
Resumo  

As necessidades de comunicação existentes hoje em dia requerem o uso de sistemas informáticos 

distribuídos. A linguagem de programação Java, a Internet, e o CORBA (Common Object Request 

Broker Architecture) são tecnologias de software complementares que, quando utilizadas em 

conjunto, disponibilizam ferramentas poderosas para desenvolver e instalar aplicações distribuídas 

orientadas ao utilizador.  

Partindo da questão da complexidade da integração em ambientes distribuídos, definiu-se como 

objectivo deste trabalho a análise da integração de componentes (ou objectos distribuídos) remotos, 

escritos na linguagem Java, num sistema distribuído, recorrendo à infra-estrutura definida pelo 

CORBA, e tendo em conta as características da rede de comunicação entre os vários componentes.  

Em concreto, o sistema distribuído onde foi testada a integração das aplicações Java no sistema 

existente desenvolvido na linguagem C++, é um sistema DMS (Distribution Management System) na 

área das redes de distribuição de energia eléctrica. Pretendeu-se, neste sistema, permitir a ligação de 

máquinas remotas aos Centros de Comando fixos, com o objectivo de monitorar e controlar as redes 

eléctricas. Estas máquinas remotas são, tipicamente, clientes finos destinados a trabalho em campo 

ou tele-trabalho.  

O Java apresenta-se como uma linguagem apropriada à escrita dos componentes remotos devido às 

suas capacidades inatas para processamento distribuído, à portabilidade que se obtém para os 

componentes desenvolvidos, às características de orientação a objectos, e à facilidade de 

desenvolvimento permitida por esta linguagem. O CORBA foi seleccionado como a infra-estrutura de 

base para suportar a integração dos componentes remotos devido ao facto de ser uma norma aberta, 

à sua independência da linguagem, e devido a permitir a interoperabilidade entre componentes dentro 

da mesma máquina, ou numa rede, de uma forma transparente através do protocolo IIOP .  

Desta forma, com esta tese pôde verificar-se a exequibilidade e as vantagens (e desvantagens) de 

uma integração de módulos de software utilizando a linguagem Java e a infra-estrutura CORBA, 

quando comparada com outras tecnologias concorrentes.  

Abstract  

Nowadays, the communication needs require the use of distributed computer systems. The Java 

programming language, the Internet, and CORBA (Common Object Request Broker Architecture) are 

complementary software technologies which, when used together, make available powerful tools to 

develop and deploy user-oriented distributed applications.  



With the complexity of integration in distributed environments in mind, the goal of this thesis was 

defined as being the analysis of the integration of remote components (or distributed objects), written 

in the Java language, in a distributed system, using the infrastructure defined by CORBA, and 

considering the characteristics of the communication network between different components.  

In concrete, the distributed system in which the integration of the Java applications in an existent C++ 

system was tested, is a DMS (Distribution Management System) system in the area of power 

distribution networks. The goal was to allow the connection of remote machines to the fixed Control 

Centres in this system, with the objective of monitoring and controlling the power networks. These 

remote machines are, typically, thin clients for field operation or tele-work.  

The Java is considered an appropriate language to write the remote components due to its innate 

capabilities for distributed processing, the portability of the developed components, the object oriented 

characteristics, and due to the ease of development allowed by this language. The CORBA was 

selected as the base framework to support the integration of remote components because it is an 

open standard, language independent, and because it allows the transparent interoperability between 

components, either inside the same machine or within a network, using the IlOP protocol.  

This way, this thesis shows the operability and the advantages (and disadvantages) of the integration 

of software modules using the Java language and the CORBA infrastructure, when compared with 

other concurrent technologies.  


