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1. Inleiding

Voor het vak Ontwikkeling grote SoftwareSystemen is de opdracht uitgedeeld om een 
project te bedenken waarmee onderzoek gedaan kan worden naar MiddleWare tech-
nieken. Het project beschreven in dit verslag richt zich op een administratie applicatie 
voor facturen.

Om vragen omtrent MiddleWare te kunnen beantwoorden wordt een client – sever 
applicatie gemaakt. De server zal ervoor zorgen dat een client, met behulp van Mid-
dleWare technieken, gegevens uit een database kan opvragen. Met MiddleWare zou 
het eenvoudig zijn om met verschillende programmeertalen te werken. Dit zal worden 
onderzocht in de applicatie.

Dit verslag bespreekt eerst de onderzoeksvragen. Om hierop antwoorden te kunnen ge-
ven wordt een applicatie gemaakt die wordt besproken in hoofdstuk drie. Hierna wor-
den de veel voorkomende MiddleWare technieken besproken en wordt er een keuze 
uit gemaakt. De gekozen techniek wordt in hoofdstuk vijf nader toegelicht. Vervolgens 
worden er een aantal randvoorwaarden gesteld waarna het ontwerp van de applicatie 
volgt. Hoofdstuk 8 gaat over de implementatie details gevolgd door een hoofdstuk met 
bevindingen. Tot slot volgt er nog een hoofdstuk met conclusies.
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2. Onderzoeksvragen

Wat bieden MiddleWare technieken een ontwikkelaar voor vereenvoudiging 
van client – server communicatie?

Zijn er problemen bij het gebruik van verschillende platformen en verschil-
lende programmeer talen?

Deze vragen worden onderzocht middels het maken van een applicatie. Deze applica-
tie zal bestaan uit een server en een client. Hierbij zullen zowel de server als de client 
op verschillende operating systemen op verschillende hardware platformen gaan wer-
ken en wordt de client in een andere programmeertaal geschreven dan de server.

Eerst zal nu een beschrijving volgen van deze applicatie. Hierna wordt er een keuze 
gemaakt uit een aantal MiddleWare technieken die, voor onze applicatie, de beste pa-
pieren heeft.
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3. De Applicatie

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden wordt er een applicatie ontwikkeld. 
Dit hoofdstuk beschrijft deze applicatie.

Binnen onze eigen bedrijven is er een behoefte om de administratie van facturen beter 
te regelen. Er is in een geval wel een database maar nog geen eenvoudige interface naar 
deze database. Het benaderen van de gegevens uit de database die op een server draait 
kan prima worden gedaan met behulp van MiddleWare.

Het doel van de applicatie is om gegevens die opgeslagen zijn in een database met 
behulp van een server programma op te halen en middels een MiddleWare techniek als 
objecten aan te bieden aan een client. Onderdeel van het onderzoek is om te onderzoe-
ken hoe MiddleWare met verschillende programmeertalen en verschillende hardware 
platformen werkt. Dit wordt onderzocht door de server en de client op verschillende 
platformen en een verschillende taal te schrijven. De specifi eke platformen en talen 
staan vermeld in hoofdstuk 6.

Het eindresultaat moet een applicatie zijn waarmee het mogelijk is om de gegevens die 
betrekking hebben tot een factuur te kunnen aanpassen. Het kunnen uitdraaien van de 
facturen zal in eerste instantie niet in de applicatie hoeven te zitten.

Nu bekend is wat de applicatie is die wordt gemaakt kunnen de beschikbare Middle-
Ware technieken worden besproken om hieruit een keuze te maken.

Figuur 1: Schema van de applicatie
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4. Beschrijving van MiddleWare technieken

In dit hoofdstuk worden een aantal beschikbare MiddleWare technieken besproken 
met voor en nadelen en wordt een keuze gemaakt welke techniek gebruikt gaat worden 
voor de applicatie.

4.1 .Net
Het .Net platform is een platform ontwikkeld door Microsoft. Het platform is bedoeld 
om zeer veel verschillende programmeertalen te kunnen koppelen met elkaar mits deze 
applicaties werken onder Windows. Hierdoor zou het zeer eenvoudig moeten zijn om 
objecten geschreven in andere talen door elkaar te gebruiken.

Voordelen

Cross-language
Een heel aantal data typen kunnen zonder problemen aan elkaar worden doorge-
geven

Nadelen

Commercieel, ontwikkel omgeving is kostbaar, veel code is niet open
Voor andere platformen dan Win32 is er momenteel alleen een beta versie (onaf-
hankelijk van Microsoft) beschikbaar, en er wordt maar een gedeelte van de API 
ondersteund
Alles is objectgeoriënteerd

4.2 Publish / Subscribe
Het publish / subscribe systeem werkt op een hele andere manier. Het idee achter deze 
technologie is om een soort van message-queue te hebben waarin berichten worden 
opgeslagen en vanuit worden afgeleverd. Een client, subscriber, kan aangeven in wat 
voor een berichten hij geïnteresseerd is en het systeem kan er dan voor zorgen dat hij 
ook slechts berichten die aan zijn criteria voldoen zal afl everen. De manier van com-
municatie kan zowel synchroon als asynchroon gebeuren.

Voordelen

Praktisch in ‘one-to-many’ structuren
Kan asynchroon werken

Nadelen

In een ‘one-on-one’ situatie is het niet goed bruikbaar
Er is geen echte standaard

4.3 WebServices
Een standaard ontwikkeld door de opkomende ‘doe alles via het Internet’ mentaliteit. 
WebServices maken het mogelijk om programma componenten op een webserver toe-

•
•

•
•

•

•
•

•
•
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gankelijk te maken voor andere (web) applicaties. En de communicatie tussen beide 
gaat op een transparante en open manier.

Voordelen

Niet taal gebonden
Werkt op heel veel platformen
Open standaard

Nadelen

Overhead op communicatie (alle XML vertalingen)
Basis set van datatypen

4.4 CORBA
Een open standaard ontwikkeld door de OMG. In vergelijking met de andere beschre-
ven technieken is CORBA al wat ouder eerste release stamt van 1991. De techniek evo-
lueert wel nog steeds en er komen nog steeds nieuwe releases van CORBA uit.

Voordelen

Werkt op veel platformen
Open standaard
Voor veel platformen zijn er gratis ORB’s te vinden
Niet taal gebonden

Nadelen

Beperkte set van datatypen

4.5 De keuze, CORBA
Voor de applicatie is gekozen om gebruik te maken van CORBA. Zoals vrij duidelijk 
mag zijn valt het .Net platform af omdat het (nog) niet cross-platform is wat het simpel-
weg niet inzetbaar maakt voor het doel.

Publish / subscribe is het ook niet geworden omdat dit systeem van het publiseren en 
abonneren op berichten niet geschikt is als protocol. Er is in de applicatie namelijk 
vaak maar één client tegelijk geïnteresseerd in bepaalde data. Het is dan meer voor de 
hand liggend om een protocol te gebruiken waarin dan ook gewoon een aanvraag voor 
bepaalde data wordt gedaan die ook weer direct wordt aangeboden aan de client. 

Zo blijft naast CORBA nog WebServices over. WebServices zouden een bruikbaar sy-
steem kunnen bieden voor wat er gemaakt wordt, echter is er een persoonlijke voorkeur 
om de applicatie toch met CORBA te ontwikkelen.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•



- 8 -

Ontwikkeling grote SoftwareSystemen - Factureren met CORBA

- 8 -

Ontwikkeling grote SoftwareSystemen - Factureren met CORBA

5. CORBA

CORBA staat voor Commom Object Request Broker Architecture. Deze standaard is 
door de OMG, Object Management Group ontwikkeld. Dit is een organisatie met meer 
dan 800 leden die zich inzetten voor de ontwikkeling van CORBA. Doel van de orga-
nisatie is het promoten van OO technieken, waaronder ook het ontwerpen met UML. 
Men richt zich hier met name op gedistribueerde OO applicaties. In oktober 1991 werd 
versie 1.0 gepresenteerd. Ondertussen is de laatste versie 3.0.2 alweer anderhalf jaar 
oud. Men kan dus ondertussen aannemen dat de standaard behoorlijk volgroeid en 
uitgerijpt is.

CORBA is een standaard die het mogelijk maakt objecten gedistribueerd te gebruiken. 
Dit kan tussen twee verschillende computers zijn, maar ook tussen twee verschillende 
programma’s op dezelfde computer. CORBA is volledig taal-neutraal, maar ook on-
afhankelijk van de vele verschillende CORBA implementaties. Tevens is CORBA be-
schikbaar voor vele verschillende platformen. CORBA is daarom ook een MiddleWare 
techniek. 

5.1 Basis Architectuur
[CSHE] Figuur 2 geeft een beeld van de client - server architectuur van CORBA.

fysieke data flow

logische data flow

naming lookup
client

stub

ORB

netwerk

OS

server

skeleton

ORB

OS

netwerk

naming service

Figuur 2: Overview van CORBA

Logisch is er eigenlijk geen client - server communicatie. Zodra het CORBA object op 
de server is aangemaakt, lijkt het alsof het object gewoon lokaal op de client aanwezig 
is. Fysiek wordt er echter via ORB’s gecommuniceerd. Middels het OS en het netwerk 
wordt deze informatie dan naar de server ORB gestuurd welke aan zijn kant de infor-
matie omzet in de voor de server benodigde datatypes en formaten.

5.2 CORBA Naming Service
[CNAM] De CORBA Naming Service maakt het mogelijk om abstracte namen te kop-
pelen aan CORBA objecten, waardoor de CORBA client het benodigde object via deze 
namen kan vinden.

Servers die objecten beheren kunnen zich bij de Naming Service inschrijven, zodat hun 
objecten gevonden kunnen worden door clients.
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De Naming service bestaat eigenlijk uit een boom met Contexten, waarmee de objec-
ten zijn verbonden, zoals te zien in figuur 3.

naming context

objects

Supermarkt

Fruit

Appel Peer Banaan

Vlees

Gehakt Kip

Figuur 3: Voorbeeld boom met contexten

Veel zoekoperaties op de Naming Context nemen twee string parameters:

een identifier, de naam van het object
een soort, welke globaal aangeeft om wat voor soort object het gaat.

De Naming Service  heeft verder geen controle over deze twee waardes. De applicaties 
moeten er zelf de randvoorwaarden voor vaststellen.

De Naming Service interface

Om de Naming Service te benaderen moet er natuurlijk ook gebruik worden gemaakt 
van CORBA. Er zijn twee basisinterfaces: NameContext en de BindingIterator. De Na-
ming service wordt benaderd via gedistribueerde objectreferenties. De NameContext 
bevat “names” object referenties or andere “named” NameContexten, vergelijkbaar 
met een bestandsstructuur met directories en bestanden. 

De BindingIterator bied simpelweg een mechanisme om een aantal onbject referenties 
te verkrijgen binnen een NameContext. Dit is vergelijkbaar met een ls of dir in een di-
rectory van een filesysteem.

Interopable Naming Service

Er is ook nog een Interopable Naming Service. Deze werkt als een laag boven op de 
Naming Service. De Interopable Naming Service biedt  extra functionaliteit. Vooral be-
langrijk is het resolven van stringrepresentaties van de objecten (in de vorm van URL’s). 
Er bestaan twee verschillende soorten stringrepresentaties:

•
•
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De  Interoperable Object Reference (IOR): dit is een gecodeerde string die compu-
ternaam, poortnummer en objectinformatie bevat van de server ORB. De client kan 
deze string gebruiken om informatie over de server ORB te decoderen. Hieronder 
is een voorbeeld van een IOR te zien:

IOR:000000000000000f49444c3a52616e646f6d3a312e300000000000010000000
0000000500001000000000016706c616e7874792e6473672e63732e7463642e696
50006220000002c3a5c706c616e7874792e6473672e63732e7463642e69653a5261
6e646f6d3a303a3a49523a52616e646f6d00

De human-readable URL’s:
Corbaloc: Hiermee kan direct een objectreference verkregen worden:

corbaloc:iiop:1.2@MyBank.com:2050/TraderService

Corbaname: Deze wordt gebruikt om via de Naming Service een objectrefe-
rence te verkrijgen.

corbaname::myBank.com:2050#Personal/schedule

Deze IOR en de corbaloc kunnen ook direct, onafhankelijk van de (Interopable) Na-
ming Service gebruikt worden om, bijvoorbeeld de Naming Service te vinden, of om 
buiten de Naming Service toch objectreferenties door te geven.

5.3 ORB’s
ORB’s (Object Request Brokers) vormen de laag tussen de Stub / Skeleton van de COR-
BA interface en de onderliggende CORBA architectuur. Het Skeleton bevat de imple-
mentatie van het object aan de server kant. De Stub is de interface van het object die 
aan de client kant beschikbaar is. De ORB zorgt er dus voor dat er conversie tussen 
datatypes plaats vind, en dingen als marshalling en communicatie met de ander ORB. 
Iedere CORBA implementatie heeft zijn eigen ORB in zijn eigen taal. Het is echter wel 
zo dat de ORB’s ongeacht taal en platform met elkaar kunnen communiceren.

De ORB’s vormen dus eigenlijk de brug tussen twee software platformen. Om er voor te 
zorgen dat de ORB’s op een uniforme manier met elkaar kunnen communiceren wordt 
er gebruik gemaakt van de IDL. 

5.4 IDL
De IDL (Interface Defi nition Language) maakt het mogelijk om een interface van een 
object te defi niëren, onafhankelijk van de implementatie. De IDL compiler maakt van 
een IDL bestand code voor het desbetreffende platform en de desbetreffende  ORB. 
Een Stub voor de client en een Skeleton voor de server. In IDL zijn een beperk aantal 
datatypes beschikbaar. De IDL compiler vertaald deze dan weer naar de datatypes die 
beschikbaar zijn in de desbetreffende programmeertalen. 

//IDL

module BankSimple {

  // Defi ne a named type to represent money.

  typedef fl oat CashAmount;

  // Forward declaration of interface Account.

  interface Account;

•

•
»

»
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  interface Bank {

    ...

  };

  interface Account {

    // The account owner and balance.

    readonly attribute string name;

    readonly attribute CashAmount balance;

    // Operations available on the account.

    void deposit (in CashAmount amount);

    void withdraw (in CashAmount amount);

   

    exception InsufficientFunds {

      string reason;

    };

    

    void withdraw(in CashAmount amount)

      raises(InsufficientFunds);

    ...

    };

  };

  interface CheckingAccount : Account {

    readonly attribute overdraftLimit;

    boolean orderChequeBook ();

  };

  struct LimitedAccounts {

    string bankSortCode<10>;

    // Maximum length of sequence is 50.

    sequence<Account, 50> accounts;

  }; 

  struct UnlimitedAccounts {

    string bankSortCode<10>;

    // No maximum length of sequence.

    sequence<Account> accounts;

  }; 

 

  struct CustomerAccountInfo {

    string name;

    Account accounts[3];

  }; 

};

Listing 1: Voorbeeld IDL

In IDL is het niet verplicht om een module te gebruiken, het kan echter wel handig 
zijn om scope van een interface aan te geven. Verder zijn er grote overeenkomsten met 
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de C++ of Java syntax. Parameters van functiedefi nities hebben hebben een richting: 
in, out, of inout. In geeft aan dat de parameter vanuit de aanroeper naar de uitvoerder 
van de functie wordt gegeven. Bij out wordt de parameter van de uitvoerder naar de 
aanroeper doorgegeven. Het is ook mogelijk om een parameter beide richtingen op te 
laten gaan (inout). Overerving is mogelijk door “: interfacenaam” achter de interface 
declaratie te zetten. Verder bevat IDL mogelijkheden voor het maken van structures, 
maar ook unions. Reeksen van objecten worden weergegeven door een IDL sequence. 
Een sequence hoeft geen vaste lengte te hebben, in tegenstelling tot een IDL array. Ook 
het gebruik van exception is mogelijk. Zie [CIDL] voor meer informatie over IDL.

Hoe de IDL wordt vertaald naar de programmeertaal is helemaal afhankelijk van de IDL 
compiler en bijbehorende ORB en taalconcepten.
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6. Randvoorwaarden

Dit hoofdstuk bespreekt de randvoorwaarden die gelden voor de ontwikkeling van de 
applicatie. Als eerste worden de beschikbare hardwareplatformen besproken daarna 
welke op welke systemen en in welke talen wat ontwikkeld gaat worden. Tot slot wordt 
aangegeven welke databaseserver beschikbaar is.

6.1 Hardwareplatformen
Zoals in hoofdstuk drie al is aangegeven is het de bedoeling om de applicatie uitein-
delijk ook te gaan gebruiken in onze bedrijven. De hardware weergegeven in tabel 1 
is dan ook de hardware die binnen onze bedrijven in gebruik is, en waarvoor ze bij de 
applicatie gebruikt gaan worden.

Systeem A

Naam: Silicon Graphics Origin 200
Processor: Dual 270MHz R12k MIPS

Operating System: SGI IRIX 6.5.24m
Doel: server

Systeem B

Processor: Dual AMD Athlon MP 2000+
Operating System: Gentoo Linux x86, kernel 2.6.3

Doel: server

Systeem C

Naam: Acer Aspire 1501Lmi

Processor: AMD Athlon64 3000+
Operating System: Gentoo Linux amd64, kernel 2.6.5

Doel: (test) server / client

Systeem D

Naam: Apple PowerBook

Processor: Motorola G4 1.5GHz
Operating System: Apple Mac OS X.3.4

Doel: client

Tabel 1: Beschikbare hardware

Zoals in de tabel 1 ook te zien is moet de server gaan draaien op SGI IRIX en GNU Li-
nux. Er is gekozen om de server C/C++ te ontwikkelen een alternatief was Java geweest. 
Het probleem met Java is echter dat de performance van de SGI Java implementatie 
zwak is. De compiler voor C/C++ van SGI is wel zeer goed en resulteert in snelle pro-
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gramma’s.

Voor de clients moet dus een andere taal worden gekozen, anders komen de onder-
zoeksvragen in het gedrang. Er is gekozen om twee onafhankelijke clients te maken. 
Hiervan is een gericht op het Mac OS X platform en de andere op GNU Linux.

De client voor Mac OS X wordt geschreven in Objective-C. De reden voor Objective-C 
ligt voor de hand, er is een heel uitgebreid ontwikkelplatform beschikbaar waar voor-
namelijk Objective-C wordt gebruikt bij de ontwikkeling. Met behulp van Objective-C 
en de Cocoa frameworks is het eenvoudig om snel een GUI applicatie voor Mac OS X 
te maken.

De tweede client wordt geschreven in Java. Hoewel Java zeer portable is en op veel 
verschillende platformen werkt wordt er niet specifi ek getest of de client ook op al deze 
platformen werkt. We zullen ons beperken tot een werkende client in Java voor GNU 
Linux.

6.2 Database server
Naast onze eigen server applicatie dient er ook nog een database server beschikbaar te 
zijn waarin de gegevens kunnen worden opgeslagen. Gekozen is om dit te doen in een 
open / gratis database server en, voor commercieel gebruik, is er slechts een gevonden, 
namelijk PostrgreSQL. [PSQL]

PostgreSQL is een zeer geavanceerde en stabiele database server die veelal gebruikt 
wordt om grote hoeveelheden data op te slaan en te bewerken. Ondersteuning voor sto-
red procedurs, transacties etc. zit er reeds meerdere versies in en werkt zeer robuust.
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7. Applicatie ontwerp

Nu bekend is wat de applicatie gaat worden en met welke MiddleWare techniek deze 
gemaakt zal worden beschrijft dit hoofdstuk het ontwerp van de applicatie. Als eerste 
wordt er een database model gegeven vervolgens wordt besproken hoe het klassen-
diagram is ontstaan, waarna een uitgebreidere beschrijving van de server en de client 
wordt gegeven.

7.1 Database ontwerp
De database is ontworpen op basis van de behoefte aan informatie die belangrijk is 
voor de facturen. Er is rekening gehouden dat bepaalde tabellen gemakkelijk ook in 
toekomstige programmatuur gebruikt kunnen worden.

Figuur 4: Database relaties fi nance database

In fi guur 4 staan de relaties en tussen de tabellen weergegeven, alsmede de namen van 
de kolommen in de tabellen. Het tot stand komen van dit database model is niet rele-
vant voor dit verslag en zal om die reden dan ook niet worden beschreven.

7.2 Klassendiagram
De server moet de data uit de hiervoor beschreven database gaan aanbieden aan de 
client. Bij het omzetten naar het klassendiagram kan van de opsplitsing die reeds bij de 
database gemaakt is gebruik worden gemaakt. De tabellen die in de database staan zijn 
allemaal om te zetten in vergelijkbare klassen. Deze klassen hebben ook weer relaties 
met elkaar, bv een klant heeft twee adresobjecten aan zich gekoppeld.



- 16 -

Ontwikkeling grote SoftwareSystemen - Factureren met CORBA

- 16 -

Ontwikkeling grote SoftwareSystemen - Factureren met CORBA

Van al deze objecten moeten de attributen kunnen worden aangepast, hiervoor zijn 
zogenaamde getters en setters gemaakt. Met een paar uitzonderingen is dit voor ieder 
attribuut zo gedefi nieerd. Het opslaan van wijzigingen gemaakt met behulp van de set-
ters kan op twee manieren gebeuren:

Direct als een attribuut veranderd (er wordt een set methode aangeroepen)
Pas als het via een methode wordt gevraagd

Er is gekozen om het opslaan pas te doen als de client er om vraagt. Dit maakt het mo-
gelijk om direct te wijzigen op het object maar dit toch nog te kunnen annuleren, door 
het object nooit op te slaan. Verder is er behoefte aan een methode om een object om te 
zetten in XML zodat het mogelijk is om met behulp van tools een XML fi le om te zetten 
in een factuur die netjes geprint kan worden.

De methodes voor het opslaan, ‘store’, en voor het omzetten van een object naar XML, 
‘toXML’, zijn beide opgenomen in een interface ‘DataObject’ waarvoor in alle dataob-
jecten een specifi eke implementatie te vinden is.

Bijna alle relaties in de database zijn many-to-one, wat inhoud dat er meerdere objec-
ten gebruik maken van één ander object. Bijvoorbeeld, er is maar één klant voor een 
factuur, maar er kunnen meerdere facturen bij een klant horen. De enige plaats waar 
dit andersom is, is bij de relaties tussen de factuur en de factuurregels. Op database 
niveau wordt hier in de factuurregel bijgehouden bij welke factuur deze hoort maar bij 
de klassen wordt ook nog bij de factuur opgeslagen welke factuurregels er bij die fac-
tuur horen.

De client kan niet zomaar lukraak deze dataobjecten instantiëren of opvragen bij de 
server. Bij CORBA wordt meestal gebruik gemaakt van een beheerdersklasse die open-
baar wordt gemaakt en waar de clients hun eerste aanvragen kunnen doen. Onze ser-
ver zal dit ook zo doen. Er wordt een beheerdersklasse gemaakt, ConnectionManager, 
waar de clients hun eerste request kunnen doen. Omdat voor het ophalen van data uit 
de database er ook een fysieke verbinding met de databaseserver nodig is, is het eerste 
request dat een client kan sturen er een om in te loggen. Dit inloggen maakt een ver-
binding met de databaseserver en dit wordt bijgehouden in een persoonlijke instantie 
van een Connection object. Middels de nu verkregen Connection kan de client met de 
database objecten gaan communiceren.

De Connection klasse heeft voor bijna alle dataobjecten een newdataobject en een get-
dataobjects methode. Deze resulteren respectievelijk in een nieuwe instantie van het 
type dataobject en een lijst van aanwezige dataobjecten van dat type in de database. 
De enige uitzondering is dat de lijst van factuurregels niet kan worden opgehaald via de 
Connection maar dat dat via de factuur gebeurt. Deze manier maakt het mogelijk voor 
de clients om alle informatie opgeslagen in de database op te vragen.

Het klassendiagram behorende bij deze opzet is te vinden in fi guur 5. Dit zijn de klas-
sen die als CORBA objecten beschikbaar moeten worden en zijn derhalve ook in de 
IDL fi le beschreven.

7.3 Server beschrijving
De server zorgt voor het aanwezig zijn van een ORB om requests van een client heeft 

•
•
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af te kunnen handelen. De server instantieerd een ConnectionManager object die hij 
direct aan de ORB koppelt en die voor alle clients beschikbaar is middels de IOR. De 
IOR wordt gepubliceerd met Zeroconf technieken (zie 8.2 bij IOR’s).

ConnectionManager

Het enige bericht dat een client aan de ConnectionManager kan sturen is de vraag om 
een nieuw Connection object aan te maken. Zodra dit gebeurt wordt er automatisch 
een nieuw Connection object gemaakt, bij het aanmaken van dit object wordt direct 
een verbinding met de databaseserver gestart om te kijken of de meegegeven gebrui-
kersnaam en wachtwoord wel correct zijn. Als dit niet het geval is zal er een exception 
optreden, en als alles goed gaat wordt er een Connection object terug gegeven.

Connection

Nadat de client een Connection object heeft bemachtigd kan hij deze gebruiken om 
de data objecten te benaderen. Zo is er de mogelijkheid om voor ieder type object een 
nieuw object te maken en om de lijst van huidige objecten op te vragen. 

Figuur 5: Klasse diagram CORBA objecten
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DataObject en subklassen

Voor de meeste dataklassen zijn er drie verschillende constructors gedefi nieerd. Een 
om een nieuw object aan te maken met default waarden, een tweede die met behulp 
van een ‘row’, verkregen middels een SQL query, de gegevens uit de voor het type 
interessante kolommen haalt en tot slot een constructor om een specifi ek item uit de 
database te halen, op basis van ID. Deze laatste constructor is niet in alle dataklassen 
aanwezig.

De dataobjectklasse heeft een algemene methode om een object op te slaan. Hier 
wordt een transactie begonnen en wordt de methode ‘doStore’ aangeroepen die als 
abstract is gedefi nieerd. Deze methodes worden geïmplementeerd door de erven en 
voeren hier hun query uit om het echte werk te doen. Mocht er iets fout gaan dan wordt 
dat afgevangen omdat er in de algemene ‘doStore’ een exception handler zit die ervoor 
zorgt dat wanneer er iets mis gaat dat de transactie wordt afgebroken.

Naast de store methode is er ook nog de toXML. Deze wordt door alle dataobjecten. 
Als deze wordt aangeroepen op de factuurklasse dan wordt er een factuur formaat XML 
gegenereerd.

7.4 Client beschrijving
De client dient een eenvoudige GUI applicatie te worden die de gegevens uit de da-
tabase kan bewerken. Zoals reeds besproken wordt deze in twee verschillende talen 
gemaakt. Er wordt hier uitgegaan van de Objective-C versie, de Java versie zal hier en 
daar afwijken omdat voor Cocoa er andere GUI elementen beschikbaar zijn die niet bij 
Java bekend zijn.

De behandeling van hoe de GUI moet werken zal gedaan worden in de volgorde van 
het werken met de client. Eerst het opzetten van de verbinding en dan de algemene 
modifi caties aan tabel items en tot slot het invoeren van een factuur.

Verbinden met de server

De eerste stap die door een client gedaan moet worden is het opzetten van de verbin-
ding met de server. Om te kunnen vinden waar de server zich bevind wordt Zeroconf 
gebruikt, dit wordt in hoofdstuk 8.2 bij de IOR’s verder besproken. Met de informa-
tie van beschikbare servers in het 
netwerk kan een lijst worden ge-
maakt die kan worden getoond 
aan de client. In het verbindings-
venster wordt ook om de gebrui-
kersnaam en het wachtwoord 
van de gebruiker gevraagd. Het 
scherm zoals getoond aan de ge-
bruiker staat in fi guur 6.

Met deze informatie is het moge-
lijk om van de server een Connec-
tion object te krijgen. Dit object 
heeft de client nodig om verdere Figuur 6: Connectie scherm
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communicatie met de server te kunnen plegen.

Aanpassen van algemene informatie

In de database is naast informatie over facturen zelf ook nog ondersteunende informatie 
aanwezig. Dit is informatie als landen, belastingtarieven en producten. Om deze in-
formatie te bewerken is gekozen om deze in een tabel te zetten waarin alle informatie 
direct zichtbaar is. Het aanpassen van de data kan dan gebeuren door een element in 
de tabel aan te passen. Na een aanpassing dient de client direct de store methode aan 
te roepen zodat deze wijziging weer wordt opgeslagen in de database.

Figuur 7: Aanpassingsscherm voor productenAanpassen van klanten

Voor het aanpassen van klanten en adressen wordt weer een andere methode toege-
past. Dit omdat er hier zoveel data kolommen zijn dat het niet praktisch is om dit in een 
kolom structuur aan te passen. Er is voor gekozen om een selectie item te maken waarin 
de huidige klanten geselecteerd kunnen worden of een nieuwe klant kan worden aan-
gemaakt. De aanpassingen aan een klant worden pas opgeslagen als er op store geklikt 
wordt. De adressen van een klant worden op eenzelfde manier beheerd. In figuur 8 
staat een voorbeeld scherm.

Aanpassen van facturen

Voor het aanpassen van facturen is gekozen voor een combinatie van de tabel methode 
van aanpassen en de manier van beschreven voor bij de klant. Voordat daadwerkelijk 
een factuur wordt geopend wordt eerst om het factuur nummer gevraagd, bij een be-
staand nummer wordt de bestaande factuur geopend en bij een nieuw nummer wordt 
een nieuwe factuur aangemaakt. Voor de factuur zijn er een aantal velden van belang 
die daarna kunnen worden ingevuld en natuurlijk de factuurregels. Deze factuurregels 
staan in tabelvorm omdat hiervoor weinig kolommen nodig zijn en het op deze manier 
veel lijkt op een fysieke factuur.

Afwijkend ten opzichte van de eerder besproken manier van het gebruik van een tabel 
worden hier de wijzigingen pas opgeslagen als de factuur wordt opgeslagen.
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Figuur 8: Aanpassingsscherm voor klanten
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Figuur 9: Aanpassingsscherm voor facturen
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8. Implementatie details

In dit hoofdstuk worden de details over de implementatie besproken. Als eerste zullen 
de voor de implementatie gebruikte bibliotheken worden besproken. Hierna volgen de 
details over de implementatie van de server en de client.

8.1 Gebruikte bibliotheken
Voor zowel de server als de client is er gebruik gemaakt van reeds bestaande biblio-
theken. Waaronder bijvoorbeeld de CORBA ORB voor de verschillende platformen. Bij 
het zoeken naar deze bibliotheken is uitgegaan van open / gratis software, maar wel zo 
dat onze eigen applicatie niet open / gratis hoeft te zijn. Van de gebruikte bibliotheken 
wordt nu beschreven waarvoor ze dienen en waar ze in de applicatie zijn gebruikt.

MICO

MICO is een C++ implementatie van de CORBA standaard. Reden dat er voor MICO 
is gekozen is omdat van de gevonden opensource CORBA implementaties alleen deze 
ook gebouwd kon worden onder SGI IRIX. 

Deze bibliotheek wordt gebruikt voor de server applicatie. [MICO]

Howl

Howl is een cross-platform implementatie van de Zeroconf netwerk standaard. Zero-
conf, ontwikkeld door Apple (marketing naam Rendezvous), biedt eenvoudige ad-hoc 
networking, service discovery en IP confi guratie.

In de server wordt deze bibliotheek gebruikt om zichzelf te publiceren op het netwerk 
dat hij de dienst voor onze applicatie kan leveren. [HOWL]

libpq

libpq is een C bibliotheek van PostgreSQL. De bibliotheek wordt gebruikt om te com-
municeren met de PostgreSQL server. Er is ook een C++ versie (libpqxx) maar deze 
wilde niet compileren onder SGI IRIX waardoor gekozen is om van de C variant gebruik 
te maken.

De bibliotheek wordt op in de server gebruikt om te communiceren met de database. 
[LIPQ]

ADORB

ADORB is een CORBA implementatie voor Mac OS X geschreven in Objective-C. De 
bibliotheek wordt gebruikt in de Obj-C client. [ADRB]
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jMDNS

jMDNS is een Java implementatie van de Zeroconf standaard.

De bibliotheek wordt gebruikt in de Java client om te vinden waar Nameserver zich 
bevindt om hier informatie op te halen over hoe de CORBA ORB bereikt kan worden. 
[JMDN]

8.2 Server
Om de server goed te kunnen laten werken zoals bedoeld is er een aantal ‘trucs’ uitge-
voerd om het allemaal goed voor elkaar te krijgen.

IOR’s

Een probleem van CORBA is dat een CORBA object zichzelf beschikbaar moet maken 
aan een client. Om een client te laten weten waar het object zich bevindt zijn er IORs. 
Middels de IOR weet een client het IP adres en de poort nummer van de ORB waar het 
object zich bevindt.

Voor het verspreiden van de IORs heeft CORBA een nameserver in de standaard opge-
nomen. Het voordeel van deze nameserver is dat de client zo netjes  de IOR voor zijn 
server kan opvragen. Het nadeel van deze methode is dat de client nog steeds moet 
weten waar (hostname en poortnummer) de nameserver bereikt kan worden. In plaats 
daarvan is er gekozen om het in deze applicatie op te lossen middels Zeroconf.  Zero-
conf werkt automatisch op een LAN en als een dienst zich via Zeroconf aanbiedt dan 
kunnen alle andere gebruikers in hetzelfde subnet van dat LAN automatisch zien dat 
die dienst wordt aangeboden.

De server applicatie stuurt een publish bericht met als argument de IOR waarmee het 
ConnectionManager object kan worden benaderd. Iedere client in hetzelfde subnet als 
de server kan op deze manier dus automatisch de IOR opvragen en middels deze een 
verbinding met de server tot stand brengen.

Een IOR kan langer zijn dan de maximale lengte die via Zeroconf kan worden verstuurd. 
Gelukkig bevat een IOR vaak veel ‘00’ combinaties die eenvoudig, tijdens transport, 
kunnen worden vervangen door een ‘x’. Deze vorm van compressie maakt het mogelijk 
om IOR’s over te sturen met Zeroconf. De lengte van de IOR wordt mede bepaald door 
de lengte van de hostname. De genoemde procedure werkt dus niet gegarandeerd met 
hele lange hostnames.

CORBA Memory management

Tijdens het implementeren viel ons op dat de server nooit het geheugen voor de geal-
loceerde objecten vrijgaf. Een probleem, zo bleek, dat bij CORBA hoort. Het zit niet 
in de CORBA specificatie om geheugen weer vrij te geven of om bij te houden of een 
object nog in gebruik is. Het wordt aan de ontwikkelaar overgelaten om uit te zoeken 
wanneer geheugen vrijgegeven kan worden.

Dit probleem is niet opgelost in ons systeem. Het heeft het potentiële probleem dat 
wanneer de server gedurende lange tijd draait en er veel clients mee communiceren dat 
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het erg veel geheugen kan gaan kosten. Helaas ligt een implementatie ook weer niet 
direct voor de hand. Omdat het systeem niet wordt beoogt om lang met veel clients te 
draaien laten we het probleem maar voor wat het is.

Set methods met objecten

Bij het aanroepen van set methoden op CORBA interfaces waar als parameter een COR-
BA interface wordt gebruikt, worden deze niet als hun implementaties doorgegeven. 
Het is dan ook niet mogelijk om specifi eke methoden die alleen in de implementatie 
zijn gedefi nieerd aan te roepen. Dit is in ieder geval bij MICO het geval, hoe het zit met 
andere CORBA implementaties is bij ons onbekend.

De interface die als parameter wordt meegegeven reageert wel gewoon op de in de 
interface gedefi nieerde methoden. Onze interfaces maken alle data attributen beschik-
baar middels get methoden. Hierdoor is het mogelijk om een kopie te maken van een 
object en dat verder op te slaan.

Howl en AMD64

Aangezien Howl wordt aangeprezen als platformonafhankelijk gingen wij ervan uit dat 
Howl ook gewoon op AMD64 linux zou werken. Helaas bleek dat niet helemaal waar 
te zijn. Aangezien op AMD64 de datatypes van andere grootte zijn, werkt Howl niet. 
We hebben zelf geprobeerd om Howl te porten naar AMD64. Dit is deels gelukt, echter 
liepen we tegen andere problemen aan. We hebben toen besloten dat het porten te veel 
werk zou zijn en hebben ervoor gekozen om voor AMD64 een andere zeroconf library 
te zoeken. Uiteindelijk hebben we een extreem lichtgewicht library gevonden die ook 
op AMD64 werkt, namelijk mdnsd [MDNS]. Met een #if defi ned (__x86_64__) wordt 
in de source de mdnsd code gescheiden van de Howl code, zodat de mdnsd code al-
leen op AMD64 gecompileerd wordt. Op deze manier kan er dus toch gebruik worden 
gemaakt van zeroconf op AMD64.

De mdnsd library gaf alleen weer problemen met de SGI compiler en omdat Howl 
reeds werkend was voor dit platform hebben we ervoor gekozen om de beide libraries 
maar naast elkaar te gebruiken.

8.3 Client
Over de implementatie van de client zijn geen interessante details te beschrijven, alles 
werkt zoals verwacht. Bij een aantal voor ons nieuwe bibliotheken was het wel even 
wegwijs raken met hoe ze functioneren.
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9. Bevindingen

Persoonlijk hadden we niet verwacht dat verschillende ORB’s echt zonder problemen 
met elkaar zouden kunnen samenwerken. Waar we bang voor waren was dat de IDL 
definities in de verschillende ORB’s anders zouden worden geïnterpreteerd. Gelukkig 
bleek dit achteraf ongegrond en hebben we geen problemen ondervonden met het kop-
pelen van de verschillende ORB implementaties.

De communicatie bij client – server programma’s kan op verschillende manieren wor-
den gedaan. Op de grond laag ligt eigenlijk altijd een netwerkverbinding (sockets). 
Het direct gebruiken van sockets zorgt ervoor dat er ook een protocol moet worden 
geschreven waarvoor aan zowel client als server kant protocolimplementatie moet wor-
den geschreven. Door MiddleWare te gebruiken wordt dit communicatiekanaal geab-
straheerd voor de programmeur en is het niet nodig om je zelf bezig te houden met de 
protocollen.

Bij de object georiënteerde MiddleWare technieken roept de client slechts methoden 
aan waarbij de client helemaal niet in de gaten heeft dat deze objecten niet op het-
zelfde systeem draaien. Hierdoor is het zeer transparant voor de programmeur.

De overhead die in de code nodig is geweest om gebruik te maken van CORBA in de 
applicatie is ook minimaal. Dit is voor de programmeur zelf. Echter zijn de CORBA 
bibliotheken vaak van enorme omvang maar ze zijn door de programmeur eenvoudig 
te gebruiken.

Een alternatief voor het gebruik van CORBA in onze applicatie was het gebruik van 
WebServices. Binnen WebServices zou ons klassendiagram (hoofdstuk 7) gewoon kun-
nen worden gebruikt. De communicatie verloopt bij WebServices met behulp van web-
servers waarmee de objecten worden benaderd via SOAP / XML. Het implementeren 
van deze objecten gaat net als bij CORBA met stubs en skeletons. Het implementeren 
van onze applicatie met behulp van WebServices zal na verwachting even veel tijd kos-
ten als het implementeren met CORBA.
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10. Conclusies

Al met al zijn we best enthousiast over CORBA. Als de IDL compiler zijn werk eenmaal 
gedaan heeft, is het niet anders dan het werken met normale, niet gedistribueerde ob-
jecten. Ook de samenwerking met de ORB’s en de verschillende platformen verliep bo-
ven verwachting. De kleinere problemen die we hadden, hadden niet zo veel te maken 
met CORBA, maar meer met andere gebruikte bibliotheken.

Er zijn nog wel een aantal eigenaardigheden die we tegen zijn  gekomen tijdens het 
ontwikkelen van de applicatie. Hierdoor was het soms nodig om, voor ons gevoel, din-
gen op een vreemde manier op te lossen.

Door MiddleWare te gebruiken hoeft er niet meer te worden nagedacht over het ge-
bruik van ingewikkelde protocollen en de conversie van datatypes tussen verschilende 
platformen en talen. MiddleWare neemt de programmeur dus een hoop werk uit han-
den en hij kan gewoon werken zoals hij gewend was met slechts minimale overhead.
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