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PERSISTÊNCIA DE OBJETOS
 A persistência dos dados é um fator de importância
fundamental para qualquer sistema que trabalhe e
dependa de informações e que, portanto, necessite de
algum mecanismo de armazenamento estável para
estas informações.

 A persistência de dados no paradigma da orientação a
objetos envolve a persistência dos objetos. As
linguagens orientadas a objeto têm como base o
conceito de objeto enquanto elemento fundamental da
linguagem.



PERSISTÊNCIA DE OBJETOS
 Aplicações de médio e grande porte, em geral,
utilizam os SGBDR como principal meio de
armazenamento de dados, devido principalmente
aos sistemas legados, em detrimento da
utilização de Sistemas de Bancos de Dados
Orientados a Objetos (SGBDOO), que ainda não
atingiram um grau relevante de aceitação.



PERSISTÊNCIA DE OBJETOS
 A persistência de dados é, portanto, uma forma
de assegurar que os dados utilizados e alterados
em um determinado sistema sejam duráveis,
através da manutenção dos dados em um meio de
armazenamento estável, que possibilite a
restauração posterior.



BANCO DE DADOS
 A necessidade crescente de gravar cada vez mais
informações em disco, para que pudessem ser recuperadas
na medida da necessidade, seguida da necessidade da
consulta de informações específicas de forma eficiente, sem
a necessidade de rotinas complexas de conversões de
formatos e inúmeras operações de I/O, trouxe-nos o que
hoje é conhecido como sistemas de bancos de dados.

 Bancos de dados podem ser definidos como depósitos ou
repositórios, que contêm dados, objetivando o
armazenamento, a disponibilização de informações
(consultas) e a manutenção.



BANCO DE DADOS
Basicamente, um banco de dados é composto por quatro
componentes:
 Hardware: meio físico, composto por dispositivos de

armazenamento primário (memória) e secundário (discos);
 Software: meio lógico, composto pelos programas que permitem a

manipulação dos dados (as operações CRUD: criação, leitura,
atualização e deleção);

 Dados: o elemento essencial do banco de dados, que caracteriza-o
enquanto um sistema de informação;

 Usuários: agentes que interagem com o banco de dados, como
programadores, administradores de dados e usuários finais.



SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DEBANCO DE DADOS (SGBD)
 Os SGBD (Sistemas Gerenciadores de Bancos de
Dados) são sistemas que, em conjunto com os
arquivos de dados, fornecem um ambiente
conveniente para armazenar e recuperar
informações.

 Além disso, um SGDB deve ser capaz de lidar
com acessos simultâneos, através de transações.



REQUISITOS DE UM SGBD
 Atomicidade: As transações devem ser atômicas. Caso uma

parte da transação falhe, seja por erro de software ou
hardware, toda a transação deve ser cancelada.

 Consistência: O banco de dados deve manter-se em um
estado consistente, respeitando a integridade referencial.

 Isolamento: As transações não devem afetar a execução
de outras transações simultâneas, ou seja, as transações
devem operar de forma isolada, sem interferirem entre si.

 Durabilidade: Refere-se ao próprio conceito de
persistência. A garantia da durabilidade dos dados é feita
através de logs de transação e backups do banco de dados.



EVOLUÇÃO DOS SGBD
 Os sistemas de bancos de dados evoluíram de
sistemas de rede e hierárquicos aos chamados
bancos de dados relacionais.

 Bancos de dados relacionais (SGBDR) são
baseados no modelo relacional, cujo fundamento
encontra-se na álgebra relacional.



PERSISTÊNCIA EM UM CONTEXTO
ORIENTADO A OBJETOS
 Alguns autores definem a programação orientada
a objetos como uma programação de tipos de
dados abstratos (TADs) e seus relacionamentos.
Um tipo de dado abstrato é constituído por
“Dados”, isto é, a descrição de estruturas dos
dados, e “Operações”, que são a sua interface e os
métodos de instância.



PERSISTÊNCIA EM UM CONTEXTO
ORIENTADO A OBJETOS
Há dois tipos especiais de operações:
 “Construtor”, que descreve as ações que serão
tomadas a partir da criação da entidade TAD.

 “Destruidor”, que são as ações executadas
quando a entidade é removida da memória.

 Na orientação a objetos, o conceito de TAD é
chamado de “Classe”.



MECANISMOS DE PERSISTÊNCIA DE
OBJETOS
 Existem diversas tecnologias que permitem a
persistência de objetos. Aqui serão apresentadas as
principais delas, iniciando pelo método de serialização
de objetos, em seguida pelo armazenamento em
arquivos XML, passando pelas técnicas de
persistência de objetos implementadas pelos
SGBDOR e SGBDOO atuais e as principais
bibliotecas de conectividade (JDBC/ODBC) entre a
interface O.O. e o banco em questão.



SERIALIZAÇÃO DE OBJETOS
 Quando trabalha-se com orientação a objetos e
necessita-se da persistência de certos objetos de um
determinado sistema, depara-se com o seguinte
problema: como recuperar o objeto persistido de forma
a reconstituí-lo em seu estado na memória?

 Para exemplificar, considere um simples aplicativo de
agenda telefônica. Um modelo possível de objeto para
este sistema está representado:



SERIALIZAÇÃO DE OBJETOS
 O método de serialização, ou linearização,
essencialmente transforma um objeto (ou o grafo do
objeto que compõe seu estado) em um fluxo de dados
(mais especificamente, um stream de bytes), e grava
este fluxo em disco. Para recuperar este objeto,
efetua-se a operação inversa. As classes de
serialização se encarregam em reconstituir o objeto
automaticamente no mesmo estado em que foi
armazedo, incluindo o estado de objetos nele contidos
ou por ele referenciados



PERSISTÊNCIA EM XML
 A persistência de dados em XML é um recurso cada
vez mais utilizado no contexto de aplicações Web,
devido ao fato do formato XML estar se tornando
rapidamente um padrão de documentos para a troca
de dados na Internet.

 A linguagem XML (Extended Markup Language) é
derivada da linguagem de marcação de textos SGML
(Standard Generalized Markup Language), que
também originou a linguagem de marcação HTML
(Hypertext Markup Language)



PERSISTÊNCIA EM XML
 XML nada mais é que uma abordagem padronizada para a
descrição de dados. O padrão XML tem como propósito ser
uma forma simples de identificação de dados, que pode ser
interpretada tanto por pessoas, devido à flexibilidade de
seus atributos, quanto por máquinas, devido à estruturação
lógica de seus componentes.

 A linguagem XML pressupõe dois conceitos básicos: a
utilização de estruturas de marcação (tags) e o
aninhamento correto destas estruturas de forma
hierárquica (well- formedness).



PERSISTÊNCIA EM XML
 Considere a classe utilizada no exemplo anterior. Uma forma

possível de representá-la em um formato XML seria:

 O mapeamento entre o XML e um objeto, em uma linguagem
orientada a objetos, é um processo relativamente simples. O
elemento raiz, no caso Agenda, representa o nome da classe
principal, enquanto os elementos filhos representam os objetos
Pessoa com seus respectivos atributos, Nome e Telefone.



BANCOS DE DADOS ESTENDIDOS
 Os chamados bancos de dados objeto-relacionais
(SGBDOR) nada mais são que bancos de dados
relacionais estendidos com estas novas
funcionalidades.

 Os SGBDOR trazem a vantagem da robustez e
tradição dos SGBD tradicionais, como o suporte a
processamento paralelo, replicação, alta-
disponibilidade, segurança e todas as propriedades
ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento,
Durabilidade).



BANCOS DE DADOS ESTENDIDOS
 Algumas das características dos bancos estendidos
incluem a extensão dos tipos de dados básicos
(“CREATE TYPE” no Oracle, por exemplo),
encapsulamento e herança de tipos, suporte a objetos
complexos e coleções, suporte a métodos definidos pelo
usuário (procedures), regras e triggers, além do
suporte a novos tipo de dados, incluindo a pesquisa
aos mesmos. Enfim, o suporte à linguagem SQL3
(atualmente conhecida como SQL-99).



BANCOS DE DADOS ESTENDIDOS
 Os tipos de objetos ou tipos de dados estruturados
definidos pelo usuário permitem o mapeamento do
modelo de dados de um objeto diretamente para um
esquema de banco de dados objeto-relacional, o que
evita a necessidade de reestruturação do modelo de
dados em um formato “linha-coluna” de tabelas
relacionais, e assim evita-se também a necessidade de
inúmeros relacionamentos (“JOINS”) entre tabelas
para possibilitar a representação do objeto.



BANCOS DE DADOS ESTENDIDOS
 A tendência atual é de que os sistemas de bancos de
dados relacionais passem a adotar estas extensões
para trabalharem com novos tipos de dados, como
dados geográficos e imagens, além de adaptarem-se
aos novos paradigmas de programação.

 Um SGBDOR deve permitir a busca, acesso e
manipulação de dados complexos utilizando o padrão
SQL, mantendo as regras do modelo relacional.



BANCOS DE DADOS ORIENTADOS AOBJETOS
 Os bancos de dados orientados a objetos adicionam a
persistência para linguagens orientadas a objetos de forma
transparente, ao contrário dos outros métodos. Eles
permitem o acesso aos dados diretamente através de
objetos. Sendo assim, não há a necessidade de se
reconstituir os objetos pela linguagem de programação. Da
mesma forma, elimina-se a necessidade do código adicional
para efetuar persistência de objetos ao se utilizar este tipo
de armazenamento. Não há descompasso de impedância: o
que é armazenado é exatamente o mesmo que será
recuperado posteriormente.



MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL

 O Mapeamento Objeto Relacional (MOR) nada
mais é que o ato de conversão de objetos em
memória para dados relacionais, e vice-versa. Em
geral, pressupõe-se que o modelo de dados já
existe, e que temos que adaptar nosso sistema
orientado a objetos para trabalhar com este
esquema pré-existente.



MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL
Persistência em SGBDR
 Bancos de dados relacionais provaram ao longo
das décadas que são uma forma estável, segura e
eficiente de armazenamento de dados.



MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL
 Os SGBDR são considerados sistemas críticos na
maioria das organizações, enquanto o modelo de
objetos é adotado no desenvolvimento das
aplicações de negócio. Portanto, há necessidade
da utilização de metodologias que permitam que
haja uma integração efetiva entre as interfaces,
que tendem a ser orientadas a objetos, e os dados,
armazenados no modelo relacional.



MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL
 O modelo relacional envolve a existência de
tabelas uni-dimensionais de armazenamento de
dados, onde cada linha ou tupla representa um
determinado registro no banco de dados. É uma
abordagem simples e eficiente de persistência,
entretanto, retorna-se ao problema inicial da
impedância entre a linguagem relacional e a
linguagem O.O.



MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL
 Objetos incluem estruturas de dados como listas
e mapas, e utilizam herança e ligações diretas
entre os objetos para se relacionarem entre si.

 De uma forma geral, na persistência de objetos
em SGBD, a identidade dos objetos, seus
relacionamentos (herança, agregação e
associação) e seu estado devem ser preservados
nas tabelas relacionais.



MAPEAMENTO OBJETO-RELACIONAL
 A criação de uma camada de persistência de
objetos permite diminuir o acoplamento entre o
banco de dados e a aplicação. Desta forma, uma
mudança em um modelo pode ser traduzida no
outro, sem que haja a necessidade de se
reestruturar toda a aplicação.



CONCEITOS BÁSICOS DE MOR
 O mapeamento pode ser visto como um processo
semelhante ao processo de desenvolvimento de
um compilador. A maioria dos compiladores de
linguagens de programação convertem um
determinado código-fonte em um programa
real através de três operações básicas:
(continua)



CONCEITOS BÁSICOS DE MOR
 Primeiro efetua-se a análise léxica do código-
fonte, separando as palavras-chave e os tokens da
linguagem de forma compreensível pelo
compilador.

 A seguir, é feita a análise sintática, que identifica
construtores válidos de linguagem nos grupos de
tokens.

 Finalmente, o gerador de código interpreta estes
construtores e gera o código executável



CONCEITOS BÁSICOS DE MOR
 O mapeamento objeto-relacional (MOR) é uma
técnica de tradução entre o esquema relacional e
o modelo de objetos, via mapeamento dos
estados de um objeto no modelo relacional de
armazenamento (SGDBR). Desta forma,
adiciona-se uma forma consistente de se
trabalhar com SGDBR em linguagens O.O.



CONCEITOS BÁSICOS DE MOR
 O mapeamento realizado entre os objetos de uma
linguagem O.O. e as tabelas de um SGBDR
torna possível a persistência de objetos em
um SGBDR de modo transparente.

 Persistência transparente refere-se à habilidade
de se manipular os dados armazenados em um
SGBDR diretamente pela linguagem O.O., e é o
objetivo do MOR.



IMPLEMENTAÇÕES DE CAMADAS DEPERSISTÊNCIA
 A criação de uma camada de persistência deve
permitir o desacoplamento entre o modelo de
dados e a aplicação. Numa arquitetura típica de
n-camadas, é comum a presença de uma camada
para o acesso aos dados que separe os
mecanismos de persistência da lógica de negócios.



IMPLEMENTAÇÕES DE CAMADAS DEPERSISTÊNCIA
Há diferenças técnicas entre o modelo persistente
do SGBDR e o modelo transiente da programação
O.O. que devem ser consideradas, entre elas:
 Bancos de dados utilizam identificadores
baseados em chaves, enquanto objetos possuem
identidade intrínseca (OID);

 A quantidade de objetos em memória tipicamente
representa apenas uma pequena parte dos
objetos do banco de dados;



IMPLEMENTAÇÕES DE CAMADAS DEPERSISTÊNCIA
 Bancos de dados possuem linguagem de pesquisa
que possibilitam consultas eficientes através do uso
de índices, mas não conseguem acessar objetos
residentes em memória;

 Mudanças em objetos residentes em memória devem
ser persistidas de uma forma que não afete a
integridade referencial do banco de dados e/ou a
performance do mesmo;

 Bancos de dados apresentam o controle de transações
(commit e rollback);



IMPLEMENTAÇÕES DE CAMADAS DEPERSISTÊNCIA
 Bancos de dados apresentam semânticas
complexas de locking e isolamento de dados;

 Relacionamentos entre objetos são implícitos, e
em um banco de dados são bi- direcionais;

 Pode ser desejável utilizar uma estrutura lógica
diferente de tabelas relacionais para os objetos
residentes em memória .



IMPLEMENTAÇÕES DE CAMADAS DEPERSISTÊNCIA
 O desenvolvimento de uma camada de
persistência somente é simples se há um
relacionamento linear entre os objetos da
aplicação O.O. e as tabelas correspondentes do
banco de dados relacional.

 Algumas ferramentas têm como propósito
facilitar e automatizar o processo de mapeamento
entre os modelos, através de diferentes
abordagens: (continua)



FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO PROCESSO
DE MAPEAMENTO ENTRE MODELOS
Ferramentas de mapeamento primitivo sem
identificador:
 As ferramentas que se enquadram nesta categoria
simplesmente automatizam a criação de pesquisas na base
de dados ou atualizações via JDBC. É criada uma classe
onde as variáveis de instância correspondem às colunas na
tabela, e todas as interações são explícitas, isto é, os
comandos DDL apenas são refletidos nas classes e não há
preocupação com a definição de uma chave primária
correspondente.



FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO PROCESSO
DE MAPEAMENTO ENTRE MODELOS
Ferramentas de mapeamento direto com identificador:
 Da mesma forma do mapeamento primitivo, também há
uma classe que basicamente reflete as colunas de uma
tabela. Entretanto, estas ferramentas mantêm um índice
(tabela hash) de todos os registros criados por conexão.
Assim, as regras de negócio do esquema podem ser
escritas independente das aplicações de interface com o
usuário.

 As seguintes APIs da linguagem Java que utilizam
mapeamento direto, entre outros recursos: Hibernate1,
Castor JDO2 e OJB3.



FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO PROCESSO
DE MAPEAMENTO ENTRE MODELOS
Ferramentas de mapeamento “generalizado”:
 Esta alternativa reconhece os objetos
persistentes como objetos "especiais", com
tratamento diferenciado. As regras de negócio
podem ser implementadas através de eventos
pré-definidos, e pouco código é necessário para
criar a definição de um objeto.



FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO PROCESSO
DE MAPEAMENTO ENTRE MODELOS
Geradores, Proxies e objetos de relacionamento
 Outra abordagem é a geração de código baseado em
definições escritas em XML, através de objetos proxy
representativos dos objetos da aplicação. Através deste tipo
de objeto (subclasse), pode-se interceptar o acesso aos
objetos de dados e elaborar métodos para lidar com os
problemas envolvidos na persistência de acordo. Outro
método é a representação de relacionamentos como objetos
explícitos, mas assim, adicionam-se objetos desnecessários
ao modelo, e apenas o acesso aos relacionamentos são
interceptados.
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