriptor	 ObjectDescriptor

OPTIONAL,
encoding CHOICE {

sing le-ASN1-type	 [0]	 ANY,
octet-aligned	 [1]	 IMPLICIT OCTET STRING,
arbitrary	 [2]	 IMPLICIT BIT STRING

}
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TIPO TAGGED

Os tipos tagged de ASN.1 sdo utilizados para identificar unicamente um tipo de dado.

Para isto, ASN. I associa um tag, ou rOtulo, a cada tipo de dado, distinguindo urn tipo de outro.

Um tag possui duas panes: classe e nUrnero (nao negativo).

As classes de tags sdo representadas por quatro palavras reservadas: UNIVERSAL,

APPLICATION, PRIVATE e Context Specific. A palavra reservada pode ser suprimida no

caso de Context Specific.

UNIVERSAL: utilizado como identificacdo unica no contexto global; sdo os tags

definidos no padrdo ASN.1;

APPLICATION: utilizado para identificacâo unica dentro de urn dado modulo

ASN. I, onde os tipos de dados devem ser definidos coin tags distintos,

PRIVATE: utilizado para identificacdo de tipos definidos pelas aplicacOes dentro

de empresas ou organizacOes;

Context Specific: utilizado para identificacdo unica de elementos ern tipos

construtores, como ern um tipo SEQUENCE, não possuindo nenhum significado

fora deste contexto, tal como:

Example:: = SEQUENCE {
alpha	 [0]	 INTEGER	 OPTIONAL,
beta	 [1]	 INTEGER	 OPTIONAL

}

A Tabela 2 relaciona todas as tags definidas nas construciies em ASN.1
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Tag Universal Tipo ASN.1
1 BOOLEAN
2 INTEGER
3 BIT STRING
4 OCTET STRING
5 NULL
6 OBJECT IDENTIFIER
7 Object Descriptor
8 EXTERNAL
9 REAL
10 ENUMERATED

11 — 15 Reservado para adendos
16 SEQUENCE, SEQUENCE OF
17 SET, SET OF
18 NumericString
19 PrintableString
20 TeletexString
21 VideotexString
22 IA5String
23 UTCTime
24 GeneralizedTime
25 GraphicsString
26 VisibleString
27 GeneralString
28 CharacterString

29 - Reservado para adendos
Tabela 2 - Relacdo de tags Universais

A seguir sào apresentados exemplos de utilizacdo dos trés primeiros tipos de lags:

IA5String ::= [UNIVERSAL 22] IMPLICIT OCTET STRING
Priority ::= [APPLICATION 7] ENUMERATED {

normal(0), non-urgent(1), urgent(2)
}
MagicCookie:: = [PRIVATE 0]	 BIT STRING

TIPOS DE CADEIA DE CARACTERES

ASN.1 define alguns refinamentos do tipo OCTET STRING para representacdo dos

tipos de cadeia de caracteres. Sao definidos oito diferentes tipos de cadeias - os trés primeiros

sdo mais utilizados:

NumericString: define cadeias de digitos numericos (de 0 a 9);

PrintableString: define cadeias de letras mainsculas, minusculas, digitos, sinais de

pontuacdo e espacos;

IA5String: define cadeias de caracteres em cOdigo ASCII;
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VideotexString,

VisibleString;

GraphicString;

GeneralString;

Tipos de dados para representacdo do tempo:

GeneralizedTime: contem a data, expressa por quatro digitos para o ano, dois digitos

para o mès e dois digitos para o dia; hora, expressa em horas e em minutos e,

opcionalmente, em segundos e fracao de segundos corn precisdo fraciondria qualquer;

e um indicador opcional da relacdo desta hora corn o Coordinated Universal Time

(UTC), por exemplo [BRISA94]:

dateAndTime GeneralizedTime ::=	 "19980304181906.740004Z"

UTCTime: contem a data, expressa por dois digitos para o ano, dois digitos para o dia;

hora, expressa ate em segundos e um indicador opcional da relacdo desta hora com o

Coordinated Universal Time (UTC), por exemplo:

atTheToneTheTimels UTCTime ::=	 "890304101500-0800"

SUBTIPOS
Urn subtipo ASN.1 é urn refinamento de algum outro tipo ASN.1, denominado seu tipo

pai (ou prototype). 0 tipo pai pode ser ainda outro subtipo definido. Para a maior parte dos tipos,

a especificacäo de urn subtipo consiste ern uma lista entre parénteses, seguindo a definicäo do

tipo:

SubType ::= ParentType ( especificagão do subtipo )

Dentro da lista pode haver uma ou mais especificacOes de subtipo, todas separadas por
177.

Para os tipos SEQUENCE OF e SET OF pode haver ambigUidades quando da

utilizacao de subtipos. Vejamos o exemplo:

63

AmbiguousSubType ::= SET OF ParentType (-- especificagâo do subtipo --)
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Uma especificacdo de subtipo single value é utilizada para indicar urn subconjunto de

valores \fa:lidos para o tipo pai.

ProtoType ::= ENUMERATED {
first-class(0),
business-class(1),
coach-class(2),
economy-class(3)

SubType ::= Prototype (coach-class I economy-class)

Um subtipo contained é utilizado para combinar valores definidos em tipos diferentes.

OtherType ::= Prototype ( INCLUDES SubType I business-class)

A definicao OtherType pode assumir todos os valores de SubType, e ainda o valor

business-class.

0 subtipo permitted alphabet é utilizado para refinar cadeias de caracteres.

TenDigitString ::=
PrintableString ( FROM ( "1" I "2" I "3" I "4" I "5" I

"6" I "7" I "8" I "9" I "0" ) )

Um subtipo value range é utilizado para limitar os valores maxim° e minimo que urn tipo

de dado pode assumir.

Prototype ::= INTEGER
NegativeNumber ::=	 Prototype ( MIN ..< 0 )
NonPositiveNumber ::= Prototype ( MIN .. 0 )
PositiveNumber ::= Prototype ( 0 <.. MAX )
NonNegativeNumber ::= Prototype ( 0 .. MAX )

Apenas os tipos pai INTEGER e REAL podem ser refinados da forma exemplificada

anteriormente.

0 subtipo size range é utilizado para limitar o tamanho que urn valor pode assumir. Ele

esta dividido em dois casos:

Tipos pai que modelam strings (BIT STRING e OCTET STRING), o tamanho do

subtipo indica quantas unidades lOgicas podem estar presentes, definindo o menor e maior

tamanho do string.

Tipos pai que modelam arrays (SEQUENCE OF e SET OF), o tamanho do subtipo

indica quantos elementos ou membros podem estar presentes, definindo o menor e maior

tamanho do array.

Consideremos os exemplos:

• Tipo onde os ninneros utilizados podem ter de 7 a 10 digitos
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NANpIan ::= TenDigitString ( SIZE ( 7..10 ) )

• Tipo composto por uma seqtlacia de ate 5 componentes do tipo VarBind

VarBindList ::= SEQUENCE OF ( SIZE ( 1..5 ) ) OF VarBind

Finalmente o subtipo inner é utilizado para refinar tipos construtores. Esses subtipos

permitem que novos tipos construtores sejam definidos de modo que porcOes de outros tipos

construtores estejam presentes e, opcionalmente, se presentes, que valores eles podem assumir.

Exemplos dos subtipos inner:

PDU ::= SEQUENCE {
requestld	 Requestld,
Operation	 ENUMERATED {

get(0),
put(1)

},
error-occuring Error-Occuring	 OPTIONAL,
binding	 Binding	 OPTIONAL

}
Binding ::= SEQUENCE {

Name ObjectName,
Value ObjectSyntax OPTIONAL

}
GetRequest ::= PDU ( WITH COMPONENTS {

operation	 (get),
error-occuring	 ABSENT,
binding	 PRESENT

(WITH COMPONENTS { value ABSENT } )
)

GetResponse::= PDU ( WITH COMPONENTS {
operation (get),
binding ( WITH COMPONENTS { value PRESENT } )

VALORES

0 padrao ASN 1 define uma sintaxe para atribuir valores as instancias de tipos de dados.

Cada instancia pode ser visualizada como uma varidvel correspondendo a um valor predefinido

de um tipo de dado.

nomeDoValor NomeDoTipo ::= VALUE

Uma ins-CA.116a de uma PDU GetResponse poderia ser:

requestld	 17,
operation	 get,
binding {

name 1.3.6.1.2.1.1.1.1.0,
value "unix"
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3.4 Consideracties Finais

Neste capitulo foram apresentadas as informacOes sobre a arquitetura de gerenciamento

OSI, relacionando suas areas funcionais, as entidades utilizadas para a funcdo de gerência, e

principalmente o conjunto de normas que sdo necessarias para o seu entendimento. Tambem foi

feita uma abordagem sobre a linguagem de especificacdo de objetos gerenciados GDMO -

Guidelines for Definition of Managed Objects, e a linguagem de definicdo de tipos ASN.1 -

Abstract Syntax Notation One.



CAPiTULO 4

COMPARAC;10 ENTRE CORBA E OSI

4.1 introducão

Ao longo dos Ultimos anos a indUstria da tecnologia de informacao, tern desenvolvido

ambientes de desenvolvimento de softwares orientados a objeto (linguagens, ferramentas de

bibliotecas, banco de dados), para a realizacdo de projetos orientados a objeto em sistemas de

computadores. E, portanto, natural que os implementadores da geréncia OSI tenham expectativas

relativas a esses ambientes para o desenvolvimento de produtos para gefencia de rede. 0 fator

fundamental na realizacdo desta expectativa, é a compatibilidade entre os modelos objeto

subjacentes, sendo necessdria uma comparacdo entre o modelo objeto da geracia OSI em

relacdo aos modelos objetos usados nos ambientes distribuidos, mais especificamente CORBA.

Neste sentido, urn grupo de trabalho conjunto do NMF e X/Open realizou um trabalho de

comparacdo [OPS95]. Este capitulo baseia-se neste estudo. As seguintes comparacOes foram

realizadas: objetivos do modelo, interfaces, caracteristicas dos objetos, especificacOes de objeto e

instanciacào, taxonomia, referéncia a objetos e selecdo de objetos e resolucdo de endereco.

4.2 Objetivos do Modelo

A Tabela 3 resume a comparacdo entre os objetivos dos modelos objetos da geracia OSI

e OMG
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Gerencia OSI OMG

Intencäo de uso Gerancia de redes distribuidas. Desenvolvimento de sistemas distribuidos
orientados a objeto.

Interoperabilidade/
portabilidade

Ao nivel sintatico e semantic°. Nenhuma
portabilidade	 de	 cOdigo,	 e
interoperabilidade de comunicacoes.

Ao nivel sintatico e semantico portabilidade
de	 c6digo.	 Nehuma	 portabilidade	 de
comunicacOes.	 (CORBA	 2	 prove
interoperabilidade).

Vantagens do uso Geréncia	 de	 componentes	 de	 rede
heterogèneos.

Transparência	 para	 aplicagOes	 de
plataformas heterogéneas basicas.

Componentes reusaveis Biblioteca/catalogo	 de	 informagáo	 de
gerência.

Biblioteca de Tipos de Interface.

Tabela 3 - Comparacdo entre Modelos Objeto OSI e OMG

0 principal aspecto para entender a interoperabilidade e o entendimento sobre a sintaxe e

a semántica da troca de informacOes. Para alcancar a interoperabilidade deve existir

concordância em ambos.

0 objetivo de cada grupo é promover interoperabilidade sintatica e semântica, entre

componentes de computacäo heterogëneos, os modelos diferem somente nas suas abordagens em

especificar a interoperabilidade, e suas escolhas de pontos de interface nos quais ela existe.

Outro aspecto é a reusabilidade, urn tema comum que é encontrado atraves da declaracäo

dos objetivos do Gerência OSI e modelos OMG, é o dos componentes reusdveis corn enfase

sobre biblioteca de objetos, portabilidade de aplicaciies e componentes de gerenciamento

heterogeneos.

4.3 Interfaces

Os dois modelos escolheram posicOes diferentes para suas interfaces. A Geréncia OSI

apontou uma interface de comunicacäo entre sistemas de computadores, ao passo que o OMG

optou por uma interface programdvel entre componentes de um sistema de computadores. Essas

escolhas ditaram urn estilo diferente de interface, entretanto, urn nUmero importante de conceitos

sdo comuns aos dois modelos.

A Tabela 4 compara as interfaces definidas nos dois modelos objetos.
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Geréncia OSI OMG

Tipo de Interface Interface	 de	 comunicacão	 entre	 urn
sistema	 gerenciador	 e	 urn	 sistema
gerenciado,	 urn	 agente,	 residente	 num
sistema gerenciado, faz a mediagao entre
o	 sistema	 gerenciador	 e	 o	 objeto
gerenciado.

Interface programavel entre urn chamador
e	 um	 objeto.	 Interface	 inclui	 somente	 a
assinatura

Protocolo Portador A	 sintaxe	 e	 sernantica	 do	 protocolo
portador sao definidos ern ISO/IEC 9596-
1 [X.710].

Independente	 do	 protocolo	 portador.	 A
interoperabilidade	 dita	 urn	 ou	 mais
protocolos.

Interface Aberta A	 I SO/I EC	 9596-1	 é	 urn	 padre°
internacional e muitas especificagOes de
objetos	 gerenciados	 este°	 disponiveis
publicamente.

Interfaces	 padre()	 tern	 sido	 definidas
usando-se	 IDL	 para	 especificacao	 de
servigos de objetos.

Modelo de Protocolo 0 modelo de protocolo para operacOes
remotas	 baseia-se	 na	 passagem	 de
mensagens	 nao-bloqueante, 	 corn
respostas do tipo normal e exceceo; uma
Unica mensagem inicial pode resultar em
mUltiplas respostas.

0 modelo de protocolo tern dois estilos de
sementicas de execugeo: no maxim° uma
vez	 (bloqueante	 corn	 excecoes),	 pelo
menos	 uma	 vez	 (neo	 bloqueante,	 sem
garantia de entrega). A entrega de eventos
tambern flea é garantida pelos servigos de
eventos COSS.

Concorréncia de
Interface

Uma associageo de geréncia que suporta
operacOes e transferencia de relatdrio de
eventos, requer que as interagOes sejam
processadas concorrentemente. Suporte
para relatdrios de eventos confirmados,
requer concorrência de interface.

Nä° impedida pelo modelo objeto.

Tabela 4 - Comparacao de Interfaces entre OSI e OMG

Quanto ao tipo de interface, a escolha de interface feita pela Gerencia OSI e OMG,

reflete suas diferentes preocupacOes: para o primeiro as comunicacOes de geréncia de rede, e

para o outro o desenvolvimento de software. Estas escoihas sac) complementares, ja que sistemas

de geréncia de rede orientado a objeto precisam ser desenvolvidos, e os implementadores

necessitarao de ferramentas para o desenvolvimento de software orientado a objeto.

0 use de stubs cliente OMG implica urn modelo de protocolo baseado em chamada de

procedimento bloqueante. Entretanto, é definida uma interface de invocacao dindmica, que

permite submeter operacOes sincronas atrasadas (a operacao é chamada assincronamente e os

resultados coletados posteriormente de modo sincrono). Uma implementacdo OMG, pode ser

projetada para empregar callbacks a aplicacao cliente invocada, para retornar os resultados de

uma operacdo, permitindo assim a implementacdo de operacOes assincronas. Entretanto, algumas

implementacOes de CORBA nao provëm urn local de callback como parte de uma invocacao de

operacao, impedindo o procedimento anterior. Assim, uma operacdo CORBA que é projetada

para ser seguida por uma operacdo callback, deve prover urn pardmetro de entrada contendo uma

Referéncia ao Objeto (ObjectReference) sobre o qual sera invocado o callback.
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4.4 Caracteristicas dos Objetos

Nesta secdo sao comparados os aspectos mais importantes dos modelos objetos, isto 6, os

prOprios objetos, considerando o que sao e do que tratam. Sera. ° consideradas a nocdo de

encapsulamento, as abstracOes essenciais do interior de um objeto (estado, comportamento e

metodos), os atributos visiveis na interface e os sinais que cruzam a interface.

A Tabela 5 apresenta a comparacdo das caracteristicas dos objetos nos dois modelos.

Geréncia OSI OMG

Descricäo Urn	 objeto	 gerenciado	 é	 descrito	 na
Framework de Gerência OSI como "uma
visào de recursos que podem ser geridos
atraves do use de protocolos de Gerencia
OSI".	 Urn	 objeto	 gerenciado	 obriga	 o
encapsulamento; e e caracterizado pelos
atributos que torna disponiveis,	 pelo seu
comportamento	 e	 pelas	 invocagOes	 e
notificagOes que cruzam	 suas fronteiras.
Um objeto gerenciado pode se apresentar
como	 se	 fosse	 uma	 instancia	 da
superclasse	 da	 classe	 real	 ern	 que	 foi
instanciado (alomorfismo).

Urn objeto é descrito como "urn pacote de
dados	 e	 codigo	 usado	 para	 implementer
construcOes computacionais ou modelar uma
entidade	 de	 aplicacao".	 Urn	 Objeto	 OMG
obriga o encapsulamento e é caracterizado
pelos	 atributos	 que	 torna	 disponivel,	 pelo
comportamento, e pelos sinais que cruzam
suas fronteiras. Urn objeto pode ter mais que
uma	 interface,	 mas	 somente	 atraves	 de
heranga.

Operacties de Objetos Uma operagao pode ser inicializada pelo
recebimento	 de	 uma	 invocagâo.	 Uma
operagao confirmada gerara uma ou mais
respostas, e a operagao nao confirmada
nao	 gerare	 nenhuma;	 excegOes	 sao
sinalizadas	 por	 meio	 de	 repostas	 de
excepOes. InvocagOes e respostas podem
ser parametrizadas

Uma operagao é iniciada de duas maneiras:
ou atraves de urn stub ou pela interface de
invocagao dinamica. A execugao normal de
uma	 operagao,	 resulta	 numa	 resposta	 (e
retorna	 o	 controle	 para	 o	 chamador);	 a
excegao é indicada por meio de urn sinal de
excecâo e a transferéncia 	 do	 controle vai
para	 o	 manipulador de	 excegOes.	 Todos
podem ser parametrizados

Eventos de Objetos Urn comportamento nao associado a uma
operagao pode ser sinalizado por meio de
uma	 notificapao.	 Uma	 notificagão
confirmada requer uma resposta, uma nao
confirmada nä° requer. NotificagOes e as
respectivas	 respostas	 podem	 ser
parametrizadas.

Objetos que geram eventos invocam uma
operagao sobre o servigo de notificagäo de
evento. Distribuicao de eventos é via push
model ou pull model. Ainda nao se definiu
nenhum padrao de filtragem de eventos. Urn
receptor de eventos tipados tern que indicar
o suporte para cada evento.

Com portamento Suportado, mas somente via texto. Sao	 permitidos efeitos colaterais mas nao
sac) especificados em IDL.

Atributos Urn	 atributo	 e	 caracterizado	 por	 urn
conjunto	 de	 valores	 de	 dados	 e
qualificadores que especificam regras de
comparagao, restricao de escopo, valores
iniciais e default e restrigOes de acesso.
Atributos podem tambem ser manipulados
atraves de urn nome de grupo de atributos
que identifica urn ou mais atributos

Urn	 atributo	 e	 caracterizado	 por	 urn
identificador,	 urn	 tipo	 e	 um	 qualificador
opcional	 "read-only.	 Nä°	 ha	 nenhum
mecanismo para atributos agrupados.

OperagOes de
Atributos

As operagOes embutidas sobre atributos
sao:	 get	 attribute;	 replace	 attribute	 e
replace attribute with default. Atributos set-
valued	 incluem	 as	 operacties:	 add-
member e remove-member.	 OperagOes
embutidas,	 suportam	 manipulagao	 de
mOltiplos atributos ou grupo de atributos

As operagOes embutidas sobre atributos sao:
set	 attribute	 e	 get	 attribute.	 OperagOes
embutidas podem somente obter/configurar
(get/set) os valores de urn Onico atributo em
uma invocagao.
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dentro de uma operacâo simples.

Operacties do Ciclo-
de-Vida do Objeto

OperacOes embutidas para a criagäo e
exclusão	 de	 instencias	 de	 objetos.	 0
criador pode especificar o nome ou pode
delegar ao agente a definigào do nome.
Neo preve nenhum protocolo padre° para
mover	 instencias	 de	 objetos	 entre
sistemas.

Nenhuma	 operagâo	 embutida	 para
instaciagâo	 de	 interfaces	 de	 objeto	 por
demanda do cliente.	 Entretanto objetos do
tipo febrica podem ser definidos, permitindo
que clientes criem objetos especificos a uma
operag5o.	 Os	 servicos	 do	 ciclo-de-vida
COSS especificam exclusào de objetos, bem
como	 operacties	 cOpia	 e	 movimento	 de
implementacties de objeto.

Cornportamento do
Atributo

0	 comportamento	 das	 operagOes
orientadas a atributo e bem	 definido. A
interaceo entre operacOes e atributos é
deixada para a definigeo de package. As
operagOes sobre atributos podem definir
excegOes especificas.

Sao	 definidas	 as	 operacOes	 orientadas	 a
atributo	 get	 e	 set.	 A	 especificacão	 de
comportamento	 este	 somente	 em
comenterios	 textuais.	 Somente	 excecties
padre° seo suportadas sobre operagOes de
atributo.

Tipo de Dados Todos os tipos de dados ASN.1 primitivos
se°	 suportados,	 incluindo:	 BOOLEAN;
INTEGER; BIT STRING; OCTET STRING;
NULL;	 ANY	 DEFINED	 BY,
CharacterString;	 OBJECT	 IDENTIFIER;
REAL;	 ENUMERATED;	 e	 Generalized
Time. Os seguintes tipos construidos seo
suportados: SET; SET OF, SEQUENCE,
SEQUENCE OF, CHOICE

Tipos	 primitivos:	 integer,	 floating	 point,
character,	 octet,	 boolean	 e ANY.	 Existem
metodos de acesso pre-definidos para o tipo
ANY. Valores de atributos e paremetros de
operacties agregados suportados pelos tipos
de	 colecào:	 sequence	 (lista	 ordenada	 do
tamanho da varievel); 	 struct,	 Union,	 Enum,
Array (tamanho fixo). 	 Em	 IDL,	 a	 recursâo
dentro de declaragrdes de tipos construidos, e
permitida somente quando ocorrem em uma
sequence.

Encapsulamento Suportado. Suportado.

Tipo de Dado
Referencia a Objeto

Realizado atraves de instencia de objeto
que	 sào	 definidas	 por	 urn	 nome
distinguivel (DN). E usado extensivamente
como	 parer-net°	 na	 interface	 de
comunicag5o,	 sendo	 usada	 a	 sintaxe
X.500.

Realizado atraves do tipo referencia a objeto
(Object	 reference).	 OperagOes	 podem
empregar uma referencia a objeto como urn
de	 seus	 paremetros.	 Sua	 sintaxe	 e
transparente para a operacào que a use.

Referencia a Tipo de
Interface

Classes	 de	 objetos	 gerenciados,
identificadores de atributos, notificapOes e
Wes sao todos especificados atraves de
urn valor globalmente Onico denominado
OBJECT IDENTIFIER, bem como atraves
de	 urn	 label	 de	 referencia	 de	 urn
documento	 ASN.1	 textual	 especifico.
Maitlisculas e minOsculas se° levadas ern
considerageo

0 tipo da interface tern urn identificador de
referencia	 global	 atraves	 de	 nomes	 de
MOdulos. Tipos de atributos e operacOes seo
referidos usando nomes definidos dentro da
especificacOes	 de	 interface.	 Maiiisculas	 e
mintjsculas	 não	 säo	 levadas	 em
consideraceo.

Tabela 5 - Caracteristicas de Objetos

Ambos os modelos obrigam o encapsulamento estrito, isto e, os objetos sdo

caracterizados pelo modo como eles aparecem ao mundo real e nao como sac) construidos

internamente. Corn excecdo das notificacOes e o suporte a operacOes embutidas, para

manipulacdo de maiplos atributos corn uma simples invocacdo, os dois modelos apresentam

poucas diferencas. Na pratica, os objetos de ambos os modelos sdo construidos corn cOdigos e

dados para serem executados em sistemas de computadores.
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As operacOes em ambos os modelos suportam a nocdo de um conjunto extensivel de

tipos, onde urn objeto particular precisa obrigatoriamente suportar apenas um conjunto fixo de

tipos de operacOes. 0 mecanismo para invocar tais operacOes é definido pelo protocolo

subjacente.

flã a necessidade de definir uma factory OMG de interfaces de objetos genericosa, para

suportar a operacap M-CREATE para objetos gerenciados OSI mapeados para interfaces

CORBA.

Quanto aos eventos, a maior diferenca entre os modelos de geréncia OSI e OMG é o

modo de especificacdo de eventos aufkomos.

Na gerencia OSI, eventos sdo comportamentos sem conexdo corn operacOes.

Tipicamente, notificaciies de eventos säo causadas por condicOes de alarmes, por exemplo perda

de sinal, no recurso representado por um objeto gerenciado. Uma funcdo de gefência de relatOrio

de evento determina quais notificacifies de evento sdo encaminhadas adiante, como relatOrios de

evento para designadas destinacOes.

A nocdo de eventos foi acomodada nos servicos de objeto OMG. A principal diferenca é

que os eventos OMG sdo especificados como sendo suportados pelo receptor dos eventos. Urn

evento OMG é modelado como uma operacào

Os atributos na gefência OSI e OMG sào diferentes de objetos:

ha sistemas de tipos distintos para objetos e atributos;

objetos precedem atributos, isto é, atributos podem somente ser acessados dentro do

contexto dos objetos;

ha operacOes embutidas para manipular atributos.

A gerëncia OSI permite especificacOes de erros especificos definidos pelo usual* sobre

operacOes de atributos, e define operaceies para manipular membros de atributos set-valued (add,

remove). Se atributos da gerencia OSI sdo mapeados para atributos OMG, entdo somente os

erros padrdo CORBA podem ser usados, resultando numa perda de informacdo. Alem disso, ndo

haveria meio de usar operacOes CORBA para adicionar ou remover membros de atributos set-

valued. Uma alternativa seria mapear atributos de objetos gerenciados OSI para operacOes

CORBA IDL, em casos onde excecOes definidas pelo usuario, ou onde operacOes em membros

de conjuntos sdo requeridas.

0 encapsulamento em ambos os modelos de gerencia OSI e OMG definem nocOes

similares de encapsulamento, onde o estado de urn objeto pode somente ser acessado, por meio

de sinais que cruzam a fronteira do objeto, ou por meio de relacionamentos entre objetos.
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Entretanto, a definicao de interface do geracia OSI inclui al6m das operacOes que o objeto

pode realizar, as notificacOes que urn objeto pode emitir.

4.5 Especificagão e Instäncia de Objetos

A abordagem de geréncia OS1 de separar especificacOes ligadas dentro de packages que

sdo subsequentemente ligados dentro de classes de objeto, é reinvindicada para melhorar o

potencial para reuso das especificacOes. Packages condicionalmente ligados possibilitam a

ligacdo a posteriori (late binding) e atendem a necessidade da geréncia OSI para a variacao

controlada em especificacOes de classe. No modelo de gerència OSI, a unido dos identificadores

de classe de objeto e a identificacdo dos pacotes presentes, serve como o indicador das

caracteristicas de um objeto gerenciado particular. Para implementadores, os pacotes complicam

a hierarquia de tipo. Na Tabela 6 sdo apresentados os principais aspectos dos objetos e suas

instanciacOes no modelo OSI e OMG.

Geréncia OSI OMG

Especificacâo de
Atributo

Atributos	 e	 qualificadores	 sào
especificados	 independentemente	 de
classes de objetos gerenciados.

Atributos	 e	 qualificadores	 säo	 definidos
somente dentro	 do	 escopo	 de tipos	 de
interface de Objeto.

Ligagäo de
EspecificagOes

EspecificagOes de atributos, operagOes, e
eventos	 podem	 ser ligados	 dentro	 de
packages por meio de uma especificagao
de	 package.	 Uma	 especificagâo	 de
package	 pode	 especificar	 restrigOes
adicionais	 sobre	 os	 atributos	 (ex.
restrigOes de faixa) e sobre operacOes e
eventos (ex. restricoes sobre o tipo dos
parémetros);	 ela	 tambern	 especifica	 a
semántica do package como urn todo. As
especificacOes podem ser ligadas dentro
de classes de objetos gerenciados por
meio de uma especificacao de classe de
objeto gerenciado. Estas ligacOes podem
ser obrigat6rias ou condicionais.

EspecificacOes	 de	 atributos	 e	 operacOes
sào	 combinadas	 dentro	 de	 interfaces.
Interfaces podem ser combinadas dentro de
mOdulos. A opcionalidade nào é suportada
na especificacáo de interface. Os atributos
e valores de parémetros podem no entanto,
conter escolhas nulas, existindo ainda urn
tipo	 de	 excegäo	 pre-definida	 NOT-
IMPLEMENTED. 0 Servigo de Evento OMG
possui eventos definidos como operacOes
de	 uma	 interface	 que	 opera	 na	 direcao
reversa	 (eventos	 sáo	 promovidos	 pela
invocacão	 do	 Objeto	 numa	 operagéo).
Assim,	 urn objeto gerenciado pode definir
uma ou mais interfaces contendo todos os
eventos	 que	 ele	 pode	 gerar;	 o	 gerente
necessita suportar a interface.

Instanciacäo de Objeto Instanciacào pode ser a priori, por meio
local,	 ou	 por	 meio	 de	 uma	 operacâo
create CMIP.

Instanciagäo pode ser a priori ou por meio
de uma invocagâo da operacào sobre uma
Interface	 factory especifica	 da	 aplicacâo.
Nenhuma	 interface	 factory	 especifica	 e
definida para CORBA.

Especificacâo de
Com portamento

Prevé	 uma clausula	 para definicäo	 de
comportamento	 ern	 linguagem	 natural,
corn uma recomendacào para especificar
pre-condigOes, 	 pOs-condicOes	 e
invariantes.

Linguagem natural nâo estruturada, usando
comentarios IDL.

Ferramentas de
Especificagâo

Templates GDMO - objetos.

ASN.1 - tipos de dados e valores.

IDL

Tabela 6 - Comparacdo de objetos e instanciacdo.
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A tecnica de especificacdo OMG e mais monolitica sobre o tipo e ndo admite ligacOes

posteriores: o tipo do objeto é uma indicacao absoluta das caracteristicas de uma instdricia do

tipo. 0 reuso é alcancado pela heranca (possivelmente multipla) de definicOes de interface.

Entretanto, ha um excecdo padrdo denominada "NOT-IMPLEMENTED" que deve ser tratada

pelos invocadores quando uma implementacdo de objeto ndo suportar uma operacdo definida

dentro deltas interfaces.

As packages condicionais podem levar a situacOes onde todos os membros de uma classe

ndo se comportam da mesma maneira: o uso de valores nulos em atributos e pardmetros tem o

mesmo efeito em CORBA.

Os aspectos de comportamento de objetos gerenciados sdo especificados usando

linguagem natural, embora seja recomendado que tal especificacdo seja acomodada em termos de

pre-condicaes, pOs-condicOes e invariantes. Tern sido tentado o uso de têcnicas formais para a

especificacdo do comportamento de classes particulares de objetos gerenciados. 0 OMG tambem

prop& o uso de linguagem natural para especificar os aspectos comportamentais dos objetos.

A geréncia OSI, fornece duas ferramentas para especificar formalmente a sintaxe de

objetos gerenciados e mensagens associadas:

a linguagem de templates GDMO para definir as caracteristicas de objetos

gerenciados;

uma linguagem de definicão de dados ASN.1 para definir os tipos de dados

associados coin atributos e pardmetros.

4.6 Taxonomia de Objetos

Uma taxonomia permite-nos raciocinar sobre coisas do mundo real, pelo agrupamento de

instancias em classes ou tipos e pelo relacionamento de diferentes classes ou tipos. Em geral,

usa-se os termos classe e tipo como sinOnimos, mas em sistemas orientados a objetos, classes e

tipos sdo diferentes. Sendo apresentada as principais caracteristicas na Tabela 7.

Urn predicado sobre as caracteristicas de um objeto; objetos sdo ditos estar em

conformidade com urn tipo. Um predicado adicional sobre as caracteristicas de um supertipo.

0 conjunto de objetos que são do mesmo tipo. Objetos dentro da classe podem ter uma

ou mais templates usadas para a criacdo e gerenciamento de objetos. Todo tipo define uma

classe, mas nem toda classe define urn tipo. Uma subclasse de objetos permite a especializacdo

da template de uma superclasse.
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E urn mecanismo para derivar a especificacdo de urn descendente a partir de uma

especificacdo de urn ancestral tal que, alem de suas prOprias caracteristicas, um descendente

adquire todas (heranca estrita), ou parte, das caracteristicas de seu ancestral. Um descendente

pode ter urn Unico ancestral imediato (heranca simples) ou mUltiplos ancestrais imediatos

(heranca multipla). Os relacionamentos resultantes de heranca simples, podem ser representados

por uma arvore; e os resultantes de heranca multipla, por urn grafo direcionado aciclico.

Geréncia OSI OMG

Classe de Objeto 0	 modelo	 de	 informagão	 de	 geréncia,
classifica objetos gerenciados em classes.

0 modelo de objeto OMG especifica objetos
pela	 sua	 interface.	 Näo	 ha	 urn	 conceito

EspecificacOes	 de	 classe	 säo direto de Classe de Objeto, entretanto uma
documentados por templates. template de objeto pode ser derivada a

partir do grafo de heranga de uma definicao
de interface.

Taxonomia Classes	 de	 objetos	 gerenciados	 säo Tipos	 de	 objeto	 sào	 relacionados	 numa
relacionadas	 na	 hierarquia	 de	 tipos	 por
meio da heranga multipla e estrita. A raiz

hierarquia de tipo de interfaces suportadas,
por meio de heranga multipla. A raiz da

da	 hierarquia	 é	 a	 classe	 de	 objeto hierarquia e o tipo de objeto Object. E ilegal
gerenciado	 top,	 que	 especifica	 atributos a heranca de duas interfaces corn o mesmo
para	 especificacäo	 de	 propriedades nome de operagáo ou atributo, ou redefinir
estaticas	 comuns	 para	 toda	 classe.	 E uma operagäo ou nome de atributo dentro
possivel	 herdar	 de	 duas	 definigOes	 de
classe que incluem a	 mesma	 acão ou
atributo.

de interfaces derivadas.

Sistema de Tipo Os	 tipos	 de	 objetos	 gerenciados	 são Tipos de interface de objeto säo integrados
distintos de outros tipos (atributos, agOes,
notificacties) dentro do modelo.

dentro de uma hierarquia de tipo simples
para todos os tipos dentro do modelo.

Tabela 7 - Comparacdo da Taxonomia de Objetos.

As taxonomias usadas nos modelos de gerenciamentos OSI e OMG, sdo muito similares:

ambos sdo especificados em termos de interface de objeto e ambos usam a disciplina de heranca

multipla. 0 modelo de gerencia OSI especifica urn nUmero de atributos em top (objectClass e

nameBinding); assim todos os objetos gerenciados contërn instâncias destes atributos.

0 modelo OMG suporta a nocdo de substituicdo por meio de subtipos. 0 modelo de

geréncia OSI suporta uma nocdo similar por meio de uma capacidade limitada do subtipo

chamada compatibi 1 i dade.

A representacdo da heranca de objetos gerenciados em GDMO, no caso de atributos ou

awes repetidas em packages herdados, requer tratamento especial quando traduzida para 1DL

CORBA

4.7 Referencia a Objeto

Existem dois conceitos distintos que tido devem ser confundidos: identidade de um objeto

e o seu nome. Informalmente, a identidade de urn objeto é aquela que distingue-o de todos os
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outros. Urn nome e um manejo mnemOnico usado para se referir a urn objeto. A identidade de

urn objeto (referencia a objeto) é dificil de se definir num senso formal, mas intuitivamente, é

algo duradouro sobre urn objeto; um nome por outro lado é fãcil de se definir, sendo urn simbolo

(token) usado para referenciar um objeto.

Geralmente referéncias a objeto ndo tem estrutura e sào implementadas como longos

strings para facilitar seu tratamento em computador. Nomes sdo normalmente simbOlicos e

mnemOnicos.

A identidade de urn objeto e uma propriedade Unica de um objeto que sem ambiguidade

distingue-o de todos os outros objetos no universo ao longo do tempo.

Para se fazer referencia a urn objeto, urn simbolo (token) unico usado para referencid-lo

sem ambigiiidade, durante seu tempo de vida; referéncias a objeto sdo associadas no momento da

criacdo do objeto, e nunca säo subseqiientemente substituidas. A funcdo de mapeamento entre

uma referéncia a objeto e o objeto pode ser vdlida (a referencia esta associada a urn objeto) ou

Quando vdlida, a funcdo é univalorada e singular, isto e, determina relacionamento 1: I

Um simbolo (token) usado para referenciar urn objeto; objetos diferentes podem ser

associados a urn mesmo nome, e urn mesmo objeto pode ser associado a nomes diferentes;

nomes podem ser substituidos durante o tempo de vida de objeto. Assim, a funcào de

mapeamento do nome para objeto, quando valido, pode ser multi-valorada e näo-singular, alem

de poder alterar corn o tempo.

A referência de um objeto ndo revela ou define o protocolo portador para aquele objeto,

ndo revelando tambem a sua localizacdo. A referéncia a um objeto permanece vdlida apOs uma

mudanca de localizacäo do objeto. A Tabela 8 apresenta a comparacdo entre os modelos

CORBA e OS1.
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Gerencia OSI OMG

Referencia a Objeto 0 unico conceito de referencia a urn objeto
gerenciado	 é	 o	 conceito	 de	 instancia	 de
objeto,	 definido	 por	 urn	 nome	 distinguivel
(DN).

Referencia a Objeto em CORBA é urn tipo
transparente (nä° e visivel 	 externamente
nä°	 tendo	 nenhum	 formato	 particular).
Objetos podem ter mais que uma referencia
e sac) associados corn referencias a objeto
durante sua criagao.

Nome Urn	 objeto gerenciado	 deve ter	 urn	 Onico
nome	 distinguivel,	 compreendido	 por	 uma
secpencia de Nomes Distinguiveis Relativos
(RDN), correspondendo a uma hierarquia de
nomes	 constituida	 atraves	 da	 relagao	 de
conteOdo.	 Cada	 RDN	 é	 urn	 Onico,	 par
atributo/valor	 obrigatOrio,	 associado	 corn	 o
objeto gerenciado. 0 valor do atributo RDN é
associado no momento da criagäo do objeto e
nào pode ser mudado durante o tempo de
vida	 do	 objeto.	 0	 mesmo	 nome	 pode,
entretanto, ser usado posteriormente.

Objetos podem ter urn nOrnero arbitrario de
nomes. 0 escopo é urn contexto de nomes.
Nomes	 sao	 distintos	 de	 objetos:	 objetos
necessitam ter nomes.	 Ha mapeamento
entre	 valores	 de	 nome	 e	 objetos;	 o
mapeamento pode ser mudado a qualquer
hora.

Modelo de
Nomeacao

E	 definido	 urn	 conjunto	 hierarquicamente
qualificado de contextos de nomes, baseado
sobre	 uma	 relacäo	 de	 conteOdo	 para
assegurar	 que	 nomes	 de	 objetos	 sejam
Onicos e rfeo ambiguos dentro do contexto
local do sistema agente,	 bem como	 num
contexto global. Apelidos na'o sac, permitidos.

0 Servigo de Nome fornece urn grafo de
contexto de nomes, potencialmente ciclico
que pode possuir diversas raizes. Todos os
nomes são mapeados para urn ObjectRef
(possivelmente de	 urn	 outro	 contexto	 de
nomes), assim urn Objeto pode ter muitos
nomes, e urn Unico ponto no grafo pode ser
alcangado via muitas rotas.

Transparéncia de
Acesso

Nä°	 suportada.	 0	 protocolo	 CMIP	 é
obrigatOrio.

Suportada - ORBs podem usar qualquer
protocolo que seja mais apropriado. ORBs
podem empregar camadas baixas OSI ou
Internet.	 A	 interoperabilidade	 CORBA
requer	 suporte	 de	 urn	 protocolo	 padre-0-
110P.

Transparencia de
Localizacao

Neo suportada para objetos nomeados no
escopo System.

Suportada no CORBA. Os servigos de ciclo
de vida, incluem operagaes move.

Independencia de
Localizacâo

Nao	 suportada	 para	 objetos	 gerenciados
nomeados dentro do escopo do System.

Suportada no CORBA.

Tabela 8 - Comparacao para Referëncia de Objetos.

A primeira vista, o esquema de referència a objeto mostra muitas diferencas: no modelo

OMG de identidade do objeto é determinada por urn valor transparente de referéncia do objeto,

enquanto que no modelo de gerëncia OSI é ela é determinado pelo nome. Entretanto, se for

proibida a renomeacdo ou movimentacdo de objetos gerenciados, e for cuidadosamente gerido o

reuso de nomes de objetos gerenciados, os dois mecanismos sdo amplamente equivalentes, uma

vez que nomes de objetos gerenciados sào Unicos e ndo ambiguos, e ndo sac) permitidos apelidos.
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4.8 Selegâo de Objeto e Resolucão do Endereco

Da-se o nome de selecão ao mecanismo pelo qual instancias de objetos sdo selecionadas

para receber invocacOes

A selecdo associativa é uma referéncia construida corn predicados sobre as caracteristicas

dos objetos, este tipo de referëncia pode resolver para nenhum ou mais objetos.

A resolucdo de endereco do objeto é o mecanismo pelo qual urn nome é mapeado para

urn endereco.

Surnario Geréncia OSI OMG

Selegäo Direta Pelo nome. Em OMG uma Referenda a Objeto e urn
enderego,	 isto	 e,	 ela	 contern	 toda
informagao necessaria para que haja a
conexäo corn aquele objeto, independente
de	 sua	 localizagao	 corrente.	 A
interoperabilidade	 entre	 ORBs	 ira	 ser
fornecida na prOxima versäo do CORBA,
que ira requerer resolugão de referencias
de	 objeto	 entre	 implementacOes	 ORB
diferentes.

Selegäo Associativa E	 opcionalmente	 suportado	 o	 use	 de Uma	 referencia	 associativa	 para	 urn
referéncias associativas por meio de filtros. conjunto de nomes pode ser feita	 pela
A sernantica e sintaxe dos filtros säo bem travessia	 do	 grafo	 de	 nomes	 ou	 pelo
definidas.	 Corn	 CMIP,	 uma	 invocagáo	 e Servico	 de	 Negociagäo	 (Trader).	 Urn
feita	 diretamente	 indicando	 urn	 escopo mecanismo padräo OMG ainda náo foi
(sub-arvore de objetos gerenciados) e urn definido.	 Comandos enderecados a	 urn
filtro,	 cabendo	 ao	 agente	 encontrar	 os conjunto de objetos via	 uma	 referencia
objetos alvo. 0 escopo pode ser toda a associativa	 necessitaria	 de	 urn
arvore	 de	 objetos	 gerenciados	 ou	 uma mecanismo	 em	 duas fases:	 uma	 que
parte dela. resolva	 para	 urn	 conjunto	 de	 objetos

atraves de restridOes sobre propriedades
dos servigos suportados pelos objetos; e a
outra	 que	 interaja	 corn	 os	 objetos
invocando as operagOes sobre eles.

Resolugâo do Enderego 0 modelo nào prescreve urn mecanismo 0 ORB fornece resolugao de enderego. 0
para resolug'ao de enderego, mas isto pode mapeamento	 do	 nome	 para	 uma
ser provido pelo Diret6rio. referencia do objeto e feito pelo Servigo

de Nome.

Tabela 9 - Comparacao do Mecanismo de Selecäo de Objetos.

Ambos os modelos possuem aspectos similares corn respeito a selecdo do objeto: uma

selecao direta de um Unico objeto atraves de seu nome ou atraves do identificador do objeto

respectivamente; e selecdo associativa sobre algum subconjunto de objetos que pode resolver

para nenhum ou mais objetos. Em ambos os casos, a responsabilidade da resolucdo de endereco

delegada.

0 modelo de geracia OSI define sintaxe e semântica especificas para os mecanismos

suportados, ja o modelo OMG ndo. A Tabela 9 apresenta a comparacdo entre os mecanismos de

selecdo de objetos do modelo OSI e da arquitetura CORBA.
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4.9 Similaridades e Diferencas

A Tabela 10 abaixo apresenta as principais diferencas entre dos dois modelos.

SumAdo Gerdncia OSI OMG

I nteroperabil idade e
Portabilidade

CMIP permite diferentes implementagOes
interoperarem	 atraves	 de	 interfaces
comunicantes.	 Nao ha	 portabilidade de
aplicageo.

Portabilidade	 de	 aplicagao	 e
providenciada pela especificapao de uma
interface. Nao ha protocolo comum para
interoperar diferentes implementagOes.

Com ponentes
Reusâveis

Biblioteca/catalogo	 de	 informagOes	 de
gerenciamento

Biblioteca	 de	 tipos	 (reposit6rio	 de
interfaces)

Encapsulamento Suportado Suportado

Operacties corn Objetos Suportado Suportado.	 Náo	 existe	 urn	 servigo	 de
criagao embutido.

Com portamento Suportado Suportado

Atributos e Operacäes
corn Atributos

Suportado. ExcegOes especificas podem
ser definidas.

Suportado.	 ExcegOes	 especificas	 nao
podem ser definidas.

Taxonomi a Grafo de hierarquia de tipos de objetos
gerenciados	 suportado	 atraves	 de
heranga	 mOltipla.	 Atributos,	 agOes	 e
notificagOes	 podem	 ser	 repetidas	 em
classes	 derivadas,	 corn	 propriedades
adicionais.

Grafo de hierarquia de tipos de objetos
suportado	 atraves	 de	 heranga	 mOltipla.
Atributos e operagOes	 nao	 podem	 ser
repetidos nas especificagOes de interface
derivadas.

Selecäo Direta Por nome global ou local. Por referencia a objeto.

Intencäo de Uso Get-et-Ida de redes distribuidas. Desenvolvimento de software orientado a
objeto.

Tipo Interface ComunicacOes Programagao

Concorréncia na
Interface

Suporte	 necessario	 para	 eventos
confirmados e operagOes / notificagOes
sobre a mesma associagào.

Nao requerido, concorrencia e implicita no
modelo,	 especialmente onde chamadas
corn sincronizagâo atrasadas sec) feitas.

Modelo de Protocolo OperagOes remotas Chamada	 de	 procedimentos.	 CORBA2
define protocolo de interoperabilidade.

MUltiplas Respostas Suportada explicitamente pelo CMIP. Embora	 nä° especificada explicitamente
no CORBA,	 mOltiplas respostas podem
ser conseguidas pela passagem de uma
referencia na chamada.

Eventos de Objetos Suportada pelo CMIP. 	 NotificagOes sao
especificadas como parte da definigao de
urn objeto gerenciado.

Um modelo de eventos padrao e definido
nos servigos CORBA.	 NotificagOes	 nä°
sào especificadas como parte da interface
do transmissor de evento. 0 receptor de
evento	 registra	 uma	 interface	 para
receppao dos eventos.

Ligacäo Tardia (Late
Binding)

Algum	 grau	 de	 opcionalidade	 é
manipulado	 pelo	 GDMO	 atraves	 de
ligagOes condicionais.

A implementagao de uma	 instância de
uma	 objeto	 particular	 é	 determinada
quando a instancia é criada.	 E possivel
alterar uma implementagäo em tempo de
execuceo, embora a sernentica nao esteja
bem definida.	 Valores de parametros e
atributos podem ser definidos atraves do
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tipo	 union,	 podendo	 incluir	 alternativas
nulas. 0 fato de urn objeto suportar uma
interface	 nao	 significa	 que	 todas	 as
operaci5es	 definidas	 serao
implementadas. 	 Urn	 objeto	 pode
simplesmente	 näo	 implementar	 uma
operacao,	 e	 produzir	 uma	 excegäo
quando ela for invocada.

Selecâo Associativa Suportada	 atraves	 de	 definicao	 de
escopo na sub-arvore de instancias de
objetos gerenciados e atraves de filtros.

Permitido. Pode ser implementado atraves
de selegão ern duas fases por meio de urn
negociador (Trader).

Especificacâo Atributos sac) definidos primeiro, e entào
combinados dentro de pacotes, que sao
combinados	 dentro	 de	 classes	 de
definicOes de objetos gerenciados.

Nao monolitica, ja que urn objeto pode
suportar	 varias	 interfaces	 (atraves	 de
heranca).

Ferramentas de Especi-
ficacäo

GDMO / ASN. 1 IDL

Formalidade de
Especificacäo

Sintaxe Sintaxe

Tabela 10 - Principais similaridades entre os modelos OSI e OMG

4.10 Alternativas de Reconciliacäo dos Modelos

Os modelos poderiam ser reconciliados atraves de mudancas em um, ou outro, de modo a

simplificar os mapeamentos entre eles. 0 grupo JIDM (Joint XOpen/NM Forum Inter-Domain

Management) decidiu que este metodo näo e viavel, ja que grandes investimentos foram feitos,

para produzir cada urn dos modelos existentes [OPS95]. Ele assumiu que os mapeamentos entre

as especificacOes em cada modelo sdo restringidos pelas definicOes existentes em cada modelo.

[MAZ95]

Duas diferencas entre modelos sdo complementares, e podem ser exploradas neste

sentido. 0 fato das interfaces serem orientadas a comunicacdo em um e a programacão no outro,

poderia ser explorado usando-se a interface de programacdo OMG, sobre protocolos

padronizados OSI. Deste modo, os dois modelos seriam contemplados. Entretanto, isto não é

uma tarefa trivial, e dificuldades tais como a operacao sincrona do modelo OSI versus a

operacdo sincrona no modelo OMG deveriam ser superadas.

Tendo explorado as diferencas complementares, é necessdrio ainda reconciliar as

diferencas fundamentais e acidentais:

alinhar os modelos;

providenciar mediacdo em tempo de execucao entre as implementacOes dos modelos;

providenciar ferramentas para mapeamento das notacties.

Idealmente, todas as diferencas conflitantes entre os modelos deveriam ser resolvidas por

urn alinhamento completo, mas isto é impraticavel. Cada modelo é o resultado de muitos anos de



81

trabalho consensual, e é pouco provdvel que um consenso de alinhamento seja rapidamente

obtido. Entretanto, tentar desenvolver subconjuntos destes modelos que sejam mais prOximos

entre si parece realizdvel. Particularmente, as estruturas de sintaxe de atributos recursivas do

GDMO sào problemAticas no que concerne sua traducdo para IDL CORBA, necessitando de

consideracOes especiais durante o mapeamento e eventualmente necessitando de intervencdo

manual [GEN96].

4.11 Consideragees Finais

Neste capitulo foram apresentadas as consideracOes realizadas sobre as arquiteturas OSI e

CORBA. Na arquitetura OSI foram estudados os aspectos de gerència e implementacdo, na

arquitetura CORBA os principais pontos que foram analisados se referem ao modelo objeto

concreto, que é urn refinamento do modelo abstrato definido pela prOpria OMG [OMA92].

Ficou claro que é possivel a utilizacão dos elementos definidos dentro do modelo OSI

atraves da arquitetura CORBA, principalmente pela facilidade de implementacâo dos objetos.





CAPiTULO 5

TRADUCAO DE GDMO-ASN.1/0SI PARA
IDL/CORBA

5.1 Introducão
Para ser possivel realizar a traducdo entre GDMO e IDL, é necessario primeiramente

mapear as definicOes de tipos e valores existentes nas definicOes ASN.1 para declaracOes de

tipos em IDL/CORBA. A notacdo ASN.1 tern um sistema de tipo muito mais poderoso que os

sistemas de tipos IDL. Portanto, a traducdo necessariamente implica em perda de informacdo,

por exemplo, perda de valores tag, lido representatividade dos tipos sub-range e dos tipos de

constantes compostas. Deve ser necessario definir urn mecanismo para capturar estas

informacOes para urn possivel use no sistema da traducão interativa, nossa abordagem fornece

uma ferramenta auxiliar para o mecanismo de traducdo das informacOes contidas nas templates

GDMO,

Este capitulo apresenta uma forma de realizar a traducdo das especificacOes em GDMO e

ASN.1 para IDL/CORBA, este trabalho foi realizado sobre as especificacOes definidas pelo

X/Open. [OPS95]. E apresentado um mecanismo pelo qual se torna possivel que ao

implementador2 exportar caracteristicas adicionais que podem ser utilizadas pelo mecanismo de

traducdo interativa, ver Figura 36.

E definido como implernentador a pessoa responsavel pela implementac5o da especificacdo transformada.
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....... .........

tradutorGDMO /
ASN.1
	 17

Figura 36 - Mecanismo de traduced°

5.2 Traducäo de Tipos ASN.1 para Tipos 1DL

Nesta secdo sera° mostrados como os tipos declarados em ASN.1 poderdo ser

representados em IDL/CORBA, podendo ocorrer, em determinadas situacOes, alguma perda de

informacdo.

5.2.1 Surnario das Regras de Traduca- o do MOdulo ASN.1

A seguir e apresentado um sumario da traduc ed° dos tipos ASN.1, definidos dentro de um

modulo ASN. I, para definicdo de tipos IDL, dentro de urn modulo IDL.

Mapear cada modulo ASN.1 para um modulo IDL;

Mapear somente as atribuicoes de tipo e de valores;

Resolver os conflitos de nomes entre itens ASN.1;

Criar nomes para tipos IDL definidos a partir de tipos ASN.1 anOnimos;

Ordenar os tipos gerados para evitar a dependencia entre tipos;

Declarar os tipos importados em mOdulos ASN.1 como typedef do tipo IDL;

7. As atribuicaes de valor podem mapeadas como declaracdo de constantes em IDL, ou

como declaracdo de operacOes.

Mapear cada modulo ASN.1 para urn modulo IDL;

Dentro de urn modulo em GDMO podem ser definidos diversos mOdulos em ASN.1,

cada um destes mOdulos devem ser transformados para 1DL/CORBA. Dentro dos mOdulos em

GDMO que forem transformados para IDL devera conter uma declaracdo do tipo #include

"moduloASNl_trans f ormado", para que as definicOes sejam utilizadas nos mOdulos ern IDL
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Mapear somente as atribuicOes de tipo e de valores;

Somente as declaracOes de tipos e valores utilizadas nos modulos em GDMO devem ser

transformadas, todas as outras declaracOes podem ser ignorados.

Resolver os conflitos de nomes entre itens ASN.1;

Urn dos principais problemas de conversdo entre ASN. 1 e IDL é a diferenca existente

quanto a sua sensibilidade ao use de maiusculas e minUsculas. Em ASN. I o identificador AX é

diferente do identificador Ax, que é diferente de ax, que por sua vez é diferente de aX, mas em

IDL não existe esta diferenca, este problema é resolvido conforme o item 5.2.2.

Criar nomes para tipos IDL definidos a partir de tipos ASN.1 anOnimos;

Existe em ASN.1 situacOes em que uma declaracdo, especialmente as do tipo

SEQUENCE, ndo realizam a colocacdo de nomes em alguns de seus componentes, como IDL

ndo suporta este tipo de construcdo é necessario que seja criado, de alguma forma, urn nome IDL

para ela. A solucâo para este problema esta descrita no item 5.2.5.

Ordenar os tipos gerados para evitar a dependència entre tipos;

Em IDL e necessario que todas as declaracOes de tipos sejam definidas antes de serem

utilizadas, em ASN.1 ndo existe esta necessidade. Para evitar que ocorram erros durante a

traducdo e necessario que seja feita a ordenacdo dos tipos criados.

Declarar os tipos importados em mOdulos ASN.1 como typedef do tipo IDL;

Para que as referencias aos tipos ASN. 1 importados atraves da cldusula IMPORTS sejam

resolvidas, é necessario que nos mOdulos resultantes exista uma referéncia a estes tipos. Esta

solucäo é descrita no item 5.2.6.

As atribuicOes de valor podem mapeadas como declaracâo de constantes
em IDL, ou como declaracâo de operacties.

As declaracOes de valores em ASN. 1 podem ser traduzidas de duas formas para IDL, a

primeira forma faz com que as declaracOes sejam transformadas na definicOes de constantes em

IDL, a segunda faz corn que as declaracOes sejam transformadas em operacOes IDL. Nossa

abordagem trabalha com a primeira forma, pois acredita que os documentos IDL resultantes

devem conter o maior nUmero possivel de informacOes sobre os mOdulos em ASN.1.

5.2.2 Traducdo Lexica

A traducdo lexica corresponde ao processo de mapeamento dos caracteres e das

equivaléncias de nomes necessarias para o entendimentos dos compiladores IDL utilizados.
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Mapeamento do Conjunto de Caracteres ASN.1

Os nomes ASN.1 sac) sensiveis a mainsculas e minUsculas, mas os identificadores IDL

nao. Alern disso, ASN.1 tern espacos de nomes diferentes para referéncias de tipos,

identificadores e referéncias de valores, enquanto que IDL tern urn Unico espaco de nome.

Ambos tern espacos de nomeacão dentro de um escopo, mas os escopos nao sao diretamente

mapeados, por exemplo, tipos enumerados criam urn novo escopo de nome em ASN.1, mas

em IDL. Assim nä() pode-se simplesmente mapear nomes ASN.1 para identificadores IDL. Para

tratar esta dificuldade, o tradutor deve manter uma tabela de todos os identificadores em cada

escopo resultante IDL e modificar identificadores ern colisdo para evitar conflitos.

Nem todos os conflitos sao resultantes dos nomes ASN.1, conflitos adicionais podem

emergir por causa da colisào com palavras reservadas definidas em arquivos gerados pelo

prOprio sistema. 0 tradutor deve considerar estas definicOes e usar os mesmos mecanismos para

evitar as colisOes. Todos os identificadores devem ser modificados anteriormente para resolver

as ambignidades, entretanto o objetivo do mecanismo de traducâo é gerar o mapeamento mais

simples possivel, o que conduz a um algoritmo urn pouco mais complexo, mas que preserva urn

mapeamento direto onde nenhuma ambiguidade aparece.

As regras para garantir a nao colisäo entre diversos identificadores ambiguos sac) as

seguintes:

o primeiro identificador em ASN.1 é mapeado para si mesmo, isto é, um identificador

em IDL onde as mainsculas e minnsculas sao preservadas. 0 pr6ximo identificador e

os subsequentes, que diferirem somente em maiusculas e minnsculas sera() sufixados

corn duas sublinhas seguidas por um numero para diferencid-los, isto e, "n" onde n

é a contagem dos identificadores colidentes para mainsculas e minUsculas. Assim o

primeiro identificador nao tern um sufixo, o segundo e os identificadores

subseqiientes que colidem terao sufixos " 1", "2" e assim por diante. Por

exemplo, os identificadores ASN.1 aab, aAB e aaB devem ser traduzidos como aab,

aAB_1 e aaB _2 respectivamente.

a primeira referencia de um tipo é mapeado coin o sufixo "Type". A segunda

referëncia de tipo e as subsequentes que diferem somente em mainsculas e minUsculas

sera° sufixados corn "Typen" onde n é a contagem de tais instancias. As letras

maiUsculas e minusculas da referència de tipo sao sempre preservadas. Por exemplo,

as referéncias de tipo ASN.1 Aab, AAB e AaB serdo traduzidas como AabType,

AABTypel e AaBType2 respectivamente.

referéncias de valores sao manipuladas como identificadores.
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Atraves deste esquema, referacias de tipos näo colidirdo corn identificadores ou

refer6ncias de valores, e estes dois ultimos sào tornados ndo ambiguos atraves do sufixo < n>.

Uma vez que o caso mais comum de ocorréncia de colisOes é entre tipos e instancias

diferenciadas, somente pela primeira letra ser maiUsculas e minuscula, este algoritmo evita a

maioria das colisOes

Alern disso, colisOes podem surgir por causa do processo anterior. Por exemplo, um tipo

pode ter o nome MyData, e uma varidvel pode ter o nome myDataType. A traducao de MyData

seria MyDataType o que colidiria corn a traducao direta de myDataType. Este tipo de colisdo

deve ser resolvido pelas prOprias regras de mapeamento. Alern disso, traducOes de construtores

GDMO podem anexar Unconfirmed, Opt e Default, conforme a template sendo transformada, e

estes podem tambem ser considerados durante o processo a fim de evitar a ambiguidade durante

a conversão.

Mapeamento de Identificadores e Referdncias ASN.1

Em ASN.1, nomes de referéncias, identificadores, referéncias de valores e refer6ncias de

mOdulos consistem de uma seqUëncia arbitraria de uma ou mais letras, digitos e hifens. As letras

e digitos em nomes ASN.1 sdo mapeados diretamente permanecendo a sensibilidade a

maiusculas e minuscular. 0 hifen ASN.1 (`-') é mapeado para sublinha IDL

5.2.3 Mapeamento de Primitivas de Elementos ASN.1

Mapeamento de Comentdrios

Urn comentario ASN.1 comeca corn um par de hifens ("--") e termina corn o prkimo par

de hifens ou o final da linha, sempre o que vier primeiro. Em IDL, comentarios sdo delimitados

como em C++, usando-se /* e */ ou // indo ate o final da linha.

Mapeamento de Tipos Primitivos ASN.1

A tabela abaixo descreve o mapeamento default de tipos ASN 1 basicos para tipos 1DL.

A id6ia basica do algoritmo para mapeamento de tipos é converter todos os tipos para elementos

primitivos e em seguida mapear cada tipo primitivo de acordo corn esta tabela.

Tipo ASN.1 Tipo IDL

BOOLEAN typedef boolean ASN1 BOOLEAN;
INTEGER typedef long ASNl_INTEGER;
REAL typedef double ASNl_REAL;
ENUMERATED enum <enumName> {<eleml>, 	 ,<elemn>};
BIT STRING sequence	 <octet>	 //	 conforme	 codificacAo

BER
OCTET STRING typedef sequence <octet> ASN1 OctetString;
STRING sequence <octet> ou string
OBJECT IDENTIFIER typedef string ASN1 Objectldentifier
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ANY
ANY DEFINED BY
the open type

any

Tagged Como untagged type

EXTERNAL
InstanceOf

ASN1_External

Tabela 11 - Mapeamento de tipos primitivos.

Tipo Boolean

0 tipo ASN.1 BOOLEAN é mapeado diretamente para o tipo IDL boolean, entretanto, é

fornecida em IDL a definicdo de tipo (typedef) para o tipo ASNI BOOLEAN. Isto e utilizado na

traducao para dar melhor correspondéncia textual ao original ASN.1. Por exemplo:

ASN . 1 IDL

Married ::= BOOLEAN
maritalStatus Married ::= TRUE

typedef
const
TRUE;

ASN1 BOOLEAN MarriedType;
MarriedType	 maritalStatus =

Tabela 12 - Mapeamento do tipo BOOLEAN.

Tipo Inteiro

0 tipo ASN.1 INTEGER é mapeado para o tipo IDL long, sendo fornecida uma

definicdo de tipo (typedef) para o tipo ASNl_INTEGER, que é usada na traducdo para IDL.

Para urn numero declarado corn um nome, na forma <nome> (<valor>) para urn tipo

inteiro <tipo> deve ser criada uma declaracdo de constante em IDL:

const <tipo>Type[n] <nome> = <valor>;

ASN.1 IDL

TO ::= INTEGER typedef ASN1_INTEGER TOType;
a INTEGER ::= 1 const ASNl_INTEGER a = 1;
T1 ::= INTEGER ( a(2) ) typedef ASN1 _INTEGER T1Type;

const T1Type a = 2;
ax INTEGER ::= 1
aX INTEGER ::= 2
T2 ::= INTEGER { a(3) b(aX) }
c T2 ::= b
d T2 ::= a

const ASN1 INTEGER ax = 1;
const ASN1 INTEGER aX	 1 = 2;
typedef ASN1 INTEGER T2Type;
const T2Type a = 3;
const T2Type b = aX	 1;
const T2Type c = b;
const T2Type d = a;

Tabela 13 - Mapeamento do tipo INTEGER.

Tipo Real

0 tipo ASN.1 REAL é mapeado para o tipo IDL double, sendo fornecida uma definicdo

de tipo (typedef) para o tipo ASN l_REAL, que é usada na traducdo para IDL. A razdo para a

selecdo do tipo IDL double é para fornecer maxima precisdo, uma vez que nao ha meio de se

determinar a precisào desejada.
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Constantes ASN.1 PLUS-INFINITY e MINUS-INFINITY sào mapeadas para

IDL como constantes de ponto flutuante de dupla precisdo PLUS_INFINITY e

MINUS INFINITY respectivamente. Em ASN.1, um valor de ponto flutuante pode ser definido

como uma tripla composta pela mantissa, base e expoente. Neste caso, o valor da constante

avaliado e é usada a constante de ponto flutuante decimal de dupla precisào.

ASN.1 IDL

AnglelnRadians ::= REAL typedef
AngleInRadiansType;

ASN1 REAL

pi REAL : : ={mantissa 3141592653897, base 10,
exponent -13 }

const	 ASN1 REAL
3.141592653897;

pi

Tabela 14 - Mapeamento do tipo REAL.

Tipos Enumerados

0 tipo ASN.1 ENUMERATED é mapeado para o tipo IDL en um, conforme mostrado na

Tabela 15.

ASN.1 IDL

Message ::= ENUMERATED { basic (0),
Extended(1) }

enum MessageType	 {	 basic,	 extended
1;

DAYOfTheWeek ::= ENUMERATED {
sunday(0), monday(1), tuesday(2),
wednesday(3), thursday(4),
friday(5), saturday(7) }

first DayOfTheWeek ::= Sunday

enum Day0fTheWeekType {
sunday, monday,	 tuesday,
wednesday,	 thursday,
friday,	 saturday };

const	 DayOfTheWeekType 	 first	 =
sunday;

MaritalStatus ::= ENUMERATED
{ single(0), married, widowed(1) )

enum MaritalStatusType {
single, married, 	 widowed	 };

Tabela 15 - Mapeamento do tipo ENUMERATED

BIT STRING

0 tipo ASN.1 BIT STRING é mapeado para o tipo IDL ASNl_BitString definido

como sequence<octet> com um escopo global dentro do arquivo 1DL ASN1Types.idl. 0

arquivo ASN1Types.idl foi definido pelo X/Open, e se encontra listando nos anexos. 0 tipo

BitString é definido semelhante a codificacäo BER de BIT STRING.

Cada bit nomeado é mapeado como uma constante IDL usigned long corn o valor igual

ao deslocamento dentro do bit string. 0 nome da constante é um nome sem ambigUidade dado

pelas regras usuais:

const unsigned long <bitname> 	 <offset>;

Note que o deslocamento pode ser definido por outra constante.
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Para facilitar a manipulacdo de valores BitString, é proposta a seguinte interface PIDL

(Pseudo IDL). Esta interface define essencialmente a biblioteca de funcOes utilitarias de acesso a

BitString para padronizar e simplificar construcOes de aplicacdes. [OPS95]

interface ASN1 BitStringHandler 	 // PIDL

{
typedef short BitValue;

ASN1 BitString create bit string (in unsigned long number of bits);_	 _

BitValue get bit_value	 (in ASN1 BitString bit_string, in unsigned long
index);

void set_bit_value (in ASNl_BitString bit_string, in 	 unsigned long
index,in BitValue new bit value);

long bit string length 	 (in ASN1 BitString bit string);

string get bit string (in ASN1 BitString bit_string);
// produz uma string com valores bindrios ("1001011B")

void	 set bit string
	 (in ASN1 BitString bit string,	 in string

string value);
};

ASN.1 IDL

MessageFlag:: = BITSTRING{ ASN1_ BitStringtypedef ASN1 BitString MessageFlagType;
 (0), negResp (1),

doNotForward (2) }
const unsigned long posResp = 0;
const unsigned long negResp = 1;
const unsigned long doNotForward = 2;

TO ::= BIT STRING typedef ASN1 BitString TOType;
a INTEGER ::= 1 const ASN1 INTEGER a = 1;
T1 ::= INTEGER { a(2) } typedef ASN1 INTEGER T1Type;
T2 ::= BIT STRING { a(3) b(a) } const TOType a1 = 2;

typedef ASN1 BitString T2Type;
const unsigned long a	 2 = 3;
const unsigned long b = a;

G3FacsimilePage ::= BIT STRING typedef	 ASN1 _BitString
--	 uma	 seqUencia	 de	 bits	 de G3FacsimilePageType;
acordo interface ConstValues {
-- com Recomendacäo T.4 G3FacsimilePageType image();
image G3FacsimilePage ::= //	 "	 ' 100110100100001110110'B";

100110100100001110110V BitString trailer();

trailer BIT STRING ::= // "'0123456789ABCDEF'H";
`0123456789ABCDEFU' 1

Tabela 16 - Mapeamento do tipo BIT STRING.

Tipo Octeto de String

0 tipo ASN.1 OCTET STRING é mapeado para o tipo IDL ASNI_OctetString que é

definido como sequence<octet>.
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Literais OCTET STRING podem ser strings bindrias ou hexadecimais. 0 valor é

expandido da esquerda para direita como uma seqUencia de bits corn octetos ordenados da

esquerda para a direita. 0 octeto final é preenchido corn bits 0 se necessdrio.

ASN.1 IDL

G4FacsimilePage	 ::=	 OCTET typedef ASN1 OctetString
STRING G4FacsimilePageType;
--	 uma	 seqi.idncia	 de	 octetos
conforme interface ConstValues {
-- as recomendacties T.5 e T.6 G4FacsimilePageType Image();

// "3FE2EABADA471005'H";

image G4FacsimilePage ::= }'	 ;
`3FE2EABAD471005'H

Tabela 17 - Mapeamento do tipo OCTET STRING.

STRING

0 tipo ASN.1 STRING é definido com uma variedade de °Wes. Este tipo pode ser

dividido em duas categorias: aqueles tipos que podem conter o valor X'00, e aqueles que ndo

podem. Alem disso, estas duas categorias podem estar divididas dentro daquelas que sac)

caracteres de byte Unicos, mapeados como sequence<octet> e aqueles que suportam caracteres

extensos, mapeados como sequence de tipos extensos. Os tipos string que ndo podem incluir

X'00 sdo simplesmente mapeados como string. 0 arquivo IDL ASN1Types.idl contem as

seguintes definicOes que podem ser usadas diretamente na traducdo IDL.

// Estas podem conter X'00'
typedef sequence<octet> ASN1 GeneralString;
typedef sequence<octet> ASN1_GraphicString;
typedef sequence<octet> ASN1_IS0646String;
typedef sequence<octet> ASN1 IA5String;
// Estas devem suportar caracteres extensos
typedef sequence<long> ASN1_UniversalString;
typedef sequence<unsigned short> ASN1_BMPString;
// Estas nao devem suportar
typedef string ASN1 NumericString;
typedef string ASN1 PrintableString;
typedef string ASN1 TeletexString;
typedef string ASN1 T61String;
typedef string ASN1 ViedeotexString;
typedef string ASN1 VisibleString;

ASN.1 fornece um conjunto de sub-tipos de strings Uteis. A principal diferenca entre

estes tipos e seus tipos basicos é que eles tem rOtulos bem definidos. Uma vez que ignoramos a

informacdo rOtulo na Traducdo de EspecificacOes, estes tipos são definidos pelas seguintes

definicoes de tipo em IDL :
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typedef ASN1 VisibleString ASN1 GeneralizedTime;
typedef ASN1 VisibleString ASN1 UTCTime;
typedef ASN1 GraphicString ASN1 ObjectDescriptor;

As definicOes de tipo em IDL GeneralizedTime e UTCTime, sdo representacOes de

valores de tempo formatadas em string. Como strings, estes valores ndo sdo fAceis de se

manipular, como por exemplo quando sdo necessarias comparacOes. Por esta razdo sdo

fornecidas funcOes PIDL para manipular estes valores converté-los para uma forma mais

fazendo com que correspondam a estrutura POSIX timeval.

Estas funcOes fornecem rotinas de conversdo entre string e as estruturas Timeval e

tambem uma rotina de comparacdo. Esta rotina obtem dois valores, tl e t2, e retorna -1, 0 ou 1

dependendo se tl < t2, tl = t2 ou tl > t2 respectivamente.

#include "ASN1Types.idl"
struct Timeval f

long seconds;
long usecs;
int tzp;

1;

interface ASN1 GeneralizedTimeHandler // PIDL

Timeval string to struct(in ASN1 GeneralizedTime t);
ASN1 GeneralizedTime struct to string(in Timeval t);
long compare(in ASN1 GeneralizedTime tl, in ASN1 GeneralizedTime

t2);
};

interface ASN1 UTCTimeHandler // PIDL

Timeval String to struct(in ASN1 UTCTime t);
ASN1 UTCTime struct_ to string(in Timeval t);
long compare(in ASN1 UTCTime tl, in ASN1 UTCTime t2);

};

IDENTIFICADOR DE OBJETO

0 tipo ASN.1 OBJECT IDENTIFIER  é mapeado para o tipo IDL

ASN1 ObjectIdentifier que é definido como um string:

typedef string ASN1 ObjectIdentifier;
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As constantes do tipo OBJECT IDENTIFIER sdo representadas em IDL como

string literais.

ASN 1 IDL

Attributeld ::= OBJECT IDENTIFIER typedef	 ASN1 ObjectIdentifier
AttributeldType

smi2MObjectClass OBJECT IDENTIFIER
::= { joint-isso-ccitt ms(9) smi(3) part2(2)
managedObjectClass(3) }

const ASN1 ObjectIdentifier
smi2MObjectClass = "2.9.3.2.3";

Tabela 18 - Mapeamento do tipo OBJECT IDENTIFIER.

Tipo ANY

Ambos os tipos ASN.1 ANY e ANY DEFINED BY sdo mapeados para o tipo IDL any.

Isto porque lido ha meio de capturar a informacdo definida que esta disponivel em ANY

DEFINED BY.

ASN.1 IDL

Attribute ::= ANY DEFINED BY attributeld; typedef any AttributeType;
// definido por attributeId

Tabela 19 - Mapeamento do tipo ANY.

Tipos Rotulados

A informacao de rOtulo (tag) é ignorada durante a Traducao de Especificacoes e é

mapeada do mesmo modo que urn tipo sem rOtulo. 0 mapeamento da informacdo de re ytulo é

uma questa° para a Traducao Interativa.

Tipos Externos

0 tipo ASN.1 EXTERNAL é mapeado para a seguinte estrutura IDL:

struct ASNl_External {
ASN1 ObjectIdentifier abstractSintaxName;
any data value;

0 mapeamento requer que o gateway, solucione totalmente a forma de codificacdo do

valor External, que ele recebe, e recodificando-o usando o tipo CORBA any. Isto quer dizer que

nenhum dos objetos CORBA necessita suportar BER (Basic Encoding Rules) para manipular

este tipo.

5.2.4. Mapeamento de Valores nao Represent6veis em Constantes IDL

A IDL CORBA permite somente constantes de tipos primitivos. Desta forma, ela é

incapaz de representar adequadamente valores constantes de tipos mais complexos. E importante

uma passagem segura para as constantes usadas em GDMO para algo equivalente a valores
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default. Para todos os valores constantes que nao podem ser representados em IDL CORBA, é

definido uma interface P1DL especial de valor constante, no mesmo modulo que contem a

declaracdo const. A implementacdo desta interface de valor constante é responsAvel por garantir

que aqueles valores retornados correspondam a declaracdo ASN.1/GDMO, mas estas rotinas

podem ser automaticamente geradas como parte do processo de traducdo. Em geral, a declaracdo

de constante <ConstType> corn o identificador <constName> deve resultar na geracdo da

operacão:

<ConstType> <ConstName>();
// retorna "<texto da definicao do valor constante>"

5.2.5 Mapeamento de Tipos Construtores ASN.1

Os tipos compostos sao mapeados de acordo corn a tabela abaixo, mas existe uma

complexidade adicional que deve ser considerada. Tipos anOnimos devem ser mapeados para um

tipo nomeado, que a entdo utilizado. Alguns construtores ASN.1 devem ser resolvidos para pares

nome-tipo e entdo traduzidos.

ASN.1 IDL Comentarios

CHOICE union/switch 11m email e para ser definido como switch case-

constant.

SELECTION mapeado	 como	 um	 tipo	 do
elemento selecionado

SET, SEQUENCE struct membros de struct sao declarados na mesma
ordem que sao declarados no tipo ASN.1

OPTIONAL union	 <type>Opt	 switch
(boolean)
{case TRUE:	 <type> value;};

SET-OF type,
SEQUENCE-OF
type

sequence<type>

Tabela 20 - Mapeamento de tipos construtores ASN.1

Tipos Anemimos

Em ASN.1 sao permitidos dois mecanismos para se especificar os tipos membros dos

tipos construtores SEQUENCE, SET, SEQUENCE OF, SET OF e CHOICE:

o use de referéncias de tipo para tipos definidos em outro local ou para tipos

primitivos.

a definicdo de tipos anOnimos.

Um tipo anOnimo é definido diretamente dentro do escopo do seu construtor de tipo

incluso, entretanto ele nao possui urn nome. A IDL CORBA nao suporta construtores similares,

entretanto o mapeamento precisa solucionar estas questhes.
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Urn membro sem um identificador de membro explicito é mapeado para urn membro

corn um identificador, como por exemplo, item<n>, onde n especifica a posicao dentro do

construtor.

Cada definicdo de urn tipo anOnimo é convertida para a definicdo padrão do tipo IDL

CORBA.

ASN.1 IDL

Bar ::= SEQUENCE struct BarPaffType

{ {
-- definicäo de urn tipo an6nimo ASN1 INTEGER a;
paff SEQUENCE ASN1 VisibleString b;

{ a INTEGER,
b VisibleString

};

},
-- referencia ao tipo primitivo, struct BarType

-- sem identificador de membro {
INTEGER BarPaffType paff;

} ASN1 INTEGER item2;
1 ;

Tabela 21 - Mapeamento do tipo SEQUENCE.

Mapeamento do Tipo CHOICE

0 tipo ASN.1 CHOICE é mapeado para o tipo IDL union. Uma vez que uniOes IDL sdo

descriminadas, urn tipo IDL enum sera definido para o tipo do descriminador. Para se fazer isto,

deve-se primeiro transformar os tipos anOnimos ASN.1 existentes nos tipos IDL

correspondentes.

0 identificador IDL para o tipo do descriminador é formado pela adicdo de urn sufixo

"Choice" para o identificador do tipo CHOICE traduzido. Para cada tipo substituto, havers um

identificador para o tipo discriminante, que é o descriminador do tipo substituto sufixado por

"Choice" e ndo ambiguo, dentro de seu escopo ern 1DL.

Um tipo união (union) é entdo construido, definindo-se urn caso para cada substituto,

com o label de acordo corn o tipo enumerado, e o tipo e identificador de acordo corn o substituto.

0 resultado em IDL sera como mostrado abaixo:

enum <choicetype>Choice {
<identifier>Choice,
	 // um para cada alternado
}

union <choicetype> switch (<choicetype>Choice) {
case <identifier>Choice: <type> <identifier>;
	 // um para cada alternado

}
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Mapeamento de SELECTION

0 construtor ASN.1 SELECTION fornece urn mecanismo onde um tipo pode ser

definido pela referencia a um membro nomeado de CHOICE. Quando o tipo SELECTION é

usado para identificar urn tipo, ele é resolvido em IDL somente para o tipo do elemento

selecionado.

ASN.1 IDL

Attribute ::= CHOICE { // mapeia o tipo Attribute
number INTEGER enum AttributeTypeChoice {
name VisibleString numberChoice,

} nameChoice,
} ;
union	 AttributeType	 switch

	

(AttributeTypeChoice)	 {
case	 numberChoice:ASN1 INTEGER

number;
case	 nameChoice:	 ASN1 VisibleString

name;
};

Tabela 22 - Mapeamento do tipo CHOICE

Mapeamento de SEQUENCE e SET

Em ASN.1 urn tipo SEQUENCE e uma colecdo ordenada de componentes que sao tipados

e nomeados. Os tipos SET em ASN.1 sao identicos em IDL CORBA, exceto que seus membros

ndo estao ordenados. Uma vez que em IDL CORBA nab existe o tipo registro ordenado, ambos

os tipos sao manipulados de forma idéntica e sao mapeados para uma estrutura IDL CORBA.

Clausula COMPONENTS OF TYPE

Quando um tipo seqUencia ou conjunto aparece como <type> em COMPONENTS OF

<type>, aquele tipo seqU6ncia é resolvido para sua lista de membros antes da traducào para

IDL.

Componentes OPCIONAIS

Se urn membro de um tipo SEQUENCE ou SET é declarado como OPTIONAL, ele pode

ou nao estar presente. Isto é mapeado para uma union IDL CORBA com urn switch booleano

que somente sera verdadeiro se possuir urn valor que possibilita o elemento opcional. 0 novo

tipo e nomeado pela juncao do tipo do elemento opcional corn "Opt". 0 tradutor deve seguir os

passos para evitar duplicacâo destes tipos. Este tipo opcional, deve ser gerado mais de uma vez

por modulo.
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Para a clausula ASN.1

SEQUENCE { <identifier> <type> OPTIONAL }

o resultado IDL deve ser :

union <type>Opt switch (boolean) {case True: <type> value;};

Componentes DEFAULT

Em ASN. 1 ocorre urn DEFAULT, quando a omissdo do valor de urn tipo é exatamente

equivalente a insercão de urn valor default. Ndo ha urn tipo equivalente direto ern IDL, uma vez

que se fornece somente acesso ao valor default, ou como uma constante ou via uma funcäo PIDL

que retorne o valor, que deve ser usada quando um programador deseja usar o valor default em

dominio CORBA. Se urn valor DEFAULT ASN.1 esta presente para urn membro de conjunto ou

para uma seqhencia, uma constante IDL sera gerada, nomeada pelo anexo "Default" para o

identificador do membro e definida como urn valor default dado.

const <type> member-name>Default = <value>;

Traducâo para IDL

Uma vez que todas as clausulas COMPONENTS OF, OPTIONAL, DEFAULT, e

SELECT sào resolvidas, uma struct IDL é gerada. Cada componente é mapeado como urn

membro da estrutura IDL, na ordem em que eles aparecem na lista de membros resolvidos. Se o

membro ndo possuir identificador, entao o identificador "Itemn" é usado, onde n é inicialmente 1

e incrementado posteriormente para cada membro sem nome da estrutura.

Exemplos:

AS N1 . 1 IDL
T:: = SEQUENCE{ a Ta, b Tb, c Tc }
E:: = SEQUENCE{fl El, f2 E2, f3 E3}

struct	 TTypefTaType	 a;TbType	 b;TType
c; 1;
struct	 Etype	 {ElType	 fl;TType
f2;E3T	 e	 f3;};

T:: = SEQUENCE{ struct T _bType
a Ta,
b SEQUENCE VA Ti, b2 T2, b2 T3}

fT1Type bl;T2Type b2;	 T3Type b3;};
struct Ttype

c Tc} {TaType a; T_bType b;	 TcType c;}';
W:: = SEQUENCE {x Wx, COMPONENTS struct Wtype {

OF WxType x;

1-, Y, WY) TaType a;
T bType b;_
TcType c;
WyType y;

};

UserName:: =SET { -- conjunto tratado union ASN1 VisibleStringOpt
como uma SEQUENCIA switch	 (boolean)	 {
personalName VisibleString,
countryName VisibleString OPTIONAL

case	 True:ASN1 VisibleString
value;

} 1 ;
struct UserName f
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ASN1 
—
VisibleString personalName,

ASN1 VisibleStringOpt countryName,
};

A ::= SET { enum A _aType la, bl;
a ENUMERATED {a, b},
b ENUMERATED {a, b},

enum A_bType {a	 1, b	 1);
struct aType {

} A_aType a;
A_bType b;

} ;
Data ::= SEQUENCE { const ASN1 BOOLEAN
ReplaceWithDefault replaceWithDefaultDefault = FALSE

BOOLEAN DEFAULTDEFAULT FALSE,
defaultValue ValueSpecifier,
keyword SEQUENCE {
type-reference DefinedType,
field Identifier

struct DataKeywordType {
DefinedTypeType type_reference,
IdentifierType field,

};
union	 DataKeywordTypeOpt	 switch

} OPTIONAL,
createModifier BIT STRING {

(boolean)	 {
case True: DataKeywordType value;

withRefObject (0),withAutoNaming(1) 1
} typedef	 BitString

} DataCreateModifierType;
const	 unsigned	 long	 withRefObject	 =
0;
const unsigned long with AutoNaming =
1;
struct Data {

ASN1 BOOLEAN replaceWithDefault;
ValueSpecifierType defaultValue;
DataKeywordTypeOpt keyword;
DataCreateModifierType

createModifier;
};

Tabela 23 - Mapeamento do tipo SEQUENCE.

Mapeamento de SEQUENCE OF e SET OF

Em ASN.1 urn tipo SEQUENCE e uma lista ordenada de elementos do mesmo tipo. SET

OF é similar exceto que a lista é ndo ordenada. Ambos sdo mapeados sobre o construtor IDL

sequence.

Exemplos

ASN.1 IDL

RDNSequence ::= SEQUENCE OF
RDN

typedef	 sequence<RDNType>RDNSequenceType
;

Status:: = SEQUENCE OF INTEGER
{

initializationRequired (0),
notlnitialized (1),
initializing (2),
reporting (3),
terminating (4)

)
-- traducdo procede via o novo
-- tipo nomeado: Statusltem

typedef ASN1 INTEGER StatusTypeltem;
const	 StatusTypeltem
InitializationRequired = 0;
const StatusTypeltem notinitialized = 1;
const StatusTypeltem Initializing = 2;
const StatusTypeltem reporting = 3;
const StatusTypeltem terminationg = 4;

typedef	 sequence<StatusTypeltem>
StatusType;
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A ::= SEQUENCE OF
SEQUENCE OF INTEGER

typedef	 sequence<ASN1 INTEGER>
AltemType;
typedef sequence<AltemType> Atype;  

Tabela 24 - Mapeamento do tipo SEQUENCE OF.

5.2.6 Mapeamento de Definicties de MOdulos ASN.1 para IDL

Este mapeamento é feito de acordo corn as regras de producao da tabela abaixo,

explicadas a seguir:

<ModuleDefinition> ::=
<Moduleldentifier> DEFINITIONS <TagDefault> ::= BEGIN

<ModuleBody>
END

<Moduleldentifier> ::=
<modulereference>
<Definitiveldentifier>

<TagDefualt> ::= EXPLICIT TAGS I IMPLICIT TAGS
AUTOMATIC TAGS I empty

<ModuleBody> ::=
<Exports> <Imports> <AssignmentList> I empty

<Exports> ::=
EXPORTS <SymbolsList> ; I empty

<Imports> ::=
IMPORTS <Symbolslmported> ; I empty

<SymbolsImported> ::=
<SymbolsFromModuleList> I empty

<SymbolsFromModuleList> ::=
<SymbolsFromModule> I <SymbolsFromModuleList> <SymbolsFromModule>

<SymbolsFromModule> ::=
<SymbolList> FROM <GlobalModuleReference>

<GlobalModuleReference> ::=
<modulereference Assignedldentifier>

<SymbolList> ::=
<Symbol> I <SymbolList>, <Symbol>

AssignmentList ::=
Assignment I AssignmentList Assignment

Urn identificador de modulo (ModuleIdentifier) é mapeado para o mesmo nome do

modulo IDL correspondente.
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Clausulas IMPORTS sao mapeadas como uma lista de diretivas #include para o arquivo

correspondente ao modulo importado. Este arquivo é nomeado de acordo corn o apelido do

modulo. Estas referèncias relevantes habilitam o modulo a nao possuir ambiguidade, quando seu

apelido é identificado. Isto tambem deve ser notado, para que o tradutor reconheca qualquer

documento importado, a fim de aplicar as regras de nao ambigilidade aos identificadores

coincidentes.

A producao de SymbolsFromMochtle corn valor:

<symboll >, 	<symboin> FROM <documentldentifier>::<moduleRefence>

é mapeada da seguinte forma:

typedef <moduleNickname>::<symboll> <symboll>
typedef <moduleNickName>::<symboln> <symboln>

0 termo <documentldentifier> é usado somente para identificar o apelido 011ie() do

modulo, e nao aparece em IDL. Quando identificadores de mOdulos externos sao referenciados,

eles devem ser mapeados como identificadores corn urn escopo em IDL, onde o escopo é

moduleNickname (apelido do modulo), uma vez que estes sao unicos no ambiente de traducao,

nehum escopo a mais a desejado. Ern particular o apelido do documento nao é necessario, e o

identificador do documento é necessasio somente para identificar o apelido correto do modulo.

5.2.7 Mapeamento de Sub-Tipos

Devido ao fato da ASN.1 ser mais poderosa que IDL, subtipos, em particular, nao sao tao

fâceis de se mapear em IDL. A verificacao de outras faixas de valores e outros detalhes, esta

alem da preocupacao da conversdo de uma implementacdo.

Mapeamento do Tipo Constrained

Em ASN.1 é possivel definir um tamanho limitado para as construcOes SET OF e

SEQUENCE OF. Quando um tamanho limitado é usado para estas construcOes sac) mapeadas

para IDL como um sequence restrito, onde o limite superior da seqiiência IDL é determinado

pelo limite superior sobre os valores inteiros permitidos. 0 resultado da definicao é como segue

abaixo:

typedef sequence <<ItemType>, <upper-bound>> <type >;

onde <ItemType> é o tipo do item SEQUENCE OF/SET OF e <type> é o nome traduzido do

tipo componente. Por exemplo:

T1 ::= SEQUENCE (SIZE(0..10)) OF Objectlnstance
T2 ::= SEQUENCE (SIZE(1 1315)) OF INTEGER

é mapeado para :

typedef sequence<ObjectInstanceType, 10> T1Type;
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// T1Type SIZE(0..10)
typedef sequence<ASN1 INTEGER, 5> T2Type;
// T2Type SIZE(1 1 3 1 5)

Mapeamento de Valores Simples

Ainda que um tipo seja limitado a urn ou mais valores simples, ele ainda sera um tipo e

sera traduzido corn as regras definidas para este tipo. 0 conjunto de valores permitidos

traduzido como urn comentario.

A ::= INTEGER (1131517)

deverd ser traduzido para

typedef ASN1 INTEGER Atype;
// Atype (113 15 1 7 )

5.3 Traducão de Classes e MOdulos GDMO para Interfaces IDL

Neste item descrevemos o processo de traducdo de classes e mOdulos GDMO para

interfaces e mOdulos IDL/CORBA. Apresentando principalmente o mecanismo criado para

possibilitar, ao implementador dos processos de geracia, uma ferramenta capaz de ser utilizada

para facilitar o processo da implantacdo da traducäo interativa.

Entende-se por traducdo interativa ao processo em que as interacOes de um dominio sdo

mapeadas para uma ou mais interacOes em outro dominio. Este processo de transformacdo pode

ser representado por um gateway ou por urn agente-proxy[GEN96][BBAN97][SOU95c], que é o

elemento responsdvel pela traducdo interativa. Em nosso mecanismo de traducdo, que cobre

apenas a traducdo das especificacOes dos dominios, existe a possibilidade de o implementador

construir uma estrutura especifica para o gateway, atraves do emprego de uma linguagem script.

A estrutura do gateway podera ser desenvolvida conforme a necessidade do implementador, e

principalmente conforme a especificacdo que ele escolher, seja o modelo definido pelo X/Open

[OPS95], Soukouti[SOU95c] ou Ferrasa [FER98].

0 processo de conversdo e implementado atraves de urn tradutor que opera sobre urn

conjunto de arquivos de entrada e resulta ern alguns arquivos de saida. Como as definicOes

1DL/CORBA são processadas em termos de arquivos que determinam sua granularidade e

reusabilidade, é necessario especificar que definicOes serdo geradas e que arquivos sera.°

definidos. Alern disso, GDMO coloca algumas complexidades, como nomes completos de

textos. E como os nomes sap utilizados para especificar panes importantes, eles devem ser

transformados para acessar os arquivos que contenham essas especificacOes. E tambem
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necessario ser capaz de associar os arquivos resultantes em IDL/CORBA corn os originais em

GDMO, permitindo consultas e reUso de especificacOes. Ism pode é feito pelo uso de urn banco

de dados de apelidos (nicknames), que mapeiam um Unico nome registrado de um documento

GDMO para urn apelido curto apropriado para uso como urn nome de arquivo base. 0 apelido

pode ser utilizado para encontrar arquivos importantes e controlar os nomes de arquivos

IDL/CORBA gerados.

Como os apelidos podem ser usados como base para nomear os arquivos IDL/CORBA

gerados, estes podem somente ser reutilizados em ambientes onde o mesmo banco de apelidos

estâ. disponivel. E deseja.vel que o banco de apelidos seja o mais padronizado possivel, ou seja,

tenha apelidos especificos para todos os documentos GDMO registrados, e tambern para os

mOdulos ASN.1 relacionados. Em nosso caso adotamos as tres primeira letras da especificacdo

em GDMO como sendo o apelido do modulo sendo transformado.

A principal abordagem do tradutor de GDMO é a representacäo intermedidria das

templates analisadas do arquivo de entrada. Esta representacdo, exemplificada na Figura 37,

mostrada como uma classe3, para possibilitar a associacdo entre as informacOes obtidas das

templates GDMO, conforme o relacionamento mostrado na Figura 24. Nesta classe, que é a

principal para o tradutor, observamos a declaracdo dos relacionamentos obtidos das templates

existentes no arquivo GDMO de entrada para o tradutor. Estes relacionamentos sac) tratados,

internamente ao tradutor, como uma lista encadeada de outros objetos.

CLASS GDMO
this	 OBJECT
ManagedObjectList	 LIST OF OBJECT
PackageList	 LIST OF OBJECT
ConditionalPackageList	 LIST OF OBJECT
AttributeList	 LIST OF OBJECT
ActionList	 LIST OF OBJECT
NotificationList	 LIST OF OBJECT
ParameterList	 LIST OF OBJECT
NamebindingsList	 LIST OF OBJECT
AttributeGroupList	 LIST OF OBJECT
BehaviourList	 LIST OF OBJECT

END

Figura 37 - Representacão de dados interna do tradutor GDMO.

A declaracdo de ManagedObjectList é apresentada como uma lista de objetos, ou

seja, uma lista de elementos da classe GDMOClass. Nesta lista estäo contidos todos as

declaracOes de templates MANAGED OBJECT CLASS existentes no arquivo ern GDMO dado

como entrada ao processo de transformacao.

3 Pam o compilador, esta classe é intemamente representada como um registro, ou uma struct em C/C*F.
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Outros elementos relacionados nesta classe sào: a lista de templates PACKAGES, a

lista de PACKAGES condicionais, a lista das templates de atributos, a lista das templates

ACTION, as templates declaradas para as notificacOes, a lista das templates PARAMETER, as

templates referentes ao NAME BINDING, as templates dos grupos de atributos e as listas das

declaracOes BEHAVIOUR.

Os elementos sdo declarados como LIST OF, pois fazem referencia a outras classes, que

possuem as informacOes referentes aos elementos realmente declarados, como PackageList,

que possui a relaedo das templates PACKAGE declaradas no arquivo de entrada em GDMO.

Para dar ao tradutor acesso as informacOes dos mOdulos é utilizada uma linguagem

script, conforme definida no capitulo 6. A linguagem é utilizada para servir de ferramenta de

acesso as informacOes definidas nas estruturas de dados do tradutor, estas estruturas estdo

relacionadas no anexo 2. A linguagem possui alguns comandos de iteracao, como WHILE e

FOREACH, comando de decisdo, como I F, possibilita tambám a declaracão de variaveis. E

atraves desta linguagem que o implementador do mecanismo da traducao interativa, podera

recuperar as informacOes dos mOdulos em GDMO para desenvolver o gateway. Maiores detalhes

de como a linguagem poderd ser utilizada sera fornecido no capitulo 6.

A entrada para a traducao da especificacdo e urn arquivo que contenha um documento

GDMO para ser transformado e urn banco de apelidos. A primeira saida é urn conjunto de

arquivos que contern as definicOes IDL CORBA que resultardo da transformacao. A Figura 38

ilustra o processo de traducdo e os seus arquivos de saida.

Figura 38 - Organograma do processo de transformacdo
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5.3.1 Especificacäo do Algoritmo de Transformacäo

Gerar urn arquivo IDL/CORBA para cada modulo ASN.1 que estd contido no

documento GDMO, e nomed-lo corn um apelido que foi atribuido ao modulo;

Mapear cada modulo ASN.1 que esta contido no dado documento GDMO para

modulo IDL/CORBA, conforme visto no item 5.2.1;

Gerar urn arquivo IDL/CORBA para cada documento GDMO, e atribuir a ele o

apelido destinado ao documento;

Gerar dois arquivos IDL/CORBA que contenham interfaces para manipulacdo de

respostas mnitiplas atraves de modelos push e/ou pull, conforme se tome necessário;

5. Gerar dois arquivos IDL/CORBA que contenham interfaces para manipulacdo de

notificacOes atraves de modelos push e/oupu//, conforme se tome necessario.

5.3.2 Nomes de Arquivos e MOdulos IDL CORBA

A saida de uma transformacdo é um conjunto de mOdulos e interfaces IDL CORBA.

Estes devem ser organizados dentro de arquivos de forma a facilitar o reuso e a efetiva geracdo

de cOdigo pelo tradutor IDL CORBA. Durante o processo de transformacdo, as regras abaixo

determinam o nUmero e o contendo de cada arquivo:

Cada arquivo comecard com urn comentario identificando o arquivo GDMO do qual

ele foi gerado.

DefinicOes contidas ern arquivos IDL CORBA gerados devem estar dentro de

diretivas #ifndef	 #endif que representam os mapeamentos das definiciies de

moldes (templates) GDMO, evitando assim redunddncia de nomes.

Para cada documento GDMO/ASN.1, gerar urn arquivo IDL nomeado <apelido>.idl

contendo um modulo IDL CORBA chamado <apelido>, dois arquivos chamados

<apelido>_MR.idl e <apelido>_MRP.idl que contenham as interface que suportam

respostas mUltiplas e dois arquivos chamados <apelido> N.idl e <apelido>_NR.idl

que contenham as interfaces para notificacOes.

Para cada modulo ASN.1 que contenha um documento ASN.1/GDMO, gerar urn

arquivo IDL chamado <mOdulo_apelido>.idl, contendo urn modulo IDL CORBA

chamado <mOdulo apelido>.

5. Para cada modulo ASN.1 que tenha simbolos importados, adicionar: #include

"<nidulo_apelido>.idl", para o arquivo IDL CORBA correspondente.
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Um ponto negativo desta aplicacdo é a grande quantidade de arquivos que serdo

criados, entretanto, os arquivos < MR>, < MRP>, < N> e <_NP> sdo criados conforme a

necessidade da tranformacao, pois nem todos os mOdulos exigem aplicacOes corn respostas

mqltiplas ou emissdo de notificacOes. Este tipo de transformacao entretanto pode se beneficar do

compilador IDL/CORBA, devido a granularidade das aplicacOes que serdo geradas, mantendo

apenas os mOdulos necessarios para uma compilacdo relacionados quando necessario. Um outro

efeito indesejado, sera a colisao de nomes de mOdulos em ASN.1, pois estes sdo muitas vezes

referenciados apenas como uma sequéncia de caracteres bem longa. Para evitar isto é feita a

utilizacdo de urn banco de dados corn os apelidos (nicknames) dos mOdulos ja transformados,

conforme ilustrado na Figura 38.

Pela especificacao do X/Open [OPS95] é necessaria a existencia de alguns arquivos que

sera() utilizados pela especificacao convertida. Estes arquivos contem as definicOes dos tipos de

dados basicos, utilizados pelo processo de transformacao. Os arquivos, listados nos anexos, sào:

ASN1Types.idl	 Contem os tipos bases para transformacdo dos tipos ASN.1 para IDL;

CMISError.idl	 Contem a relacao dos erros CMIP e ROSE;

Notification.idl	 Contem as definiceies para suporte aos mecanismos de notificacOes;

MultipleReply.idl 	 Contem as definicaes para suporte aos mecanismos de mUltiplas

respostas,

Para toda classe de objeto gerenciado em GDMO, uma interface IDL/CORBA é definida

para suportar as operacOes definidas na classe. Adicionalmente duas outras interfaces podem ser

definidas, para suporte a notificacOes e para suporte a multiplas respostas. Urn detalhe definido

em [OPS95] é como sera feita a definicäo da heranca da primeira interface IDL/CORBA,

definida atraves dos rnOdulos GDMO. Seja a hierarquia de classes definida na Figura 39, a

interface ManagedObj ect sera definida conforme a necessidade da implementacdo, pois esta é

uma classe de use em run-time, ou seja, na traducdo interativa, e é possivel implements-la corn

os mêtodos necessarios para os mecanismos de filtragem CMIP [OPS95j. A classes base de

todas as classes de objetos gerenciados é ManagedObj ect, que herda da classe Object,

como todas as outras interfaces IDL.
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Object

A

ManagedObject

•

Top

Figura 39 - Hierarquia de Heranca em IDL/CORBA.

5.3.3 Mapeamento de MANAGED OBJECT CLASS para IDL/CORBA

A template MANAGED OBJECT CLASS, definida como mostra a Figura 40, é mapeada

para IDL/CORBA conforme a Tabela 25. Neste processo de mapeamento, as informacOes mais

importantes sac) o nome da classe e os nomes das superclasses desta classe. 0 mapeamento

consiste na transformacdo do nome da classe GDMO em um nome de interface em

IDL/CORBA, alem de ser necessdrio uma verificacdo do nome para ndo ocorrer um conflito corn

outras interfaces já transformadas. Isto é feito atraves da utilizacdo dos nomes existentes no

arquivo de apelidos (nicknames), definido conforme item 5.3.

<class-label> MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM <class-label> [,<class-label>]*;
CHARACTERIZED BY <package-label> [,<package-label>]* ;
CONDITIONAL PACKAGES <package-label>

PRESENT IF condition-definition
[,<package-label> PRESENT IF condition-definition ]*;

REGISTERED AS object-identifier;

Figura 40 - Estrutra da template MANAGED OBJECT CLASS

A Tabela 25 apresenta as informacOes a serem tratadas da template MANAGED

OBJECT CLASS. 0 elemento especificado em REGISTERED AS representa uma informacdo

necessdria apenas ao implementador da traducdo interativa, quando da referencia a uma classe de

objeto especifica, instanciada atraves de um OID determinado por esta cldusula.

Elemento Comentärio

MANAGED OBJECT CLASS Define o nome da interface a ser gerada.

DERIVED FROM Define as superclasses da interface a ser gerada.

CHARACTERIZED BY Relacâo das diversas operacOes definidas para a interface, traduzidas
conforme o mapeamento da template PACKAGE.

CONDITIONAL PACKAGES Relacâo das diversas operacOes definidas para a interface, em carater
condicional, traduzidas conforme o mapeamento da template PACKAGE. 

Utilizado pam a traducao interativa.REGISTERED AS

Tabela 25 - Traducdo da template MANAGED OBJECT CLASS.
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A template MANAGED OBJECT CLASS é representada internamente pelo tradutor

graves da estrutura definida na Figura 41. Esta estrutura, apresentada como uma classe

(CLASS), e utilizada pelo tradutor para representar as informacOes obtidas ao analisar as

templates contidas dentro do modulo em GDMO. Esta estrutura representa as informacOes

conforme descrito na Tabela 26.

CLASS GDMOClass
this	 OBJECT
MOName	 STRING
ClassName	 STRING
IDLFileName	 STRING
ParentList	 LIST OF OBJECT
AttributeList	 LIST OF OBJECT
AttributeGroupList	 LIST OF OBJECT
NamebindingsList	 LIST OF OBJECT
ActionList	 LIST OF OBJECT
NotificationList	 LIST OF OBJECT
Oid	 STRING
External	 INTEGER

END

Figura 41 - Representacdo interna da template MANAGED OBJECT CLASS

Esta forma de representacdo foi utilizada para possibilitar ao implementador da traducAo

interativa, atraves da linguagem script definida no capitulo 6, o acesso a todas as informacOes

das templates analisadas pelo tradutor. Corn esta flexibilidade, o implementador podera definir

que tipo de informacdo adicional podem ser exportada para a implementacdo da traducdo

interativa. As informacOes, conforme definido em [OPS95] e [SOU95c], necessarias para o

trabalho da traducao interativa podem ser exportadas de acordo corn a especificacão do

implementador, por exemplo urn arquivo contendo as referencias aos OID dos objetos

instanciados.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
MOName String Nome da classe, <class-label>
ClassName String Nome transformado para IDL, normalmente igual ao

MOName.
1DLFileName String Nome do modulo no qual esta declarado
ParentList Lista de objetos Lista da hierarquia de classes (DERIVED FROM)
AttributeList Lista de objetos Lista de atributos
AttributeGroupList Lista de objetos Lista de grupo de atributos
NameBindingsList Lista de objetos Lista da hierarquia de nomes
ActionList Lista de objetos Lista das actions declaradas
NotificationList Lista de objetos Lista das notificacOes declaradas
Oid String Object-Identifier obtido de REGISTERED AS
External lnteiro Define se a classe esta presente no modulo atual ou

se é uma classe existente em outro modulo. (1)
Externa, (0) presente no modulo.

Tabela 26 - Definicdo da estrutura interna da template MANAGED OBJECT CLASS.
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Um exemplo da realizacao da traducao da especificacao da template MANAGED

OBJECT CLASS em GDMO para IDL/CORBA é apresentado na Figura 42. Para esta template é

somente necessario transformar o nome da classe GDMO em uma interface IDL/CORBA e

relacionar a sua heranca.

equipment MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM top;

REGISTERED AS { m31000bjectClass 2 );

TRADUCAO

interface equipment : X0720::top { };

Figura 42 - Exemplo de template MANAGED OBJECT CLASS.

0 mecanismo de traducdo, apresentado na Figura 43, é mostrado de maneira simples,

pois todo o trabalho de consisténcia do modulo, como a restricao de nomes, ja foi realizado no

momento da interpretacdo do modulo GDMO, restando apenas ao tradutor especificar como o

c6digo IDL sera criado.

PRINT( "interface ", MOName )
parentCount = 0
FOREACH parent IN ParentList {

IF( parentCount == 0 )	 PRINT(" : ")
IF( parent.IDLFileName != "" ) 	 PRINT( "::" )
PRINT(parent.ClassName )
parentCount = parentCount + 1
IF( parentCount != LISTCOUNT(ParentList) ) PRINT(", ")

PRINT( " { };\n" )

Figura 43 - Implementacao da traducao da template MANAGED OBJECT CLASS.

5.3.4 Mapeamento de PACKAGE para IDL/CORBA

A template PACKAGE, definida como mostra a Figura 44, é mapeada para IDL/CORBA

conforme a Tabela 27. Neste processo de mapeamento, as inforrnaeOes referentes aos atributos,

as awes e as nofificacOes sdo mapeadas como operacOes nas interfaces IDL/CORBA

correspondentes.

<package-label> PACKAGE
[BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>[,<behaviour-definition-label>]*;]
[ATTRIBUTES	 <attribute-label> propertylist [<parameter-label>]*

[,<attribute-label> propertylist [<parameter-label>]*;]
[ATTRIBUTES GROUPS <group-label> [<atribute-label>]*

[,<group-label> [<atribute-label>]*]*;]
[ACTIONS	 <action-label> [<parameter-label>]*

[,<action-label> [<parameter-label>]*]*;]
[NOTIFICATIONS <notification-label> [<parameter-label>]*

[,<notification-label> [<parameter-label>]*]*;]
[REGISTERED AS object-identifier];

propertylist -> [REPLACE-WITH-DEFAULT]
[DEFAULT VALUE	 value-specifier]
[INITIAL VALUE	 value-specifier]
[PERMITTED VALUES 	 type-reference]
[REQUIRED VALUES	 type-reference]
[get-replace]
[add-remove]
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value-specifier -> value-reference I DERIVATION RULE
<behaviour-definition-label>
GET I REPLACE 1 GET-REPLACE
ADD I REMOVE I ADD-REMOVE

get-replace ->
add-remove ->  

Figura 44 - Estrutura da template PACKAGE

Algumas informacOes contidas na template PACKAGE, como as definicOes de

DEFAULT VALUE, INITIAL VALUE, PERMITTED VALUES e REQUIRED VALUE, sdo

utilizadas no processo de implementacdo da traducao interativa. Estas informacOes sdo utilizadas

pelo implementador do mecanismo de traducdo interativa, atraves da linguagem script definida

no capitulo 6, exportando as informacOes que julgar necessarias no processo, pois o acesso as

estas informacOes estdo declarados na classe dos atributos relacionados corn esta template.

Element° Informacito Complementar Comentario

BEHAVIOUR Traduzido como comcntario

ATTRIBUTES GET <tipo> <nome>_get()
raises (CMIP_ATTRIBUTE ERRORS);

REPLACE void <nome>_set( in <tipo> valor )
raises (CMIP_ATTRIBUTE ERRORS);

GET-REPLACE <tipo> <nome>_get()
raises (CMIP_ATTRIBUTEERRORS);

void <nome>_set( in <tipo> valor )
raises (CMIP_ATTRIBUTE_ERRORS);

ADD void <nome>_add( in <tipo> elemento )
raises (CMIP_ATTRIBUTE ERRORS):

REMOVE void <nome>remove( in <tipo> element° )
raises (CM1P ATTR1BUTE_ERRORS);

void <nome>_add( in <tipo> elemento )
raises (CMIP_ATTRIBUTE_ERRORS);

void <nome> remove( in <tipo> elemento )
raises (CMIP_ATTRIBUTE_ERRORS);

void <nome>replaceWithDefault( in <tipo>
elemento )
raises (CMIP_ATTRIBUTE_ERRORS):

Valor utilizado nas operacOes REPLACE-WITH-
DEFAULT

ADD-REMOVE

REPLACE-WITH-DEFAULT

DEFAULT VALUE

INITIAL VALUE Valor inicial utilizado na instanciacâo do atributo
da PACKAGE

PERMITTED VALUE Utilizado	 como	 urn	 definicâo	 de	 valores
permitidos, referenciados em mOdulos ASN.1

REQUIRED VALUE Utilizado	 como	 um	 dcfinicao	 de	 valores
necessarios, referenciados em mOdulos ASN.1

ACTIONS Nome da Ka° Relacâo das diversas operaceies definidas em ulna
interface adicional.

NOTIFICATIONS Nome da notificacao Relaciio das diversas operaceies definidas em uma
interface adicional.

PARAMETERS Nomes dos parametros Traduzido em definicâb de tipos utilizados pela
interface.

REGISTERED AS Identificador do objeto Utilizado para a traducao interativa.
Tabela 27 - Traducäo da template PACKAGE.



CLASS GDMOPackage
this
PackageName
AttributeList
ActionList
NotificationList
AttributeGroupList
Conditional
Oid
BehaviourReferenceList

END

OBJECT
STRING
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
INTEGER
STRING
LIST OF OBJECT

I 10

Internamente ao tradutor a estrutura template PACKAGE é representada pela definicdo

da classe relacionada na Figura 45.

Figura 45 - Representacdo interna da template PACKAGE.

A Tabela 28 apresenta uma descricdo dos elementos contidos na estrutura interna

utilizada para representar as informacOes obtidas da template PACKAGE.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
PackageName String Nome da package, <package-label>
AttributeList Lista de objetos Lista de atributos contidos na template
ActionList Lista de objetos Lista de actions
NotificationList Lista de objetos Lista das notificacOes
AttributeGroupList Lista de objetos Lista de grupo de atributos
Conditional Inteiro Representa uma PACKAGE condicional ( I) ou näo

(0)
Oid String ()Nal-Identifier obtido de REGISTERED AS
BehaviourReferenceList Lista de objetos Lista	 da	 declaracäo	 de	 comportamento	 da

PACKAGE
Tabela 28 - Definicdo da estrutura interna da template PACKAGE.

Um exemplo da realizacdo da traducdo da especificacdo da template PACKAGE para

1DL/CORBA é apresentado na Figura 46. Esta template atua como um agrupamento de atributos,

awes e notificacOes, esta transformacdo trabalha apenas corn as propriedades dos atributos

definidos, relacionandos como operacOes na interface IDL/CORBA correspondente a sua

template MANAGED OBJECT CLASS.

equipment MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED FROM top;
CHARACTERIZED BY

equipmentPackage PACKAGE
ATTRIBUTES

equipmentld GET,
replaceable GET;

REGISTERED AS { m31000bjectClass 2 };

TRADUCAO
interface equipment : X0721::top (

M3100ASN::NameTypeType 	 equipmentId_get()
raises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );



M3100ASN::ReplaceableType replaceable_ get()
raises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );

I ;

Figura 46 - Exemplo de template PACKAGE.

0 mecanismo de traducao, apresentado na Figura 47, é mostrado de maneira simples,

pois o trabalho de consisténcia do modulo, como a transformacao dos nomes, ja foi realizado no

momento da interpretacdo da template PACKAGE pelo tradutor, restando apenas ao tradutor

especificar como o cOdigo IDL sera criado.

FOREACH attribute IN AttributeList {
IF( attribute.GetReplace != 0 II attribute.ReplaceWithDefault != 0 )

IF( attribute.GetReplace == 1 II attribute.GetReplace == 3 )
PRINT( "\t", attribute.HeaderFileName, "::", attribute.Syntax, "Type" )

} ELSE IF( attribute.GetReplace == 2 II attribute.ReplaceWithDefault == 1 ){
PRINT( "\tvoid" )

PRINT( "\t", attribute.AttributeName )
IF( attribute.GetReplace == 1 II attribute.GetReplace == 3 )1

PRINT( "det()\n" )
IF( attribute.GetReplace == 3 ) 1

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n\tvoid\t", attribute.AttributeName, "set( in ",

attribute.HeaderFileName, "::", attribute.Syntax, " valor )\n" )
}

1 ELSE IF( attribute.GetReplace == 2 )1
PRINT( " set( in ", attribute.Syntax, " )\n" )

} ELSE IF( attribute.ReplaceWithDefault == 1 ) 1
PRINT( "replaceWithDefault()\n" )

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n" )

1
IF( attribute.AddRemove != 0 ))

PRINT( "\tvoid" )
PRINT( "\t", attribute.AttributeName )
IF( attribute.AddRemove == 1 II attribute.AddRemove == 3)

PRINT("_add( in ", attribute.HeaderFileName,"::", attribute.Syntax," elemento )\n")
IF( attribute.AddRemove == 3 ){

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n\tvoid\t", attribute.AttributeName, "remove()\n" )

1
1 ELSE IF( attribute.AddRemove == 2 )

PRINT( "_remove(in ", attribute.HeaderFileName, "::",
attribute.Syntax," elemento )\n")

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n" )

Figura 47 - Implementacdo da traducdo da template PACKAGE.

5.3.5 Mapeamento de ATTRIBUTE para IDL/CORBA

A template ATTRIBUTE, definida como mostra a Figura 48, é mapeada para

IDL/CORBA conforme a Tabela 29. Neste processo, a sintaxe de tipo do atributo é mapeado

como uma definicao de tipo nas interfaces 1DL/CORBA correspondentes, conforme ja definido

no item 5.2.1.

<attribute-label> ATTRIBUTE
derived-or-with-syntax-choice;
[MATCHES FOR qualifier [, qualifier]*;

[BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>



112

[,<behaviour-definition-label>]*;

[PARAMETERS <parameter-label>
[, <parameter-label>]*;

[REGISTERED AS object-identifier];

qualifier -> EQUALITY I ORDERING I SUBSTRINGS I

SET-COMPARISON 1 SET-INTERSECTION

derived-or-with-syntax-choice -> DERIVED FROM <attribute-label> I

WITH ATTRIBUTE SYNTAX type-reference

Figura 48 - Estrutura da template ATTRIBUTE

As informacOes referentes as clAusulas MATCHES FOR sdo tratadas de forma especifica

para a traducdo interativa, pois sâo referentes a mecanismos de filtragem e pesquisa do CMISE,

sendo possivel a sua definicalo na interface IDL/CORBA ManagedObject [OPS95]

Element()
Comentairio

DERIVED FROM

WITH ATTRIBUTE SYNTAX

Define a	 sintaxe do atributo.	 definido	 em	 mOdulos
ASN.1, ou em uma definica) de atributo em GDMO.

MATCHES FOR
Definicao	 de	 filtros	 de	 pesquisa	 CMISE,	 a	 ser
implementado pela traducäo interativa.

BEHAVIOUR
Transformado	 em	 comentarios	 na	 interface
IDL/CORBA.

PARAMETERS
SJo transformados em declaraciio de tipos.

REGISTERED AS
Utilizado para a traduciio interativa.

Tabela 29 - Traducdo da template ATTRIBUTE

A estrutura interna referente a template ATTRIBUTE é apresenta na Figura 49.

CLASS GDMOAttribute
this	 OBJECT
AttributeName	 STRING
Syntax	 STRING
Derived	 STRING
MatchesFor	 INTEGER
ReplaceWithDefault	 INTEGER
DefaultValue	 STRING
InitialValue	 STRING
PermittedValue	 STRING
RequiredValue	 STRING
GetReplace	 INTEGER
AddRemove	 INTEGER
Oid	 STRING
ClassName	 STRING
IDLFileName	 STRING
BehaviourReferenceList	 LIST OF OBJECT

END

Figura 49 - Representacdo interna da template ATTRIBUTE.

A Tabela 30 apresenta uma descricao dos elementos contidos na estrutura interna

utilizada para representar as informacOes obtidas da template ATTRIBUTE.

Elemento Tipo PropOsito

this Objeto Endereco da classe (como em C++)
AttributeName String Nome do atributo, <attribute-label>
Syntax String Referencia a valor definido em ASN. I
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Derived String Referencia a valor definido em ASN.1
MatchesFor lnteiro Equality

Ordering
(4) SubStrings
(8) Set-Comparison
(16) Set-Intersection

ReplaceWithDefault Inteiro (1) Sim
(0) Ndo

DefaultValue String Referencia a valor definido em ASN.1
Initial Value String Referencia a valor definido em ASN.1
PermittedValue String Referencia a tipo definido em ASN.1
RequiredValue String Referencia a tipo definido em ASN. I
GetReplace Inteiro Get

Replace
(3) Get-Replace

AddRemove Inteiro Add
Remove

(3) Add-Remove
Oid String Object-Identifier obtido de REGISTERED AS
ClassName String Nome transformado para IDL, normalmente igual ao

AttributeName.
IDLFileName String Nome do modulo no qual esta declarado
BehaviourReferenceList Lista de objetos Lista	 da	 declaracao	 de	 comportamento	 do

ATTRIBUTE
Tabela 30 - Definicdo da estrutura interna da template ATTRIBUTE.

0 mecanismo de transformacão das informacOes dos atributos ja foi descrito em detalhes

junto a template PACKAGE, as informacOes contidas nesta representacão sao especificas para o

implementador do mecanismo de traducdo interativa, pois tern acesso as informacOes adicionais

do atributo, como as especificas para manipulacäo dos filtros CMIS, representadas pelos valores

constantes no elemento Mache s For, entre outras.

5.3.6 Mapeamento de ATTRIBUTE GROUP para IDL/CORBA

A template ATTRIBUTE GROUP, definida como mostra a Figura 50, seu mapeamento

deve ser especificado pelo implementador, pois somente a definicdo de como ter acesso aos

grupos de atributos e especifico do mecanismo implementado.

<group-label> ATTRIBUTE GROUP
[GROUP ELEMENTS <attribute-label>

<attribute-label>]*;]
[FIXED ;]
[DESCRIPTION delimited-string;]

REGISTERED AS object-identifier;

Figura 50 - Estrutura da template ATTRIBUTE GROUP

A estrutura interna referente a template ATTRIBUTE GROUP é apresenta na Figura 51.

CLASS GDMOAttributeGroup
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this	 OBJECT
AttributeGroupName	 STRING
Elements	 LIST OF STRING
Extensions	 LIST OF STRING
Fixed	 INTEGER
Oid	 STRING

END

Figura 51 - Representacdo interna da template ATTRIBUTE GROUP.

A Tabela 31 apresenta uma descricdo dos elementos contidos na estrutura interna

utilizada para representar as informacOes obtidas da template ATTRIBUTE GROUP.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
AttributeGroupName String Nome do grupo de atributos, <group-label>
Elements Lista de string Relacdo de atributos definidos por este agrupamento
Extensions Lista de siring Definicdo constante na clausula DESCRIPTION
Fixed Inteiro (1) Sim

(0) Nap
Oid String Object-identifier obtido de REGISTERED AS

Tabela 31 - Definicdo da estrutura interna da template ATTRIBUTE GROUP.

Como descrito para a template ATTRIBUTE, as informacOes contidas nesta classe sdo

especificas para o implementador do mecanismo de traducdo interativa, pois terd acesso a todas

as informacOes do agrupamento de atributos. Este acesso permitird definir que tipo de operacOes

sera.° definidas na traducdo interativa. Em [OPS95] o acesso aos grupos de atributos sal)

definidos atraves da classe ManagedObj ect, que poderd conter as seguintes operacOes:

sequence <any>	 GetAttributeGroup();
void	 SetAttributeGroupToDefault();

5.3.7 Mapeamento de PARAMETER para IDL/CORBA

A template PARAMETER, definida como mostra a Figura 52, é mapeada para

IDL/CORBA conforme mostra a Tabela 32. Neste processo de mapeamento os pardmetros sdo

transformados em declaracOes de tipos nas interfaces IDL/CORBA correspondentes.

<parameter-label> PARAMETER
CONTEXT	 context-type;
syntax-or-attribute-choice;
[BEHAVIOUR	 <behaviour-definition-label>

[,<behaviour-definition-label>]*;

[REGISTERED AS object-identifier];

context-type ->	 context-keyword I ACTION-INFO I ACTION-REPLY I
EVENT-INFO	 I EVENT-REPLY I SPECIFIC-ERROR

context-keyword -> type-reference.<identifier>

syntax-or-attribute-choice -> WITH SYNTAX type-reference I
ATTIBUTE <attribute-label>

Figura 52 - Estrutura da template PARAMETER
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A Tabela 32 apresenta as informacOes a serem tratadas da template PARAMETER.

Esta template é transformada como uma definicao de tipo na interface IDL/CORBA na qual ela

es-6. relacionada.

Elemento
Comentario

PARAMETER
Transformados no nome do tipo definido pela declacao
WITH ... SYNTAX

WITH ATTRIBUTE SYNTAX
Define a sintaxe do atributo, definido em mOdulos
ASN.1.

CONTEXT
Sao traduzidos como comentdrios junto a deelaracao de
tipo correspondente.

BEHAVIOUR Transformado	 em	 comentarios	 na	 interface
IDL/CORBA.

REGISTERED AS
Utilizado para a traducao interativa.

Tabela 32 - Traducdo da template PARAMETER

A template PARAMETER é representada internamente pelo tradutor atraves da estrutura

definida na Figura 53. Os elementos ParameterName e Syntax determinam como esta

template sera transformada, sendo que ParameterName define o nome do tipo criado a partir

de Syntax.

CLASS GDMOParameter
this	 OBJECT
ParameterName	 STRING
Context	 INTEGER
Syntax	 STRING
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList 	 LIST OF OBJECT

END

Figura 53 - Representacao interna da template PARAMETER.

A Tabela 33 apresenta uma descricdo dos elementos contidos na estrutura interna

utilizada para representar as informacOes obtidas da template PARAMETER.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
ParameterName String Nome do pardmetro, <parameter-label>
Context Inteiro (0) ACTION-INFO

ACTION-REPLY
EVENT-INFO

(4) EVENT-REPLY
(8) SPECIFIC-ERROR

Syntax String Referencia a tipo definido em ASN.1
Oid String Object-Identifier obtido de REGISTERED AS
BehaviourReferenceList Lista de objetos Lista	 da	 declaracdo	 de	 comportamento	 do

PARAMETER
Tabela 33 - Definicdo da estrutura interna da template PARAMETER.
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5.3.8 Mapeamento de ACTION para IDL/CORBA

A template ACTION, definida como mostra a Figura 54, é mapeada para IDL/CORBA

conforme mostra a Tabela 34. Neste processo de mapeamento as informacOes referentes as awes

sdo transformadas em operacOes nas interfaces IDL/CORBA correspondentes.

<action-label> ACTION
[BEHAVIOUR <behaviour-defition-label>

<behaviour-defition-label>]*;]
[MODE CONFIRMED ;]
[PARAMETERS <parameter-label>

[, <parameter-label>]*;]
[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference ;]
[WITH REPLY SYNTAX type-reference ;]

REGISTERED AS object-identifier;

Figura 54 - Estrutura da template ACTION

A Tabela 34 apresenta as informacOes a serem tratadas da template ACTION.

Elemento Comentario

ACTION Transformado no nome da operacao na interface IDL
correspondente.

BEHAVIOUR
Transformado	 em	 comentarios	 na	 interface
IDL/CORBA.

MODE
Dertermina se a operacao pode ser transformada como
onevvay em IDL/CORBA
Define a sintaxe do argumento da operacao, conforme
seu tipo definido em modulo ASN.1WITH ATTRIBUTE SYNTAX

WITH REPLY SYNTAX Define a sintaxe do valor de retorno da operacao
correspondente a esta acao, seu tipo é definido em
modulo ASN.1

REGISTERED AS
Utilizado para a traduyito interativa.

Tabela 34 - Traducao da template ACTION

A template ACTION e representada internamente pelo tradutor atra yes da estrutura

definida na Figura 55.

CLASS GDMOAction
this	 OBJECT
ActionName	 STRING
Mode	 INTEGER
InfoSyntax	 STRING
ReplySyntax	 STRING
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList 	 LIST OF OBJECT

END

Figura 55 - Representacdo interna da template ACTION.

A Tabela 35 apresenta uma descricão dos elementos contidos na estrutura interna

utilizada para representar as informacOes obtidas da template ACTION.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
ActionName String Nome da acdo, <action-label>
Mode Inteiro (1) CONFIRMED

(0) Ndo confirmada
InfoSyntax String Referëncia a tipo definido em ASN.1
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ReplySyntax String Referencia a tipo definido em ASN.1
Oid String Object-Identifier obtido de REGISTERED AS
BehaviourReferenceList Lista de objetos Lista da declaracdo de comportamento da ACTION

Tabela 35 - Definicdo da estrutura interna da template ACTION.

5.3.9 Mapeamento de NOTIFICATION para IDL/CORBA

A template NOTIFICATION, definida como mostra a Figura 56, é mapeada para

IDL/CORBA conforme mostra a Tabela 36. Neste processo de mapeamento as informacOes

referentes aos atributos, as awes e as notificacOes sdo mapeadas como operacOes nas interfaces

IDL/CORBA correspondentes.

<notification-label> NOTIFICATION
[BEHAVIOUR <behaviour-defition-label>

[, <behaviour-defition-label>]*;]

	

[PARAMETERS	 <parameter-label>
[, <parameter-label>]*;]

[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference
[AND ATTRIBUTE IDS <field-name> <attribute-label>

<field-name> <attribute-label>]*

	

]	 ;]
[WITH REPLY SYNTAX type-reference ;]

REGISTERED AS object-identifier;

Figura 56 - Estrutura da template NOTIFICATION

A Tabela 36 apresenta as informacOes a serem tratadas da template NOTIFICATION.

Elemento Comentärio

NOTIFICATION
Transformado	 em	 none	 de	 operacao	 na	 interface	 IDL
correspondente.

BEHAVIOUR
Transformado em comentarios na interface IDL/CORBA.

PARAMETERS
Sdo transformados em comentarios.

WITH ATTRIBUTE SYNTAX
Define a sintaxe do argumento da operacâo, conforme seu tipo
definido em modulo ASN.1

WITH REPLY SYNTAX
Define a sintaxe do retorno da operacao correspondente a esta
notificacao, seu tipo é definido em modulo ASN.1

AND ATTRIBUTES IDS
NAo traduzido.

REGISTERED AS
Utilizado para a traducão interativa.

Tabela 36 - Traducdo da template NOTIFICATION

A template NOTIFICATION é representada internamente pelo tradutor atraves da

estrutura definida na Figura 57.

CLASS GDMONotification
this	 OBJECT
NotificationName	 STRING
InfoSyntax	 STRING
ReplySyntax	 STRING
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList	 LIST OF OBJECT

END

Figura 57 - Representacdo interna da template NOTIFICATION.
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A Tabela 37 apresenta uma descricdo dos elementos contidos na estrutura interna

utilizada para representar as informacOes obtidas da template NOTIFICATION.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
NotificationName String Nome da notificacdo, <notification-label>
InfoSyntax String Referencia a tipo definido em ASN. I
ReplySyntax String Referencia a tipo definido em ASN.1
Oid String Object-Identifier obtido de REGISTERED AS
BehaviourReferenceList Lista de objetos Lista	 da	 declaracdo	 de	 comportamento	 da

NOTIFICATION.
Tabela 37 - Definicao da estrutura interna da template NOTIFICATION.

5.3.10 Mapeamento de NAME BINDING para IDL/CORBA

A template NAME BINDING, definida como mostra a Figura 58, é apenas analisada e

preenche a estrutura de informaciies especifica do tradutor, deixando seu use a criterio do

implementador da traducdo interativa.

<name-binding-label> NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS <class-label> [AND SUBCLASSES];
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS <class-label>

[AND SUBCLASSES];
WITH ATTRIBUTE <attribute-label>;
[BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>

[,<behaviour-definition-label>]*;]
[CREATE	 [create-modifier	 create-modifier ] ]

[<parameter-label>]*;]
[DELETE	 [delete-modifier]

[<parameter-label>]*;]
REGISTERED AS object-identifier;

create-modifier -> WITH-REFERENCE-OBJECT 1

WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING
delete-modifier -> ONLY-IF-NO-CONTAINED-OBJECTS I

DELETES-CONTAINED-OBJECT

Figura 58 - Estrutura da template NAME BINDING

A estrutura interna referente a template NAME BINDING é apresenta na Figura 59.

CLASS GDMONameBinding
this	 OBJECT
BindingName	 STRING
Superior	 STRING
Subordinate	 STRING
NamingAttribute	 STRING
Create	 INTEGER
Delete	 INTEGER
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList	 LIST OF OBJECT
DeleteAttribute	 STRING
DeleteValue	 STRING

END

Figura 59 - Representacdo interna da template NAME BINDING.

A Tabela 38 apresenta as informaceies a serem tratadas da template NAME BINDING.
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Elemento Tipo PropOsito

this Objeto Endereco da classe (como em C++)
BindingName String Nome da name binding, <name-binding-label>
Superior String Nome da superclasse
Subordinate String Nome da subclasse
NamingAttribute String Nome do atributo utilizado pelo Milne binding
Create Inteiro WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING

WITH-OBJECT-REFERENCE
Delete Inteiro ONLY-IF-NO-CONTAINED-OBJECTS

DELETES-CONTAINED-OBJECTS
Oid String Object-Identifier obtido de REGISTERED AS
BehaviourReferenceList Lista de objetos Lista da declaracao de comportamento da NAME

BINDING
Tabela 38 - Definicäo da estrutura interna da template NAME BINDING.

5.3.11 Mapeamento de BEHAVIOUR para IDL/CORBA

A template BEHAVIOUR, definida como mostra a Figura 60, é mapeada para

IDL/CORBA como comentario. As informacOes definidas em BEHAVIOUR sap necessarias

apenas para uma descricao da classe em qual ela esta definida, existe uma opcdo de que

futuramente esta template possa ser realmente utilizada por algum tradutor, mas para isto sera

necessario que seu conteUdo seja definido formalmente.

<behaviour-definition-label> BEHAVIOUR
DEFINED AS delimited-string;

Figura 60 - Estrutra da template BEHAVIOUR

A estrutura interna referente a template BEHAVIOUR é apresenta na Figura 61.

CLASS GDMOBehaviour
this	 OBJECT
BehaviourName	 STRING
Definition	 STRING

END

Figura 61 - Representacdo interna da template BEHAVIOUR.

A Tabela 39 apresenta as informacOes a serem tratadas da template NAME BINDING.

Elemento Tipo PropOsito
this Objeto Endereco da classe (como em C++)
BehaviourName String Nome do behaviour, <behaviour-label>
Definition String ConteUdo definido na cldusula DEFINED AS.

Tabela 39 - Definicao da estrutura interna da template BEHAVIOUR.

Seu mapeamento consiste apenas na transformacdo de seu conteudo, definido no

elemento Definition da estrutura da Tabela 39, em comentario junto a traducdo da template para

a qual ela foi definida.
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5.4 ConsideragOes Finais

Neste capitulo foram apresentados as regras utilizadas para a traducao das especificacOes

ASN.1 e GDMO para IDL/CORBA. Urn enfoque especial foi dado ao processo de traducdo das

especificacOes GDMO para IDL/CORBA, mostrando em detalhes como a informacào obtida do

modulo ern GDMO é representada no tradutor, e como uma linguagem script pode trabalhar

sobre estas informacOes para a criacdo dos arquivos em IDL.



CAPITULO 6

DESENVOLVIMENTO DO TRADUTOR DE GDMO/OSI

PARA IDL/CORBA

6.1 Introducäo

Atualmente existem vários estudos sobre como realizar, a transformacdo de GDMO em

IDL/CORBA, mas todos realizam apenas a traducdo das especificacOes. Uma das caracteristicas

deste metodo de traducdo é a possibilidade de disponibilizar informacOes para o processo da

traducdo interativa, pois este é dependente da implementacdo. Isto mostrou a necessidade de urn

mecanismo especifico para a exportacdo das informacOes obtidas pelo processo de traducdo. A

ferramenta possui internamente uma linguagem script que possibilita ao implementador acesso

as estruturas internas do tradutor, definidas como classes. Estas classes internas representam as

informacOes obtidas das templates em GDMO, conforme representado na Figura 62.

A implementacdo do tradutor de GDMO para IDL/CORBA foi realizada em duas etapas

distintas, uma para as declaracOes de tipos e valores em ASN.1, atraves de urn tradutor chamado

de asnl-idl, e outra para os mOdulos definidos em GDMO, atraves de urn tradutor chamado de

gdmo2idl. Esta divisào foi utilizada pois as linguagens possuem caracteristicas prOprias, que

devem ser interpretadas por compiladores especificos.
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Figura 62 - Mecanismo de traducao

6.2 Tradutor de ASN.1

0 principal problema da transformacdo da linguagem ASN.1 em IDL/CORBA é a

complexidade da implementacdo de ASN.1. Para resolver este problema o tradutor e

implementado em diversas fases, fazendo diversas andlises sobre o cOdigo para conseguir montar

a estrutura da drvore de parsing. As fases executadas pelo tradutor säo:

Analisar os mOdulos ASN.1;

Resolver os tipos declarados;

Analisar as declaracOes dos valores nos rnOdulos ASN.1;

Resolver as referéncias aos valores importados;

Normalizar os tipos;

Checagem dos erros semanticos que possam ocorrer;

Gerar o cOdigo IDL/CORBA para as definicOes de tipos ASN.1;

Gera o arquivo de atualizacdo para o tradutor GDMO;

A representacdo da implementacäo do tradutor é apresentada na Figura 63.
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Figura 63 - Tradutor de ASN.1 para IDL/CORBA.

Analise dos mOdulos ASN.1

Nesta fase um modulo especifico é interpretado para uma estrutura interna do tradutor,

representada atraves de uma árvore de parsing. ApOs esta consulta ao modulo ASN.1 ele nao é

novamente processado. 0 nucleo principal do tradutor de ASN.1 foi obtido de urn compilador de

ASN.1 para C/C++, o SNACC [SAM93]. Todas as modificacOes realizadas no tradutor, foram

para compatibiliza-lo corn as especificacOes desenvolvida no capitulo 5. A parte principal da

analise e feita atraves da especificacao da linguagem ASN.1 nas ferramentas Yacc e Lex

[AH085][LEV92][LS85][JOHN85].

Como nao ha necessidade de processamento das definicOes de MACRO, elas sap

ignoradas, pois nao existe a necessidade da criacao de macros para os mOdulos em GDMO, por

isso, todas as declaraeOes entre BEGIN e END sac, apenas processadas pelo analisador Lex

[LEV92][LS85].

Os erros de sintaxe encontrados sao mostrados nesta etapa do processo de andlise do

modulo. A recuperacao de urn erro ocorre apOs a ocorrencia de uma ";", possibilitando que

apenas a declaracao em questa() seja relacionada como incorreta.

Resolucäo dos tipos declarados

Nesta etapa da compilacao sao resolvidos os tipos declarados no modulo em ASN.1. Isto

é feito para cada identificador de modulo, ele é verificado para evitar conflitos corn outros

modulos Dois mOdulos corn mesmo nome, mas corn OBJECT IDENTIFIER diferentes nao sao

tratados como erro, pode ocorrer apenas uma sobreposicao dos arquivos resultantes da traducao.

Algumas verificacOes quanto a determinadas declaracOes sao realizadas aqui, como por

exemplo:

um tipo SELECTION deve referenciar urn campo de um tipo CHOICE;
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um tipo COMPONENTS OF em uma declaracdo SET deve referenciar um SET;

urn tipo COMPONENTS OF em uma declaracdo SEQUENCE deve referenciar

um SEQUENCE.

Analisar as declaracOes dos valores nos mOdulos ASN.1

Neste passo é feita a andlise da declaracão de qualquer valor declarado dentro de	 Sao

tratados todas as declaracOes de INTEGER, REAL e BOOLEAN, bem como as declaracOes dos

OBJECT IDENTIFIERS.

Resolver as referdncias aos valores importados

Neste passo do tradutor sdo tratadas todas as referéncias dos OBJECT IDENTIFIER, isto

e realizado para fazer a checagem dos valores declarados dentro do OBJECT IDENTIFIER corn

os valores permitidos na arvore de registro.

Normalizar os tipos

Nesta passagem sao realizadas as normatizacOes de tipos declarados, ou seja, o

alinhamento dos tipos em ASN.1 corn os disponivel em IDL/CORBA, isto é necessdrio para

tornar a geracdo do cOdigo em IDL/CORBA mais simples. Pois haverd uma perda na traducdo,

pois a linguagem ASN.1 é uma linguagem criada especificamente para a criacao de estruturas de

dados, o que nao ocorre em IDL/CORBA, que utiliza uma declaracdo simples de seus atributos.

Checagem dos erros semanticos que possam ocorrer

As principais checagens semdnticas realizadas referem-se aos elementos definidos dentro

de declacOes CHOICE, pois seus elementos devem possuir tipos corn tags distintas.

Gerar o cOdigo IDL/CORBA para as definicOes de tipos ASN.1

Neste ponto o tradutor ASN.1 ja possui toda informacdo necessaria para a transformacdo

das especificacOes em ASN.1 em declaracao de tipos IDL/CORBA.

Gerar o arquivo de atualizacao para o tradutor de GDMO

Uma das principais tarefas do tradutor de ASN.1 é atualizar todas as informacOes, já

transformadas em IDL/CORBA, para o tradutor de GDMO, isto é necessário pois o tradutor

gdmo2idl precisa saber qual o nome do modulo em qual uma determinada declaracdo de sintaxe

foi definida. Este arquivo, como representado na Figura 64, atuam como um banco de dados de

apelidos (nickname), possibilitando o relacionameto das informacOes transformadas com os

nomes criados e os mOdulos em quais se encontram. 0 arquivo a ser atualizado para o tradutor

de GDMO 6:
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•	 ASN1.DB: utilizado pelo tradutor GDMO para resolver as referéncias criadas

pelas definicOes de tipos e valores em ASN.1. Este arquivo contérn todos os nomes dos

atributos e valores [á transformados, e os nomes dos arquivos IDL/CORBA no qual

eles se encontram.

Nome ASN.1 Nome IDL Nome do MOdulo IDL

ProblemCause ProblemCauseType X072 1 Att

LoggingTime LoggingTimeType X0721 Att

smi2Parameter smi2Parameter X0721 Par
Figura 64 - Estrutura do arquivo ASN1.DB

6.3 Tradutor de GDMO

Uma das principais caracteristicas do tradutor gdmo2idl é o acesso a suas estruturas de

dados internas. A estrutura do tradutor de GDMO foi obtida a partir do compilador do OSIMIS

[OSIMIS93], pois sua abordagem atendia as principais necessidades para acesso as informacOes

definidas nas templates GDMO. Esta solucdo permitiu que os algoritmos de transformacdo das

especificacOes em GDMO para IDL fossem construidos atraves da sua linguagem script, e ainda

assim dar ao implementador acesso as mesmas informacOes, ver Figura 66. 0 acesso as

informacOes das templates em GDMO possibilitam que o implementador possa alterar os scripts

de transformacdo, criando os seus prOprios scripts para transformar os arquivos em IDL,

adequando o resultado em IDL as suas necessidades particulares, como por exemplo

determinado tipo de construcdo de interfaces para acesso atraves de um gateway. Em [FER98]

vemos que e possivel a construcao de urn gateway entre as aplicacOes OSI e CORBA, e a

necessidade de urn mecanismo personalizado para a construcdo das interfaces IDL pode ser

No tradutor, a drvore de parsing, apOs estar completa, é transformada em uma relacao de

classes. Corn estas classes o implementador possui acesso completo a todas as estruturas

declaradas nos mOdulos GDMO. Esta abordagem foi utilizada por ser possivel realizar, de

maneira personalizada, a transferência de informacOes para a criacdo do mecanismo de traducao

interativa.

A declaracdo principal das estruturas internas do tradutor corresponde a classe

representada na Figura 65. Nela é feito todo o relacionamento existente entre as templates

definidas nos mOdulos GDMO, como por exemplo as templates referentes aos atributos sdo

relacionados atraves do elemento AttributeList.

CLASS GDMO
this	 OBJECT
ManagedObjectList	 LIST OF OBJECT
PackageList	 LIST OF OBJECT
ConditionalPackageList	 LIST OF OBJECT
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AttributeList	 LIST OF OBJECT
ActionList	 LIST OF OBJECT
NotificationList	 LIST OF OBJECT
ParameterList	 LIST OF OBJECT
NamebindingsList	 LIST OF OBJECT
AttributeGroupList	 LIST OF OBJECT
BehaviourReferenceList 	 LIST OF OBJECT

END

Figura 65 - Estrutura de dados inicial utilizada pelo tradutor GDMO.

Na Figura 68 e na Figura 69 é apresentado o funcionamento do mecanismo para traducdo

das especificacOes GDMO/ASN.1 para IDL/CORBA. A principal caracteristica do processo de

traducdo esta nos scripts de traducdo, que sao arquivos contendo os procedimentos necessdrios

para realizar o processo de criacdo dos arquivos em IDL/CORBA. Grande parte destes

procedimentos já foram mostrados no capitulo 5, especialmente os procedimentos listados na

Figura 43 e na Figura 47, reportando os procedimentos de traducao das templates MANAGED

OBJECT CLASS e as operacOes definidas sobre os atributos declarados em uma template

PACKAGE.

Figura 66 - Tradutor de GDMO para IDL/CORBA.

Alern do processo de traducão, o tradutor é responsdvel por atualizar as informacOes no

arquivo de apelidos (nickname). Neste arquivo estdo relacionadas todos os rnOdulos em GDMO

ja transformados para IDL, bem como os nomes das templates relacionadas.
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•	 MOC.DB: utilizado pelo tradutor GDMO para resolver as referéncias as

templates, este arquivo contem os nomes das intefaces e operacOes IDL ja transformados e os

nomes dos arquivos IDL/CORBA nos quais eles se encontram.

Nome GDMO Nome IDL Nome do MOdulo IDL

top top X0721

terminationPoint terminationPoint M3100

equipment equipment M3100
Figura 67 - Estrutura do arquivo MOC.DB

Este arquivo serve como referencia para todos os mOdulos que ja foram utilizados pelo

tradutor, ele apresenta os nomes das classes transformadas para 1DL/CORBA, bem como o nome

do arquivo IDL/CORBA que foi gerado pelo tradutor. 0 nome do arquivo IDL é utilizado para

referencia em outros mOdulos, através do use da condicdo de #include <nome mOdulo.idl> em

urn novo modulo traduzido, que faca referencia ao modulo origem.

ASN1.DB

Tradutor

GDMO An5 ise

MOC.DB

Gerar
COdigo

SCRIPTS

Outras
InformacOes

Figura 68 - Tradutor de GDMO para IDL/CORBA.
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Templates GDMO + Definicno
de sintaxe ASN. I

V
Definie5o de sintaxe ASN. Analise sintatica e construcao

da an-ore de parse

Analise sintätica e construcac
da an-ore de parse Relacionamento das

templates analisadas

ASNI.DBAndlise semftn' tica • Andlise semantica,
verificacao clas dependëncias

externas
MOC.DB

Atualizacfto das tabelas de
dados para GDMO. 

Scripts de traducao Geracao do codigo
EDI JCORBA

Geracao do cOdigo
IDL/CORBA

Argarivos IDLArquivos IDL

Figura 69 - Processo de traducão de especificacOes GDMO e ASN. I para IDL/CORBA.

6.3.1 Linguagem Script do Tradutor

A linguagem script utilizada pelo tradutor GDMO é de facil compreensdo e

implementacdo, sendo suas principais caracteristicas:

Permitir a declaracdo de variaveis;

Possuir varias estruturas de controle (if, while „foreach);

Manipular expressOes aritmeticas, lOgicas e relacionais;

Suportar modularidade de scripts, mas não modularidade de procedimentos e

funceies;

Possuir diversas funcOes e procedimentos internos clue ajudam na geracdo do cOdigo.

Esta linguagem foi definida para permitir o acesso as informacOes internas das classes do

tradutor GDMO, ela foi implementada com poucas estruturas de controle, somente possui IF,

WHILE e FOREACH, possui poucas definicOes de tipos de variaveis, possui somente OBJECT,

STRING e INTEGER. Sua utilizacäo é para percorrer os elementos constantes nas estruturas das

templates analisadas pelo tradutor e possibilitar a sua transformacdo em cOdigo IDL/CORBA.

Alern das caracteristicas descritas acima, a linguagem possui diversas funcOes, criadas

para dar ao implementador ferramentas auxiliares no processo de producao do cOdigo IDL ou

informacOes especificas para o mecanismo de traducab interativa.
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Statments

A linguagem script providencia diversas estruturas de controle e statments:

variavel = expresseio	 Atribuicdo de valores as variaveis

;	 Comando nulo

IF( expressäo ) comandos	 Comando condicional

IF( expressào) comandos ELSE comandos	 Comando condicional

WHILE( expresser()) comandos	 Comando de iteracdo

FOREACH variavel IN variavel comandos	 Comando de iteracdo em listas

{ comandos	 Bloco de comandos

Expressties

Os seguintes tipos de expressOes sdo suportados:

variavel	 Retorna o valor da variavel

varicivelL.varicivelC	 Retorna o valor do campo

"texto"	 Cadeia de caracter

mimeros inteiros

express& aritmetica ( +, /, *

expresser° relacional ( >, >=, <, <=, ==, != )

expresseio lagica ( AND ou &&, OR ou )
NOT express&

( express& )

Funclies Internas

EXISTFILE( nome arquivo ) — Verifica a existéncia de um arquivo em disco.

LISTCOUNT( variavel ) — Retorna a quantidade de elementos em uma lista de

objetos.
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EXECUTE(nome script, nome argitivo, nome objeto)— Executa urn script, que esta

localizado em disco <nome script>, criando urn arquivo de saida <nome arquivo>, e

recebendo urn objeto especifico <nome objeto> como pardmetro.

DISPLAY( express&) — Escreve na console o resultado da expressao.

PRINT( express& ) — Escreve ern urn arquivo o resultado da expressdo.

INCLUDE( /tome arquivo ) — Copia o conteudo de <nome arquivo> no arquivo de

saida atualmente em uso.

Parametros do Tradutor

Na Figura 70 e novamente apresentado o processo de traducdo dos arquivos GDMO e

ASN.1 em arquivos IDL, em especifico é mostrado que o tradutor gdmo2idl tern dois arquivos

especificos de entrada, o INICIO.GEN e TRADUZ.SCT. Estes arquivos sdo respectivamente

sobre a estrutura de dados do tradutor e o mecanismo de traducao das especificacOes GDMO

para IDL.

A estrutura de dados do tradutor, como já mostrado anteriormente, é definida atraves de

urn conjunto de classes relacionadas entre si. Este relacionamento entre classes segue o

relacionamento mostrado na Figura 24.

Para o implementador do mecanismo de traducdo interativa é possivel especificar o seu

arquivo de script para a geracdo das suas informacOes. Para isso deve apenas passar para o

tradutor, atraves da linha de comando, urn pardmetro informando o nome do arquivo de script a

ser utilizado no lugar de TRADUZ.SCT:

$ gdmo2idl —s script definidopelo implementador arquivo.gdmo



Compil idor
gdmo2idl INICIO.GEN

Script do Usuario

131

Arquivos ID1

Arquivo ASN. 1

• 

Compilador
asn.1-idl

Arquivo IDL

Arquivo GDMO

TRADUZ.SCT

ASNI.DB

MOC.DB

Figura 70 - Arquitetura da traducdo GDMO/OSI para IDL/CORBA

6.4 Consideracties Finais

Neste capitulo foi apresentada a forma como os tradutores foram implementados, sendo

dado especial atencdo ao tradutor de GDMO para IDL.

0 tradutor de GDMO apresenta para seu funcionamento uma linguagem script para

acesso as suas estruturas internas. Este acesso garente ao implementador uma ferramenta

personalizdvel, visto que é possivel realizar a conversäo de GDMO Tido apenas para IDL, mas

possibilita o acesso a diversos tipos de informacOes do modulo em GDMO.





CAPITULO 7

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A atividade de gerenciamento de sistemas se apresenta como uma tarefa extremamente

complicada, se avaliada a quantidade de especificacOes, ambientes, protocolos e informacOes

necessarias para seu funcionamento. E desejdvel que todo o processo de gerenciamento seja

desenvolvido em uma arquitetura em particular, aproveitando as informacOes disponiveis em

outras arquiteturas. Este trabalho se concentra nas arquiteturas OS1 e CORBA.

Assim vemos que ja foi realizado urn investimento considerdvel em ferramentas de

notacOes, por exemplo GDMO, ASN.1 e IDL, o que produziu diversos verificadores de sintaxe, e

geradores de estrutura de dados. Alinhar todas estas ferramentas é impratithvel, mas acredita-se

que seja possivel produzir ferramentas automaticas ou semi-automáticas para a traducdo.

0 objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta semi-automdtica para a

traducdo das especificacOes GDMO/ASN. 1 para 1DL, na busca de facilitar o emprego destas

tecnologias na ger6ncia de redes de computadores. Concentramos o nosso estudo corn ènfase nas

tecnologias OSI e CORBA.

No segundo capitulo apresentamos os detalhes funcionais da arquiterura CORBA. Sua

arquitetura se mostra interessante para o desenvolvimentos dos sistemas de gerenciamento de

redes, principalmente por sua caracteristica distribuida, onde os dados, no caso os objetos, se

encontram distribuidos pela organizacdo. Foi dado mais atencdo para a linguagem de definicdo

de interfaces - IDL. Atraves desta linguagem é possivel ser feita a implementacdo dos programas

clientes e servidores em diferentes linguagens, pois os objetos sdo definidos atrav6s de suas

interfaces.

No terceiro capitulo foram apresentadas as caracteristicas do ambiente de gerenciamento

OSI, sendo dado especial destaque as ferramentas notacionais, como GDMO e ASN.1. Estas
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ferramentas são utilizadas para fazer a definicao dos objetos gerenciados, aos quais estdo ligados

os recursos fisicos que devem ser controlados.

No quarto capitulo foi realizado um estudo comparativo entre as duas arquiteturas

buscando ressaltar os aspectos positivos e negativos em ambos os ambientes. E identificamos,

que apesar da arquitetura CORBA näo ter sido criada para atuar nos aspectos de gerencia, sua

estrutura funcional permite que seja realizada corn ela esta tarefa. Principalmente, como no nosso

caso, que ela seja a figura principal destinada ao processo de gerencia, ou seja, as aplicacOes sac,

construidas para serem executadas em seu contexto.

A partir do quinto capitulo foram apresentados os detalhes da implementacdo das

ferramentas de conversào. Neste capitulo sào relacionados os detalhes da transformacdo das

especificaciies em ASN.1 para IDL e de GDMO para IDL. Sao observados alguns pontos onde

poderd ocorrer certa perda de informacao, pois a notacao ASN.1 e extremamente poderosa

quanto aos tipos de dados e estruturas que pode manipular. Em particular foi dado enfase a

maneira como a qual o tradutor de GDMO tem acesso as informaciies obtidas das templates,

principalmente o que a pessoa do implementador possa fazer corn ela.

No sexto capitulo foram apresentados a maneira pela qual os tradutores foram

implementados. Foram omitidos alguns detalhes de implementacdo por motivo de clareza, mas

de forma geral o processo de traducao conseguiu atingir os objetivos iniciais para os quais havia

sido proposto. Principalmente pelo fato das estruturas das templates em GDMO terem seu acesso

facilitado pelo implementador de urn possivel mecanismo interativo de traducao, relacionado

muitas vezes como traducdo interativa neste documento.

A implementacdo dos tradutores de ASN.1 para IDL/CORBA e GDMO para

IDL/CORBA, mostram que ainda é necessario definir outras estruturas de informacdo que

possibilitem a interoperabilidade completa entre os ambientes a serem gerenciados.

Principalmente urn mecanismo que possibilite a integracao de forma dindmica entre estes

ambientes.

Neste sentido verificamos que os mecanismos para mediacdo em tempo de execucdo, em

geral, sdo dependentes de ferramentas de traducão de especificacdo. E provavel que para

funcionar adequadamente o gateway ou agente-proxy necessite conhecer a notacdo basica no

formato original e no formato traduzido. Corn este conhecimento, o mediador pode traduzir

dinamicamente as mensagens e os servicos de invocacdo de uma forma para outra. A

transformacdo de mensagens de forma dindmica pode funcionar em ambas as direcOes, embora
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uma notacao tenha sido escolhida como base e a outra tenha sido derivada atraves do

processo de traducao.

Nesta dissertacdo o principal enfoque, alem da traducao de GDMO/ASN.1 para

IDL/CORBA, era possibilitar ao implementador do mecanismo de traducdo interativa uma

ferramenta que pudesse ser tao gen6rica quanto possivel, deixando ao implementador a

possibilidade de alterar, e principalmente criar as informacOes necessdrias para realizar a

implementacao do mecanismo interativo.

A ferramenta necessita de uma interface gràfica que auxilie o implementador no processo

de browsing das informacOes das templates GDMO e das definicOes de tipos em ASN.1,

facilitando o processo de criacdo de suas informacOes em particular. A implementacao da

linguagem script no tradutor de ASN.1 seria de grande valia, pois verifica-se que tal

caracteristica pode auxiliar na traducao das especificacOes em SNMP para IDL, como descrito

corn detalhes em [OPS95] e [SOU95c]. 0 desenvolvimento de scripts para a traducao de outras

especificacOes IDL, como por exemplo ANSAware e DCE. E principalmente a atualizacdo da

linguagem script para suporte a procedimentos e funcOes, possibilitando a criacao de uma

biblioteca de suporte ao processo de traducao.

Urn dos pontos a serem destacados nesta implementacao, e que ficou comprovado por

[GEN96], é a possibilidade de fazer corn que as informacOes obtidas pelo processo de traducao,

seja de GDMO ou ASN.1, poderiam ser armazenadas em uma base de dados comum, e

acessiveis atraves da linguagem script aqui apresentada, ou atraves de uma API de funcOes bem

definidas. Esta abordagem é pratica para o mecanismo de traducao interativa, principalmente

pelo coberto por [FER98], onde uma integracao entre ambas as ferramentas seria possivel.
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ANEXO 1 - GRAMATICA IDL CORBA

<specification>	 ::=	 <definition>+
<definition>	 : :=	 <type_dcl> ":"

<const_dcl> ";"
<except_dcl> ";"
<interface> ";"
<module> ";"

<module>	 :=	 "module" <identifier> "{" <definition> + "}"

<interface>	 :=	 <interface_dcl>
<forward_dcl>

<interface_dcl>	 : :=	 <interface_header> "{" <interface_body> "}"
<forward_dcl>	 : : =	 "interface" <identifier>
<interface_header>	 ::=	 "interface" <identifier> [ <inheritance_spec>

<interface_body>	 : :=	 <export>
<export>	 : :	 <type_dcl> ":"

<const_dcl> ";"
<except_dcl> ";"
<attr_dcl> ";"
<op_dcl> ";"

<inheritance_spec>	 ::=	 ":" <scoped_name>	 "," <scoped_name> )

<scoped_name>	 : :=	 <identifier>
"::" <identifier>
<scoped_name> "::" <identifier>

<const_dcl>	 :=	 "const" <const_type> <identifier> "=" <const_exp>

<const_type>	 :=	 <integer_type>
<char_type>
<boolean_type>
<floating_pt_type>
<string_type>
<scoped_name>

<const_exp>	 :=	 <or_expr>
<or_expr>	 ::=	 <xor_expr>

<or_expr> "1" <xor_expr>
<xor_expr>	 :=	 <and_expr>

<xor_expr> "^" <and_expr>
<and_expr>	 :=	 <shift_expr>

<and_expr> "&" <shift_expr>
<shift_expr>	 :=	 <add_expr>

<shift_expr> ">>" <add_expr>
<shift_expr> "<<" <add_expr>

<add_expr>	 :=	 <mult_expr>
<add_expr> "+" <mult_expr>
<add_expr> "-" <mult_expr>

<mult_expr>	 :=	 <unary_expr>
<mult_expr> "*" <unary_expr>
<mult_expr> "/" <unary_expr>
<mult_expr> "%" <unary_expr>

<unary_expr>	 :=	 <unary_operator> <primary_expr>
<primary_expr>

<unary_operator>	 :=

<primary_expr>	 :=	 <scoped_name>
<literal>
"(" <const_exp> ")"

<literal>	 :=	 <integer_literal>
<string_literal>
<character_literal>
<floating_pt_literal>
<boolean_literal>

<boolean literal>	 :=	 "TRUE"
"FALSE"

<positive_int_const>:: =	<const_exp>
<type_dcl>	 :=	 "typedef" <type_declarator>

<struct type>



140

<union_type>
<enum type>

<type_declarator>	 :=	 <type_spec> <declarators>
<type_spec>	 :=	 <simple_type_spec>

<constr type spec>
<simple_type_spec>	 :=	 <base_type_spec>

I	 <template_type_spec>
I	 <scoped_name>

<base_type_spec>	 :=	 <floating_pt_type>
<integer_type>

I	 <char_type>
I	 <boolean type>
I	 <octet_type>

<any_type>
<template_type_spec>::+=	<sequence_type>

I	 <string_type>
<constr_type_spec> 	 :=	 <struct_type>

I	 <union_type>
<enum type>

<declarators>	 ::=	 <declarator> { "," <declarator> }
<declarator>	 ::=	 <simple_declarator>

I	 <complex declarator>
<simple_declarator> ::= 	 <identifier>
<complex_declarator>::=	 <array_declarator>
<floating_pt_type>	 ::=	 "float"

I	 "double"
<integer_type>	 ::=	 <signed_int>

I	 <unsigned int>
<signed_int>	 ::=	 <signed_long_int>

I	 <signed short int>
<signed_long_int>	 ::=	 "long"
<signed short int>	 ::=	 "short"
<unsigned_int>	 : :=	 <unsigned_long_int>

I	 <unsignd short int>
<unsigned_long_int> ::= 	 "unsigned" "long"
<unsigned_short_int>::	 "unsigned" "short"
<char_type>	 : :=	 "char"
<boolean_type>	 ::=	 "boolean"
<octet_type>	 ::=	 "octet"
<any_type>	 ::=	 "any"
<struct_type>	 ::=	 "struct" <identifier> "{" <member_list> "}"
<member_list>	 ::=	 <member>+
<member>	 ::=	 <type_spec> <declarators> ";"
<union_type>	 ::=	 "union" <identifier> "switch" "("<switch_type_spec> ")"

"{" <switch_body> "}"
<switch_type_spec>	 ::=	 <integer_type>

<char_type>
<boolean_type>
<enum_type>

I	 <scoped_name>
<switch_body>	 : :=	 <case>'
<case>	 : :=	 <case_label>- <element_spec> ";"
<case_label>	 : :=	 "case" <const_exp> ":"

I	 "default" ":"
<element_spec>	 ::=	 <type_spec> <declarator>
<enum type>	 ::=	 "enum" <identifier> "{" <enumerator> {"," <enumerator>} ' "}"
<enumerator>	 : :=	 <identifier>
<sequence_type>	 ::=	 "sequence" "<" <simple_type_spec>","<positive_int_const> ">"

"sequence" "<" <simple_type_spec> ">"
<string_type>	 ::=	 "string" "<" <positive_int_const> ">"

"string"
<array_declarator>	 ::=	 <identifier> <fixed_array_size>-
<fixed_array_size>	 ::=	 "[" <positive_int_const "]"

<attr_dcl>
<except_dcl>
<op dcl>

<op attribute>

::=	 [ "readonly" ] "attribute" <simple type spec> <declarators>
::=	 "exception" <identifier> "{" <member> "}"
::=	 [ <op_attribute> ] <op_type_spec> <identifier>

<parameter_dcls> [ <raises_expr> ] [ <context_expr> ]
::=	 "oneway"



<op type spec>

<parameter_dcls>

<param_dcl>
<param attribute>

<raisesexpr>
<context expr>	 ::=

<simple_type_spec>
"void"
"(" <param dcl> [ "," <param dcl> }' ")"

//	 ff

<param_attribute> <simple_type_spec> <declarator>
"in"
"out"
"inout"
"raises" "(" <scoped_name> { "," <scoped_name> }* ")"
"context" "("<string literal>{ ","<stringliteral>} ")"
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ANEXO 2 - DEFINICOES DE DADOS DO TRADUTOR DE GDMO

A estrutura interna do tradutor GDMO representa todas as templates analisadas como se

fossem classes de objetos. Isto possibilita que o implementador tenha urn acesso completo as

definiciies criadas pelos mOdulos definidos em GDMO.

CLASS GDMO
this
ManagedObjectList
PackageList
ConditionalPackageList
AttributeList
ActionList
NotificationList
ParameterList
NamebindingsList
AttributeGroupList
BehaviourList

END

CLASS GDMOClass
this
MOName
ClassName
IDLFileName
ParentList
AttributeList
AttributeGroupList
NamebindingsList
ActionList
NotificationList
Oid
External

END

CLASS GDMOAttribute
this
AttributeName
Syntax
Derived
MatchesFor
ReplaceWithDefault
DefaultValue
InitialValue
PermittedValue
RequiredValue
GetReplace
AddRemove
Oid
ClassName
IDLFileName
BehaviourReferenceList

END

CLASS GDMOPackage
this
PackageName
AttributeList
ActionList
NotificationList
AttributeGroupList
Conditional
Oid
BehaviourReferenceList

OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT

OBJECT
STRING
STRING
STRING
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
STRING
INTEGER

OBJECT
STRING
STRING
STRING
INTEGER
INTEGER
STRING
STRING
STRING
STRING
INTEGER
INTEGER
STRING
STRING
STRING
LIST OF OBJECT

OBJECT
STRING
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
LIST OF OBJECT
INTEGER
STRING
LIST OF OBJECT

END
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CLASS GDMOAttributeGroup
this	 OBJECT
AttributeGroupName	 STRING
Elements	 LIST OF STRING
Extensions	 LIST OF STRING
Fixed	 INTEGER
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList	 LIST OF OBJECT

END

CLASS GDMOParameter
this	 OBJECT
ParameterName	 STRING
Context	 INTEGER
Syntax	 OBJECT
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList	 LIST OF OBJECT

END

CLASS GDMONotification
this	 OBJECT
NotificationName	 STRING
InfoSyntax	 STRING
ReplySyntax	 STRING
Old	 STRING
BehaviourReferenceList 	 LIST OF OBJECT

END

CLASS GDMOAction
this	 OBJECT
ActionName	 STRING
Mode	 INTEGER
InfoSyntax	 STRING
ReplySyntax	 STRING
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList 	 LIST OF OBJECT

END

CLASS GDMONameBinding
this	 OBJECT
BindingName	 STRING
Superior	 STRING
Subordinate	 STRING
NamingAttribute	 STRING
Create	 INTEGER
Delete	 INTEGER
Oid	 STRING
BehaviourReferenceList 	 LIST OF OBJECT
IndexLabels	 LIST OF STRING
EntryLabel	 LIST OF STRING

END

CLASS GDMOBehaviour
this	 OBJECT
BehaviourName	 STRING
Definition	 STRING

END



ANEXO 3 - TEMPLATES GDMO

<class-label> MANAGED OBJECT CLASS
[DERIVED FROM <class-label>

[, <class-label>]* ;

[CHARACTERIZED BY <package-label>
[, <package-label>]* ;

[CONDITIONAL PACKAGES <package-label>
PRESENT IF condition-definition
[, <package-label> PRESENT IF condition-definition ]*;

REGISTERED AS object-identifier;

condition-definition -> delimited-string

<package-label> PACKAGE
[BEHAVIOUR	 <behaviour-definition-label>

[, <behaviour-definition-label>]*;

[ATTRIBUTES	 <attribute-label> propertylist [<parameter-label>]*
[,<attribute-label> propertylist [<parameter-label>]*;

[ATTRIBUTES GROUPS <group-label> [<atribute-label>]*
[,<group-label> [<atribute-label>]*]*;

[ACTIONS	 <action-label> [<parameter-label>]*
[,<action-label> [<parameter-label>]*]*;

[NOTIFICATIONS <notification-label> [<parameter-label>]*
[,<notification-label> [<parameter-label>]*]*;

[REGISTERED AS object-identifier];

propertylist ->	 [REPLACE-WITH-DEFAULT]
[DEFAULT VALUE
[INITIAL VALUE
[PERMITTED VALUES
[REQUIRED VALUES
[get-replace]
[add-remove]

value-specifier]
value-specifier]
type-reference]
type-reference]

value-specifier	 ->	 value-reference I DERIVATION RULE
<behaviour-definition-label>

get-replace	 ->	 GET I REPLACE I GET-REPLACE
add-remove	 ->	 ADD I REMOVE I ADD-REMOVE

<parameter-label> PARAMETER
CONTEXT	 context-type;
syntax-or-attribute-choice;
[BEHAVIOUR	 <behaviour-definition-label>

[,<behaviour-definition-label>]*;

[REGISTERED AS object-identifier];

context-type ->	 context-keyword 1 ACTION-INFO I ACTION-REPLY 1
EVENT-INFO	 1 EVENT-REPLY 1 SPECIFIC-ERROR

context-keyword -> type-reference.<identifier>

syntax-or-attribute-choice -> WITH SYNTAX type-reference 1
ATTIBUTE <attribute-label>



<name-binding-label> NAME BINDING
SUBORDINATE OBJECT CLASS <class-label> [AND SUBCLASSES];
NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS <class-label>

[AND SUBCLASSES];
WITH ATTRIBUTE <attribute-label>;
[BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>

[,<behaviour-definition-label>]*;

[CREATE	 [create-modifier	 create-modifier ] ]
[<parameter-label>]*;

[DELETE	 [delete-modifier]
[<Parameter-label>]*;

REGISTERED AS object-identifier;

create-modifier -> WITH-REFERENCE-OBJECT 1
WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING

delete-modifier -> ONLY-IF-NO-CONTAINED-OBJECTS I
DELETES-CONTAINED-OBJECT

<attribute-label> ATTRIBUTE
derived-or-with-syntax-choice;
[MATCHES FOR qualifier [, qualifier]*;

[BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>
[,<behaviour-definition-label>]*;

[PARAMETERS <parameter-label>
[, <parameter-label>]*;

[REGISTERED AS object-identifier];

qualifier -> EQUALITY 1 ORDERING I SUBSTRINGS 1 SET-COMPARISON 1
SET-INTERSECTION

derived-or-with-syntax-choice -> DERIVED FROM <attribute-label> I
WITH ATTRIBUTE SYNTAX type-reference

<group-label> ATTRIBUTE GROUP
[GROUP ELEMENTS <attribute-label>

[, <attribute-label>]*;

[FIXED ;

[DESCRIPTION delimited-string;

REGISTERED AS object-identifier;

<behaviour-definition-label> BEHAVIOUR
DEFINED AS delimited-string;

<action-label> ACTION
[BEHAVIOUR <behaviour-defition-label>

[,	 <behaviour-defition-label>]*;

[MODE CONFIRMED ;

[PARAMETERS <parameter-label>
[, <parameter-label>]*;

[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference ;

[WITH REPLY SYNTAX type-reference ;

REGISTERED AS object-identifier;
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<notification-label> NOTIFICATION
[BEHAVIOUR <behaviour-defition-label>

[, <behaviour-defition-label>]*;

[PARAMETERS	 <parameter-label>
[, <parameter-label>]*;

[WITH INFORMATION SYNTAX type-reference
[AND ATTRIBUTE IDS <field-name> <attribute-label>

[, <field-name> <attribute-label>]*

;

[WITH REPLY SYNTAX type-reference ;

REGISTERED AS object-identifier;

type-reference	 ->	 <module-name>.<type-name>
value-reference	 ->	 <module-name>.<value-name>
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ANEXO 4 - NoTAcAo ASN.1

ModuleDefinition ::= Moduleldentifier DEFINITIONS TagDefault "::="
BEGIN

ModuleBody
END

TagDefault ::= EXPLICIT TAGS I IMPLICIT TAGS I empty
Moduleldentifier ::= modulereference Assignedldentifier
Assignedldentifier ::= Objectldentifier Value 1 empty
ModuleBody ::= Exports Imports AssignmentList I empty
Exports ::= EXPORTS SymbolsExported; I	 empty
SymbolsExported ::= SymbolList I	 empty
Imports ::= IMPORTS Symbolslmported; I	 empty
SymbolsImported ::= SymbolsFromModuleList I empty
SymbolsFromModuleList ::= SymbolsFromModule SymbolsFromModuleList 1

SymbolsFromModule
SymbolsFromModule ::= SymbolList FROM Moduleldentifier
SymbolList ::= Symbol, SymbolList 1 Symbol
Symbol ::= typereference I valuereference
AssignmentList ::=	 Assignment AssignmentList I Assignment
Assignment ::= Typeassignment I Valueassignment
Externaltypereference ::= modulereference "." typereference
Externalvaluereference ::= modulereference "." valuereference
DefinedType ::= Externaltypereference I	 typereference
DefinedValue ::= Externalvaluereference 1 valuereference
Typeassignment ::= typereference "::=" Type
Valueassignment : := valuereference Type "::=" Value
Type ::= BuiltinType I DefinedType I Subtype
BuiltinType ::= BooleanType I IntegerType 1 BitStringType	 I OctetStringType I NullType

I SequenceType I SequenceOfType I SetType	 I	 SetOfType I ChoiceType I
SelectionType 1 TaggedType 	 I AnyType	 I ObjectldentifierType	 1
CharacterStringType	 I UsefulType	 1 EnumeratedType	 I RealType	 I

NamedType ::= identifier Type I Type I	 SelectionType
Value ::= BuiltinValue I DefinedValue
BuiltinValue ::= BooleanValue	 I	 IntegerValue	 1	 BitStringValue

OctetStringValue	 I	 NullValue	 I	 SequenceValuel
SequenceOfValue	 I	 SetValue	 I	 SetOfValue	 1	 ChoiceValue I
SelectionValue	 I	 TaggedValue	 I	 AnyValue
ObjectldentifierValue	 1	 CharacterStringValue
EnumeratedValue	 1	 RealValue

NamedValue ::= identifier Value I Value
BooleanType ::= BOOLEAN
BooleanValue ::= TRUE I FALSE
IntegerType ::= INTEGER I	 INTEGER {NamedNumberList}
NamedNumberList ::= NamedNumber I NamedNumberList, NamedNumber
NamedNumber ::= identifier(SignedNumber) 1 identifier(DefinedValue)
SignedNumber ::= number I -number
IntegerValue ::= SignedNumber I	 identifier
EnumeratedType ::= ENUMERATED {Enumeration}
Enumeration ::=	 NamedNumber INamedNumber, Enumeration
EnumeratedValue ::= identifier
RealType ::= REAL
RealValue ::= NumericRealValue I SpecialRealValue
NumericRealValue ::= {Mantissa,	 Base, Exponent} 1 0
Mantissa ::= SignedNumber
Base ::= 2 1 10
Exponent ::= SignedNumber
SpecialRealValue ::= PLUS-INFINITY I MINUS-INFINITY
BitStringType ::= BIT STRING I BIT STRING {NamedBitList}
NamedBitList ::= NamedBit 1 NamedBitList,NamedBit
NamedBit ::= identifier(number)	 1	 identifier(DefinedValue)
BitStringValue ::= bstring I hstring 1{IdentifierList} I	 }

IdentifierList ::= identifier 1	 IdentifierList,identifier
OctetStringType ::= OCTET STRING
OctetStringValue ::= bstring 1 hstring
NullType ::= NULL
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NullValue ::= NULL
SequenceType ::= SEQUENCE {ElementTypeList} 1	 SEQUENCE {
ElementTypeList ::=	 ElementType I	 ElementTypeList,ElementType
ElementType ::=	 NamedType I	 NamedType OPTIONAL I	 NamedType DEFAULT Value I

COMPONENTS OF Type
SequenceValue ::= {ElementValueList) I	 {	 }
ElementValueList ::=	 NamedValue I	 ElementValueList,NamedValue
SequenceOfType ::= SEQUENCE OF Type I SEQUENCE
SequenceOfValue ::=	 {ValueList}	 I {
ValueList ::= Value I ValueList,Value
SetType ::= SET{ElementTypeList}	 I SET	 1
SetValue ::= {ElementValueList}	 I	 1
SetOfType ::= SET OF Type 	 I SET
SetOfValue ::= {ValueList) I 1 1
ChoiceType ::= CHOICE{AlternativeTypeList}
AlternativeTypeList ::= NamedType I	 AlternativeTypeList,NamedType
ChoiceValue ::= NamedValue
SelectionType ::= identifier < Type
SelectionValue ::= NamedValue
TaggedType ::= Tag Type I	 Tag IMPLICIT Type I Tag EXPLICIT Type
Tag ::= [Class ClassNumber]
ClassNumber ::= number I DefinedValue
Class ::=	 UNIVERSAL I	 APPLICATION 'PRIVATE I	 empty
TaggedValue ::= Value
AnyType ::=	 ANY I	 ANY DEFINED BY identifier
AnyValue ::= Type Value
ObjectldentifierType ::= OBJECT IDENTIFIER
ObjectldentifierValue ::=	 {ObjldComponentList} I	 {DefinedValue ObjldComponentList}
ObjldComponentList ::=	 ObjldComponent I	 ObjldComponent ObjldComponentList
ObjldComponent ::=	 NameForm I	 NumberForm I NameAndNumberForm
NameForm ::= identifier
NumberForm ::= number I DefinedValue
NameAndNumberForm ::= identifier(NumberForm)
CharacterStringType ::= typereference
CharacterStringValue ::= cstring
UsefulType ::= typereference
Subtype ::= ParentType SubtypeSpec I	 SET SizeConstraint OF Type I	 SEQUENCE

SizeConstraint OF Type
ParentType ::= Type
SubtypeSpec ::=	 (SubtypeValueSet SubtypeValueSetList)
SubtypeValueSetList ::= 	 "I"	 SubtypeValueSet	 SubtypeValueSetList I	 empty
SubtypeValueSet :.= SingleValue IContainedSubtype I	 ValueRange I PermittedAlphabet I

SizeConstraint I InnerTypeConstraint
SingleValue ::= Value
ContainedSubtype ::= INCLUDES Type
ValueRange ::= LowerEndPoint . . UpperEndPoint
LowerEndpoint ::= LowerEndValue I LowerEndValue <
UpperEndpoint ::= UpperEndValue I <UpperEndValue
LowerEndValue ::= Value I MIN
UpperEndValue ::= Value I MAX
SizeConstraint ::= SIZE SubtypeSpec
PermittedAlphabet ::= FROM SubtypeSpec
InnerTypeConstraints ::= WITH COMPONENT SingleTypeConstraint I WITH COMPONENTS

MultipleTypeConstraints
SingleTypeConstraint ::= SubtypeSpec
MultipleTypeConstraints ::= FullSpecification I PartialSpecification
FullSpecification ::= {TypeConstraints}
PartialSpecification ::= {. . 	 TypeConstraints}
TypeConstraints ::=	 NamedConstraint I	 NamedConstraint, TypeConstraints
NamedConstraint ::= identifier Constraint I Constraint
Constraint ::= ValueConstraint PresenceConstraint
ValueConstraint ::= SubtypeSpec I empty
PresenceConstraint ::= PRESENT I ABSENT I empty I OPTIONAL



ANEXO 5 - EXEMPLO DE TRADUCAO GDMO PARA IDL

/******************************************************************************\

equipment.idl gerado a partir de traduz.ccg

\******************************************************************************/

// Conforme X/Open Forum

#include "ASN1Types.idl"
#include "CMISError.idl"
#include "Notification.idl"
#include "Multip1eRep1y.id1"

/*
**	 Interfaces
*/

interface equipment : X0721::top

M3100ASN::NameTypeType	 equipmentId_get()
raises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );

M3100ASN::ReplaceableType replaceable_ get()
raises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );

1 ;

/*
** Fim da geracao de codigo
*/

/******************************************************************************\

I	 network.idl gerado a partir de traduz.ccg

\********************************* **** ************************************ ***** /

// Conforme X/Open Forum

#include "ASN1Types.idl"
#include "CMISError.idl"
#include "Notification.idl"
#include "MultipleReply.idl"

/*
**	 Interfaces
*/

interface network : X0721::top {

M3100ASN::NameTypeType	 networkId_get()
raises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );

1;

/*
** Fim da geracao de codigo

1******************************************************************************\
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connection.idl gerado a partir de traduz.ccg

\******************************************************************************/

// Conforme X/Open Forum

#include "ASN1Types.idl"
#include "CMISError.idl"
#include "Notification.idl"
#include "MultipleReply.idl"

/*
** Interfaces
*/

interface connection : connectivity.h::connectivity {

M3100ASN::NameTypeType 	 connectionId_get()
raises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );

1;

/*
** Fim da geracao de codigo



ANEXO 6 - SCRIPT DE TRADUCAO: TRADUZ.SCT

(parcial)

/* ********* ********* ********* ******** ********* ********* ********* ******** *******\

$PRINT(MOName, ".cc")$ gerado a partir de traduz.sct

\******************************************************************************/

// Conforme X/Open Forum

#include "ASN1Types.idl"
#include "CMISError.idl"
#include "Notification.idl"
#include "MultipleReply.idl"

/*
** Interfaces
*/

// Script GLOBALS
GLOBAL INTEGER parentCount
GLOBAL OBJECT parent
GLOBAL OBJECT attribute
GLOBAL OBJECT action

OBJECT element

PRINT( "interface ", MOName )

IF( MOName	 "top" )
PRINT( " : ManagedObject" )

// heranca...
parentCount = 0
FOREACH parent IN ParentList

IF( parentCount == 0 )
PRINT(" : ")

PRINT( parent.HeaderFileName, "::", parent.MOName )
parentCount = parentCount + 1

IF( parentCount != LISTCOUNT(ParentList) )
PRINT(", ")

}
PRINT( " { \n\n" )
//
// Colocar parametros e retorno...	 verificar tipos padroes !!! --
//
FOREACH attribute IN AttributeList

IF( attribute.GetReplace != 0 II attribute.ReplaceWithDefault != 0 ) // GET ou GET-
REPLACE ou REPLACE-WITH-DEFAULT

REPLACE
IF( attribute.GetReplace == 1 II attribute.GetReplace == 3 )	 // GET ou GET-

{
PRINT( "\t", attribute.HeaderFileName, "::", attribute.Syntax, "Type" )

}
ELSE IF( attribute.GetReplace == 2 II attribute.ReplaceWithDefault == 1 )

REPLACE

PRINT( "\tvoid" )

PRINT( "\t", attribute.AttributeName )
IF( attribute.GetReplace == 1 II attribute.GetReplace == 3 )

PRINT( "get()\n" )

// GET ou GET-
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IF( attribute.GetReplace == 3 ) 	 // GET-REPLACE

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n\tvoid\t", attribute.AttributeName, "set( in ",

attribute.HeaderFileName, "::", attribute.Syntax, " valor )\n" )

1

ELSE IF( attribute.GetReplace == 2 )	 // REPLACE

{
PRINT( "set( in ", attribute.Syntax, " )\n" )

ELSE IF( attribute.ReplaceWithDefault == 1 )	 // REPLACE-WITH-
DEFAULT

PRINT( "replaceWithDefault()\n" )

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n" )

REMOVE

IF( attribute.AddRemove != 0 )

PRINT( "\tvoid"
PRINT( "\t", attribute.AttributeName )
IF( attribute.AddRemove == 1 11 attribute.AddRemove == 3) // ADD ou ADD-

)\n" )

)\n" )

{
PRINT( "add( in ", attribute.HeaderFileName, "::", attribute.Syntax, " elemento
// ???? Verificar elemento !!!

IF( attribute.AddRemove == 3 ) 	 // ADD-REMOVE

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n\tvoid\t", attribute.AttributeName, "_remove()\n" )

1

ELSE IF( attribute.AddRemove == 2 )	 // REMOVE
1

PRINT( "remove( in ", attribute.HeaderFileName, "::", attribute.Syntax, " elemento

PRINT( "\t\t\traises ( CMIP-ATTRIBUTE-ERRORS );\n" )
PRINT( "\n" )

1

PRINT( "\n};\n" )

//	 PRINT( "\n\n//\n// Actions\n//\n" )
//	 FOREACH action IN ActionList
//	 {
//	 PRINT( action.ActionName, "\n" )
//	 }
//	 PRINT( "\n/* End Action */\n" )

$

/*
** Fim da geracao de codigo
*/



ANEXO 7 - ARQUIVOS ESPECIFICADOS PELO X/OPEN

/**************************************************************************

ASN1Types.idl
***************************************************************************/

#ifndef ASN1Type_idl
#define ASN1Typeidl

typedef any
typedef octet
typedef long
typedef long[2]
typedef sequence<octet>
typedef sequence<octet>
typedef string
typedef double

ASNl_ANY;
ASNl_Null;
ASNl_INTEGER;
ASNl_Integer64;
ASNl_BitString;
ASNl_OctetString;
ASN1_ObjectIdentifier;
ASN1 REAL;

typedef sequence<unsigned short> ASN1 BMPString;
typedef sequence<octet>
typedef sequence<octet>
typedef sequence<octet>
typedef sequence<long>
typedef sequence<octet>
typedef string
typedef string
typedef string
typedef string
typedef string
typedef string
typedef ASN1 VisibleString
typedef ASNl_VisibleString
typedef ASNlGraphicString

ASNl_GeneralString;
ASNl_GraphicString;
ASN1_IS064String;
ASNl_UniversalString;
ASN1_IA5String;
ASN1_NumericString;
ASNl_PrintableString;
ASNl_TeletexString;
ASNl_T61String;
ASNl_VideotexString;
ASNl_VisibleString;
ASNl_GeneralizedTime;
ASNl_UTCTime;
ASNlObjectDescriptor;

struct ASNl_External
ASNl_ObjectIdentifier syntax;
any	 data value;

const ASNlNullValue = 0;

#endif /* ASN1Typeidl */

/****************************************************************

CMISError.1d1
** ************************* *********** ** *************************/

// ROSE exceptions

exception ROSEDuplicatelnvocation 	 { DuplicatelnvocationType error info; };
exception ROSEMistypedArgument	 ( MistypedArgumentType error_info; 1;
exception ROSEResourceLimitation 	 ( ResouceLimitationType error_info; };
exception ROSEUnrecognizedOperation UnrecognizedOperationType error_info; };

// CMIP exceptions

exception CMIPaccessDenied AccessDeniedType error_info; };
exception CMIPclassInstanceConflict 	 ( ClasslnstanceConflictType error_info; };
exception CMIPcomplexityLimitation 	 ( ComplexityLimitationType error_info; };
exception CMIPgetListError	 { GetListErrorType error_info; };
exception CMIPsetListError SetListErrorType error_info; };
exception CMIPinvalidArgumentValue	 { InvalidArgumentValueType error_info; };
exception CMIPinvalidAttributeValue 	 { InvalidAttributeValueType error_info; };
exception CMIPinvalidScope InvalidScope error info; };
exception CMIPinvalidFilter	 { InvalidFilter error_info; };
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/****************************************************************
MultipleReply.idl

*****************************************************************/

exception UsingMR { long request id;	 CosTypeEventChannelAdmin admin; };

struct MultipleReply
long	 reguest_id;
object src_object;
any	 value;

1 ;

interface CMIPMultipleReply f

void	 endReply( in long request id );
1;

/*******************************************************************
dummy. idl

********************************************************************/

#indef dummy_idl
#define dummy idl

typedef long	 dummy;

#endif /* dummy idl */

#define CMIPErroridl

interface ManagedObject {

exception CMIP_ATTRIBUTE_ERRORS { };
exception CMIP_ACTION_ERRORS ( };
exception CMIP NOTIFICATION ERRORS { );

sequence<any>	 GetAttributeGroup();
void	 SetAttributeGroupToDefault();



GLOSSARIO

Atributos

Um atributo é um valor mantido pelos objetos numa classe. Cada atributo tem um valor

para cada insfancia de objeto. Diferentes instâncias de objetos podem possuir os mesmos ou

diferentes valores para um dado atributo. Cada nome de atributo é Unico dentro da classe.

Abstracao

0 conceito de abstraceio significa focalizar o essencial, isto 6, os aspectos inerentes de

uma entidade e ignorando suas propriedades casuais. 0 use da abstracdo durante a andlise

significa trabalhar somente corn conceitos do dominio da aplicacdo, nä° fazendo decisOes sobre

o projeto e implementacao, antes do problema ser entendido.

Classes

Uma classe de objetos é urn grupo de objetos que possuem propriedades (atributos),

comportamento (operacoes), e relacionamentos com outros objetos com caracteristicas

semelhantes. A abreviacâo classe é muitas vezes usada ao inves de classe de objeto.

Os objetos pertencentes a uma classe, compartilham uma semäntica comum, alem dos

requisitos de atributo, comportamento e relaciomamento comuns. As definicOes comuns como o

nome da classe e nome de atributos, sdo atribuidas por classe, ao inv6s de por instância.

Compartilhamento

As tecnicas de orientacdo a objeto promovem compartilhamento em diversos niveis

diferentes, herdando de ambos, estrutura de dados e procedimentos, permitindo estruturas

comuns para serem compartilhadas entre diversas subclasses semelhantes sem redunddncia. 0

compartilhamento de cOdigo utilizando heranca é urn das principais vantagens das linguagens

orientadas a objetos.

Comportamento

Uma mudanca de estado dentro de urn objeto.

Concorrencia na Interface

A propriedade que define a capacidade de uma interface em aceitar elementos de

protocolo a qualquer momento
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Encapsulamento

Conhecido tambêm como ocultamento de informacOes, consiste na separacdo de aspectos

externos de um objeto, que sdo acessiveis a outros objetos, dos detalhes da implementacdo

interna, que sac) ocultados para outros objetos. Gracas ao encapsulamento, implementacdo de um

objeto, pode ser modificada sem afetar as aplicacOes que a utilizam. Encapsulamento é entdo a

habilidade de combinar estruturas de dados e procedimentos em uma entidade simples.

Estado

Uma condicdo estdvel interna de um objeto.

Excecao

Uma condicdo que interrompe uma execucâo normal. Devendo ser tratada, pois pode

representar urn erro.

Encapsulamento

A propriedade de urn objeto, segundo a qual o seu estado pode somente ser acessado por

meio de sinais prê-definidos e que cruzam o limite do objeto, ou por meio de relacionamentos

pre-definidos entre objetos.

Evento

Um comportamento autemomo de urn objeto, ele pode ser sinalizado pela emissdo de uma

notificacâo

Heranca

As classes definidos tambem podem apresentar aspectos semelhantes, ou seja, o

comportamento descrito por uma classe engloba aspectos já definidos em outra. Neste caso,

graves do mecanismo de heranca, pode-se derivar classes a partir de classes bases. A classe

derivada herda os atributos e metodos da classe ou classes que the servirem de base, dependendo

do mecanismo de heranca.

Instanciacäo de Objeto

0 processo pela qual instâncias de objetos sdo criadas.

Interface Aberta
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Uma interface que suporta urn protocolo pUblico, onde se pode realizar testes de

conformidade.

Invocaeäo

Um sinal, possivelmente parametrizado, requesitando que uma operacao seja realizada

por urn objeto.

Metodos

Urn metodo é a implementacdo de uma operacdo para uma classe. Quando uma operacdo

e descrita em diversas classes, e importante que todos os metodos tenham a mesma assinatura -

nirmero e tipos de argumentos e o tipo do valor resultante.

Notificacao

Urn sinal, possivelmente parametrizado, indicando que ocorreu urn evento.

Objeto

Urn objeto e definido como urn conceito, abstracao, ou coisa corn limites bem definidos

que tenha significado para o problema que se quer resolver. Quando se define um objeto,

promove-se um entendimento do mundo real e o fornecimento de uma base pratica para

implementacdo em computadores. A criacao de uma estrutura baseada ern objetos, depende

muito da natureza do problema, sendo que podem haver varias representacOes validas para cada

objeto.

Todo objeto possui uma identidade, isto 6, os objetos sao distinguidos por sua existéncia

e nap pelas propriedades descritivas que eles podem ter. Urn objeto pode ser uma simples coisa,

ou muitas vezes ele pode se referir a um grupo de coisas similares. Quando é necessario uma

referencia exata a urn determinado objeto, é usado o termo instdncia do objeto.

Operacäo

Uma operacao é uma funcao que pode ser aplicada para, ou por urn objeto em uma

classe. Todos os objetos de uma classe compartilham as mesmas operacOes. 0 comportamento

da operacdo depende da classe para qual é destinada.

Um objeto conhece sua classe e herda dela a implementacao da operacao. A mesma

operacao pode ser aplicada para diferentes classes. Uma operacao é polimOrfica, isto é, a mesma

operacdo leva diferentes formas em diferentes classes.

Protocolo
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Um conjunto de regras sintâticas e semânticas para troca de informacOes. Um protocolo

ao qual sdo adicionadas invocacOes, notificacOes e respostas.

Resposta

Um sinal, possivelmente parametrizado, indicando uma reposta para uma invocacdo ou

notificacdo; respostas säo freqiientemente classificadas como normais ou excecOes.

Pa rimetro

Urn valor de dado que obedece a sintaxe de um protocolo determinado.

Qualificador

Um semântica adicional aplicada a urn atributo (corn respeito a acessibilidade ou valores

default)
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RESUMO:

Atualmente existem diversas tecnologias atuando no servico de gerencia de

sistemas, entre elas destacamos o use do modelo OSI e CORBA. Estas tecnologias podem

coexistir dentro de uma organizacdo. Para que esta coexistencia seja possivel é necessario

que as informacOes entre elas sejam compartilhadas. A proposta deste trabalho é uma

ferramenta que possibilite ao gerente destes sistemas, possivelmente seu implementador, a

transformacdo das especificacOes de gerencia do dominio OSI para o dominio CORBA, ou

seja, a transformacdo das especificacOes em GDMO/OSI para IDL/CORBA.
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