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RESUMO

Prot6tipo de urn Sistema de Banco de Dados Heterogeneo Distribuido com 0
objetivo de demonstrar as funcionalidades e particularidades deste ambiente a partir
da integra,ao de dois bancos de dados, no caso Oracle e SqlServer. Apresenta as
configura((oes necessarias e as testes efetuados em uma aplicac;:ao especial mente
desenvolvida para este fim.

Palavras-chave: Sistemas distribuidos; SBDD; Heterogeneidade; Bancos de Dados
Distribuidos.
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1 INTRODUCAo

Urn banco de dados, pura e simplesmente, Ii urn conjunto integrado de

registros ou objetos togicamente afins, formando uma fonte comum que fornece

dados para muitas aplica,oes (DATE, 2001). Normalmente os bancos de dados sao

independentes dos programas aplicativos que os utilizam e do tipo de dispositivos

que estao armazenados. Com 0 aperfeiyoamento desta tecnologia bern como com a

crescente utiliz89ao e desenvolvimento das fedes de computadores, sejam elas

locais em urn unico ponto ou separadas geograficamente, torna-se passive! a

utiliz8Cfao de urn sistema denominado sistema de banco de dados distribuido

(SBDD). Este sistema consiste em uma cole,ao de bancos de dados logicamente

inter-relacionados distribuidos por uma rede de computadores. Esta distribui,ao

permite as organiz8c;oes melhorarem 0 desempenho e a segurany8 dos seus

sistemas de bancos de dados, uma vez que 0 processamento das consultas e
efetuado por maquinas diferentes dentro da rede; quanto a seguran,a, permite

manter uma integridade fisica dos dados, uma vez que estes podem estar em

diferentes locais geograficos, atendendo assim a uma necessidade crescente da

disponibilidade de serviCfos pelas organiza~6es.

Outro fator determinante, e que a heterogeneidade de sistemas nas

organiza~6es torna-se cada vez mais freqOente. isto dado a complexidade e

diversifjca~ao dos sistemas utilizados.

Com base no exposto acima. proponho estudar as tecnicas de SBDD. e

implantar urn Prot6tipo de sistema de bancos de dados distribuidos, dentro da

mesma localidade geografica (rede) em sistemas de fornecedores diferentes,

obtendo assim, urn sistema distribuido heterogeneo.
.:::..,~S\OADF.ri\
~ 7~':::..::> fliPlW!f·' ~ -
~" • ,,' 'r" "'",,,

•..•.•.fl~. ~
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Atualmente, nas organiZ8<;oes, e comum 0 usa de mais de urn software de

banco de dadas, seja pela complexidade e diversidade dos sistemas ou pel a

necessidade de distribuir as bases de dados em locais geograficos diferentes. No

casa de diversidade de sistemas e comum encontrar urn banco de dados para 0

software ERP e outro por exemplo, para a area de RH/Contabilidade; ja no caso de

bases de dados distribuidas e comum utiliza-Ias entre as filiais de uma mesma

organiz8<;8o.

Oe acordo com as caracteristicas dos sistemas utilizados e comum a

utiliza,ao de softwares de bancos de dados de fornecedores diferentes, contribuindo

assim para a cria<;8ode urn ambiente heterogeneo de dadas.

Por estes motiv~s, este projeto visa efetuar um estudo do comportamento

destes SBDDs heterogeneos no tocante a implanta,ao e integra,ao das

informa<;oes. Do ponto de vista cientifico/academico visa reunir informa<;5es de

diversos autores contribuindo para 0 meio como objeto de pesquisa.
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2 CONCEITOS GERAIS

A tecnologia de bancos de dados distribuidos e a uniao de duas abardagens

diametralmente opostas para processamento de dados: as tecnologias de sistemas

de bancos de dados e as redes de computadores (OZSU, 2001).

Os sistemas de bancos de dados romperam os paradigmas de que cada

aplicativo definia e controlava seus proprios dadas, e evoluiram para urn paradigma

em que os dados estao definidos e administrados de forma centralizada. Essa nova

orientay30 resulta em independencia de dadas, par meio da qual OS programas

aplicativos fieam menes sensitivQSa mudany8s na organiz8y3o 16gica ou fisica dos

dados e vice-versa (OSZU, 2001). Uma das motivagees importantes por tras do uso

de sistemas de bancos de dados e 0 desejo de integrar os dados operacionais de

urn empreendimento e proporcionar aces so centralizado, e, portanto controlado a

esses dados. Por outro lado, a tecnologia de redes de computadores promove um

modo de trabalho que se opee a todos os esforgos de centralizagao (DATE, 2001).

Os enormes progressos em termos de tecnologias de comunic8yao de dados

com e sem cabeamento - desde comunic890es celulares e via satelite, Sistemas de

Rede de Areas Metropolitanas (MANs - Metropolitan Area Network) ate a

padronizagao de protocolos como Ethernet, TCP/IP e ATM, bem como a explosao da

internet contribuiram e contribuem para esta descentralizagao. (ELMASRI, 2000)

Como percebe-se 0 rumo tomado aqui e diferente do tomado no passado

onde os grandes bancos de dados dos anos 1970 e inicio dos anos 1980 eram

centralizados e gigantescos.

A primeira vista, talvez seja dificil entender como essas duas abordagens

contrastantes poderiam ser sintetizadas para produzir uma tecnologia mais poderosa

e mais promissora que qualquer uma das duas isoladamente. Certamente a chave
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para essa compreensao e a integra,ilo, e nao a centraliza,ao. t: fundamental,

perceber que qualquer urn desses termos naD implica necessaria mente no Dutro, ja

que e passivel abter integray80 sem centraIiZ8c;ao, e na verdade e exatamente isso

que a tecnologia de bancos de dados distribuidos tenta obter.

Integra,ao significa que 0 banco de dados pode ser imaginado com uma

unifica,ilo de varios arquivos de dados que de outra forma seriam distintos (DATE,

2001).

Por centraliza,ao, pode-se entender a possibilidade de acesso aos dados

atraves de urn meio central au unificado.

Um ponto principal a ser colocado e que os bancos de dados distribuidos nao

compartilham sua mem6ria principal ou discos de armazenamento, pode existir

ainda uma distribuic;ao ([sica ou geografic8, uma administra980 separada e uma

intercomunica,ao menor. (SILBERSCHATZ, 1999).

Os computadores de urn sistema de banco de dados distribuido recebem

diversos names, como sites ou n6s, dependendo do contexto do quae sao inseridos.

o suporte completo para bancos de dados distribuidos implica que uma

aplica,ao deve ser capaz de operar de modo transparente sobre dados dispersos

em uma variedade de bancos de dados diferentes, gerenciados par varios softwares

diferentes (SGBDs - Softwares Gerenciadores de Bancos de Dados), executado em

uma variedade de maquinas diferentes, admitidos par uma variedade de sistemas

operacionais diferentes e conectadas entre si par uma variedade de redes de

comunica((oes diferentes - onde de modo transparente significa que a aplic89aa

opera de urn ponto de vista 16gico como se os dados fassem todas gerenciadas par

um unico SGBD, funcionando em uma unica maquina (DATE, 2001). Entao, na

verdade um SBDD (Sistema de Banco de Dados Distribuido) e uma especie de



11

banco de dados virtual, cujas partes estao fisicamente armazenadas em varios

bancos de dados "reais" distintos em varios locais (sites) distintos (DATE, 2001).

Desta forma, cada site e um site do sistema de banco de dados por si mesmo.

Em Qutras palavras, cada site tern seus pr6prios bancos de dados locais "rea is" ,

seus proprios usuarios locais, seu proprio SGBD local e software de gerenciamento

de transa,oes (inclusive seu propria software para bloqueio, registro e recupera9ao),

e seu proprio gerente de comunica,oes de dados local (gerente DC - Data

Communication). Gerente DC e 0 componente de software de um SGBD que

controla a troca de mensagens (requisi,oes de dados) entre aplica90es clientes e 0

proprio software de SGBD (DATE, 2001).

Em particular, um dado usuario pode executar opera9oes sobre dados no seu

site local exatamente como se este nao participasse de modo algum do sistema

distribuido.

o sistema de banco de dados distribuido pode, portanto, ser considerado

como urn tipo de parceria entre SGBDs; para ista existe urn novo componente de

software residente em cad a site, e seu objetivo e fornecer as fun90es necessarias

para efetuar esta parceria. E. exatamente esta combina<;Elo entre este novo

componente e as SGBDs existentes constitui em aquilo que S8 costuma chamar de

Sislema de Gerenciamento de Banco de Dados Distnbuido (SGBDD) (DATE, 2001).

A prop6sito, e comum supor que as sites componentes estao fisicamente

dispersos - talvez dispersos geograficamente, embora na verdade estes possam

coexistir ate na mesma maquina fisica (em especial durante 0 period a de testes

iniciais do sistema). Na verdade, a enfase em sistemas distribuidos deslocou-se nos

ultimos anos; no inicio, enquanto a maior parte da pes qui sa original tendia a assumir

a distribuic;ao geografica. a maior parte das primeiras instalac;6es comerciais
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envolvia a distribuiyao local, como (par exemplo) varios sites, todos no mesma

edilicio e interligados por meio de uma rede local (LAN - Local Area Network).

Porem, rnais recentemente, a enorme prolifera<;ao de redes remotas (WANs - Wide

Area Networks) reativou 0 interesse na possibilidade de distribui9ao geog",lica

(DATE, 2001). De qualquer modo, esta localiza9ao faz pouca diferen9a do ponto de

vista do banco de dados, isto porque essencialmente os mesmos problemas

tecnicos devem ser resolvidos antes de sua utiliz8<;ao.

Quando nao existe nenhuma homogeneidade entre os bancos de dados em

varios sites, seja em termos do modo como dados estao estruturados logicamente

ou em termos dos mecanismos lornecidos para acessa-Ios (Iinguagem de dados),

torna-S8 necessaria oferecer urn mecanismo de conversao entre sistemas de bancos

de dados (OSlU, 2001). Em geral, esse mecanismo de conversao envolve uma

forma can6nica para facilitar a conversao de dadas, bern como modelos de

programas para converter instru90es de manipula9ao de dados.

Normalmente, esta heterogeneidade e introduzida quando se esta construindo

um SGBD distribuido a partir de varios SGBDs autonomos e centralizados.

Os bancos de dados distribuidos sao desejaveis porque normalmente as

empresas ja sao distribuidas, pelo men os logicamente (em divisoes, departamentos,

grupos de trabalho) e com grande probabilidade tambem fisicamente (em fabricas,

laboratorios) - e disso decorre que os dados tambem ja estao normalmente

distribuidos, porque cada unidade organizacional dentro da empresa

necessariamente mantera dados que sao relevantes para sua propria opera<;ao. 0

patrimonio total de informa<;oes da empresa e desse modo disseminado naquila que

as vezes se costuma chamar de ilhas de informa<;oes. Um sistema distribuido

fornece as pontes necessarias para interligar essas ilhas. Em oulras palavras, ele
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permite que a estrutura do banco de dados reflita a estrutura da empresa - dados

locais podem ser mantidos em instala~6es locais, as quais eles pertencem

logicamente - enquanto 80 mesmo tempo dados remotes estao disponiveis para

acesso quando necessario.

Para simplificar pode-se analisar 0 exemplo a seguir, suponha-se que hi!

apenas dais sites, Los Angeles e San Francisco, e suponha-se que 0 sistema e urn

sistema bancario, com dados de contas para as contas de Los Angeles

armazenados em Los Angeles, e dados de contas para contas de San Francisco

armazenados em San Francisco. Entao, as vantagens sao 6bvias: 0 arranjo

distribuido combina eficiencia de processamento - os dados sao mantidos pr6ximos

ao local em que sao usados mais freqOentemente, com maior facilidade de acesso -

e possivel ter acesso a uma conta em Los Angeles, a partir de San Francisco e vice-

versa, atraves da rede de comunica90es. (DATE, 2001).

Como objetivo geral, sistemas de computa98o distribuidos repartem um

grande e ingerenciavel problema em partes menores e resolvem ou procuram

resolver 0 mesmo de maneira eficiente e coordenada. A viabilidade economica

dessa abordagem destaca-se por duas raz6es, maior esforc;o computacional e

despendido para solucionar uma tarefa complexa e, cad a elemento autonomo do

processamento pode ser gerenciado independentemente e desenvolver suas

proprias aplica90es (ELMASRI, 2000).

Contudo, e necessario mencionar que existem algumas dificuldades,

desvantagens ou ate complicac;6es, das quais a maior e 0 fato de sistemas

distribuidos serem complexos, pelo menos do ponto de vista tecnico.

Outre fator e 0 custo da comunica98o, na medida em que 0 custo da largura
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ser levado em considera,ao ao se projetar um SBDD. Isto porque certos tipos de

dados estao entre as maiores objetos gerenciados par meies eletronicos, e assim

ate mesma com a comunicac;:ao muito economica, 0 custo de enviar urn fragmento

de dados com dimensoes de terabytes n1\opode ser ignorado. Porem, 0 custo da

comunic8c;:ao em gera1 envolve naD apenas a transmissao dos bits, mas varias

camadas de protocolo que preparam as dados para transmissao, as reconstituem na

extremidade receptora e gerenciam a comunica,ao. (GARCIA-MOLINA, 2001).

Certamente os tatores que impedem a ado,ao ampla dos bancos de dados

distribuidos sofrerao grandes mudany8s com 0 passar dos tempos e

consequentemente deixarao de ser obstaculos mensufC3veis, principalmente falando-

S8 em meies de comunic890es.

o quadro a seguir resume as vantagens e dificuldades encontradas em urn

sistema de banco de dados distribuldo.

Vantagens Dificuldades

Melhor uso do poder de processamento Desenvolvimento e manuten,ao do

sistema

CompartHhamento de dados e recursos Controle de aces so a dados

compartilhados

Maior confiabilidade Evitar que falha das redes comprometam

o sistema

Maior disponibilidade Garantir a seguranc;:a e 0 sigil0 das

informac;:oes trocadas

Aumento da seguranc;:a Trabalhar com a heterogeneidade do

sistema

Redu,ao da seguran,a do sistema
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3 PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS DE BAN COS DE DADOS

DISTRIBUiDOS

Segundo Oszu e Valduriez (2001) os SBOOs possuem quatro principios

fundamentais de funcionamento: Gerenciamento transparente de dados distribufdos

e replicados; Confiabilidade em Iransa90es distribuidas; Oesempenho olimizado e

Facilidade para abler expansao dos sistemas.

3.1 GERENCIAMENTO TRANSPARENTE DE DADOS DISTRIBUiDOS

E REPLICADOS

A transparencia S8 refere a separaC;8o entre a semantica de nivel mais alto de

urn sistema e questOes de implementaC;:8o de nivel mais baixo. Em oulras palavras,

um sistema transparente "oculta" dos usuarios os detalhes de implementa9ao. A

vanlagem de um SGBO tolalmenle transparenle e 0 allo nivel de suporte que ele

oferece para 0 desenvolvimento de aplicativos complexos.

o exemplo a seguir ilustra esla afirmaC;8o, considere-s8 uma empresa de

engenharia com escril6rios em Boston, Edmonton, Paris e San Francisco. Ela

desenvolve projetos em cad a urn desses locais e gostaria de manter urn banco de

dados de seus funcionarios, dos projetos e de outros dados inter-relacionados.

Supondo-se que 0 banco de dados seja relacional, podemo-se armazenar essas

informa90es em duas rela90es: FUNC(FNO, FNOME, CARGO) e PROJ(PNO,

PNOME, ORCAMEN). Tambem introduz-se uma terceira rela9ao para armazenar

informa90es de salarios: PAG(CARGO, SAL) e uma quarta rela9ao OSG que indica

quais funcionarios faram designados para quais projetos, par qual durayao e com

que responsabilidade: OSG(FNO, PNO, RESP, OUR). Se todos esses dados
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estivessem armazenados em urn SGBD centralizado e S8 quisesse descobrir as

names e as funcionarios que trabalharam em urn projeto per mais de 12 meses,

essa indagayao seria especificada utilizando a seguinte consulta de Sal:

SELECT FNOME, SAL

FROM FUNC, DSG, PAG

WHERE DSG.DUR > 12

AND FUNC.FNO = DSG.FNO

AND PAG.CARGO = FUNC.CARGO

Poram, dada a natureza distribuida dos neg6cios da empresa, a preferivel,

sob essas circunstElncias, localizar cada grupo de dados de tal forma que as dados

sobre as funcionarios do escrit6rio de Edmonton estejam armazenados em

Edmonton, os dados sabre 0 escrit6rio de Boston fiquem armazenadas em Boston e

assim par diante. 0 mesmo S8 aplica as informac;oes sabre projetos e salarios.

Desse modo, tem-se em urn processo no qual particiona-se cada uma das

relac;oes e armazena-se cada partic;a.o em urn local diferente. IS50 e conhecido como

fragmentac;ao.

Alem dissa, talvez seja preferivel duplicar alguns desses dados em outros

locais por razoes de desempenho e confiabilidade. 0 resultado a um banco de

dados distribuido que a fragmentado e replicado. 0 acesso totalmente transparente

significa que as usuarios ainda podem formular a consulta da maneira especificada

antes, sem qualquer preocupayao com a fragmentayao, a localizayao au a

replicayao de dados, e deixar a cargo do sistema a resoluy80 dessas quest6es.
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Para urn sistema lidar de maneira adequada com esse tipo de consulta sabre

um banco de dados distribuido, fragmentado e replicado, ele precisa ser capaz de

lidar com varios tipos diferentes de transparencias, que sao: independencia de

dadas, transparencia de rede, transparencia de replic8yao e transparencia de

fragmenta,ao. (OZSU, 2001).

Como dito aeirna, Uocultando" algumas informay0es atrav8S das

transparencias, oculta-s8 tambem a complexidade do sistema e permite-s8 aos

desenvolvedores ou usuarios lidar com situ8<f6es complexas sem S8 dar conta disso.

3.1.1 Independencia de dados

A independencia de dados e uma forma fundamental de transparencia que

procura-se dentro de um SGBD. Eo tambem 0 tlnico tipo importante dentro do

contexto de um SGBD centralizado. Ela se refere a imunidade de aplicativos do

usuiuio a mUdanl(8S na definiy80 e na organiz8y8o de dados, e vice-versa.

Pode-se mencionar dois tipos de independencia de dados (OZSU, 2001)

independencia de dados 16gicae independencia de dados fisica. A independencia

de dados 16gica S8 refere a imunidade de aplicativos do usuitrio a mUdany8S na

estrutura 16gica do banco de dados. Em geral, se um aplicativo do usuario opera

sobre um subconjunto dos atributos de uma rela9ao, ele nao deve ser afetado mais

tarde. quando novas atributos forem acrescentados a mesma rela98o. Por exemplo.

considere-se a rela,ao FUNC discutida antes. Se um aplicativo do usuario lidasse

apenas com os campos de endereyo dessa relay80 (poderia ser um programa

simples de mala direta), os acrescimos posteriores a rela,ao de informa,oes sobre-

por exemplo - a experiencia do funcionario nao afetariam (nem deveriam afetar) 0

aplicativo em questao.
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Ja a independencia de dados fisica lida com a oculta,80 dos detalhes da

estrutura de armazenamento em relayao aos aplicativos do usuario. Quando urn

aplicativo do usuario e escrito, ele naD deve S8 preocupar com as detalhes da

organiza,80 fisica dos dados. Os dados poderiam estar organizados em tipos de

discos diferentes, partes deles poderiam eslar organizadas de maneira diferente (por

exemplo, aces so aleat6rio versus acesso seqOencial indexado) ou poderiam ate

mesmo estar distribuidos par hierarquias de memoria distintas (par exemplo,

armazenamento em disco e armazenamento em fita). 0 aplicativo nao deve S8

envolver com essas quest6es porque, conceitualmente, naD ha nenhuma diferen98

nas opera96es executadas sabre as dadas. Assim, naD deve ser necessaria

modificar 0 aplicativQdo usuario quando ocorrerem mudanyas na organizay8o dos

dados com rela,ao a essas questoes. (OZSU, 2001).

Entretanto deve-S8 observar que na pratica algumas destas mudanyas podem

ser necessarias par considerayoes de desempenho. Justificando assim, alguma

infrayao nesta regra.

t=: sabido que as instala,oes de computadores do mundo real, em geral,

envolvem uma multiplicidade de maquinas de diferentes fornecedores - IBM, DELL,

HP, pes e estayoes de trabalhos de vEuias especies, etc. - e existe uma

necessidade real de ser capaz de integrar os dados em todos esses sistemas e

apresentar ao usuario uma imagem de um unico sistema. Assim e desejavel

executar um mesmo SGBD em diferentes plataformas de hardware, e ter todas

essas maquinas diferentes participando como parceiras em igualdade de condiyoes

em um sistema distribuido. Alem da multiplicidade de equipamentos tem-se ainda

uma enorme variedade de sistemas operacionais que dependem da mesma

necessidade de integra,80 no ambiente distribuido. (DATE, 2001).
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Pode-s8 imaginar entaD, que proporcionar a independencia de dad os tanto

16gica quanta fisica naD e uma tarefa fac;1, 0 consolo e que somente em grandes

sistemas distribuidos esta caracteristica estara presente.

3.1.2 Transparencia de rede

Em sistemas de bancos de dados centralizados, 0 unico recurso disponivel

que precisa ser isalado do usuario sao os dados (isto 13, 0 sistema de

armazenamento). Contudo, em urn ambiente de gerenciamento de banco de dad os

distribuido existe urn segundo recurso que precisa ser administrado quase da

mesma maneira: a rede. De preferencia, 0 usuiuio deve ser protegido contra os

detalhes operacionais da rede. Alem disso, e desejavel ocultar ate mesma a

existencia da rede, S8 passive!. Entao, nao haveria nenhuma diferen9a entre

aplicativos de bancos de dados que fossem executados em um baneo de dados

centralizado e aqueles que fossem executados em um banco de dados distribuido.

Esse tipo de transparencia e referido como transparencia de rede ou

transparencia de distribuity80.

Pode-se considerar a transparencia de rede do ponto de vista dos servi<tos

forneeidos ou dos dados. A partir da primeira perspeetiva, e desejavel ter meios

uniformes pelos quais as serviyos sejam acessados. A partir de uma perspectiva de

SGBD, a transpareneia de distribui,ao exige que os usuarios nao tenham de

especifiear onde os dados estao loealizados (DATE, 2001).

Alguns autores separam a transparencia de distribuiy80 em duas: A

transparencia de localizaC;8o e a transparencia de nomenclatura. A transparencia de

localizac;aose refere ao lato de que 0 eomando usado para executar uma tarela e

independente lanlo da loealiza,ao dos dados quanto do sistema em que uma
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operayao e executada. A transparencia de nomenclatura significa que urn nome

exclusivo e fornecido para cada objeto no banco de dadas. Na ausencia de

transparencia de nomenclatura, as usuarios sao obrigados a incorporar 0 nome da

localiza,ao (ou um identificador) como parte do nome do objeto (OZSU, 2001).

Em rela,ao a nomenclatura, itens de dados - como rela96es, fragmentos e

replicas - devem possuir names unicos. Essa propriedade e facilmente garantida em

bancos de dados centralizados. Em bancos de dados distribuidos deve-se tomar

cuidado para que dais sites nao usem 0 me sma nome para itens de dados

diferentes. Uma soluc;ao para esse problema e exigir que todos as nomes sejam

registrados em urn servidor de nomes central. 0 servidor de names ajuda a garantir

que um mesmo nome nao seja usado em itens de dados diferentes (SILBERCHATZ,

1999).

As redes sao uma parte complexa dos sistemas distribuidos, principalmente

porque elas pod em envolver diferentes sistemas, tecnologias e equipamentos. desta

forma a utiliza<,;:c3odestas transparencias traz inumeros beneficios aos sistemas

distribuidos.

3.1.3 Transparencia de repiica9ao

Por razoes de desempenho, confiabilidade e disponibilidade, em geral e
desejavel poder distribuir os dados de forma replicada pelas maquinas de uma rede.

Tal replica,ao ajuda no desempenho, pois requisitos do usu"rio distintos e

conflitantes podem ser acomodados com maior facilidade. Par exemplo, os dados

cornurnente acessadas par urn usuaria pod em ser calacados na maquina local desse
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usuario, bern como na maquina de Dutro usuario com os mesmas requisitos de

acesso. Isso aumenta a localidade de referencia. (OSlU, 2001).

Segundo Date (2001), a replica,ao e desejavel por pelo menos duas razoes,

primeiro, pode significar melhor desempenho; segundo. pode significar melhor

disponibilidade, se uma das maquinas falhar, uma capia dos dados ainda estara

disponivel em Dutra rnaquina na rede.

E claro que essa e uma descri9ao muito simplificada da SitU8980. Na verdade,

a decisao sabre replicar au nao, e sabre quantas copias devem existir de qualquer

objeto do banco de dados dependera em urn grau consideravel dos aplicativos do

usuario. Observe-se que a replica,ao causa problemas na atualiza,ao de bancos de

dados. Assim, S8 as aplicativos do usuario fcrem predominantemente orientados

para atualiz896es, talvez naD seja uma boa idei8 ter urn numera excessivo de copias

dos dados.

Supondo-se que os dados estejam replicados, a questao relacionada com a

transpar€mcia que precisa ser examinada e S8 as usuarios devem estar cientes da

existencia de copias, ou S8 0 sistema deve tratar do gerenciamento de capias,

enquanto 0 usuario deve agir como se houvesse uma (mica c6pia dos dados

(observe-se que nao se esta referenciando a localizac;:ao das c6pias, apenas it sua

existencia) (OSlU, 2001).

Segundo Elmasri (2000), a transparencia da fragmenta,ao deve fazer com

que 0 usuario nao se torne ciente da existencia destas capias, pOis os objetivos de

melhorar a disponibilidade, melhorar 0 desempenho e melhorar a confiabilidade sao

inerentes a este, isto quando se analisa urn usuario exatamente como um usuario da

tecnologia.
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Todavia a partir da perspectiva do usuario a resposta e 6bvia. E preferivel nao

S8 envolver com a manipulayao de c6pias e com a obrigayao de especificar 0 fata de

que uma certa 8980 pode e/au deve ser executada sabre varias c6pias. No entanto,

de urn ponto de vista de sistemas, a resposta nao e tao simples. Quando a

responsabilidade de especificar que uma a,ao precisa ser executada sobre varias

copias e delegada ao usuario, isso torna 0 gerenciamento de tranS8c;oes mais

simples para SGBDs distribuidos. Por outro lado, isso resulta inevitavelmente na

perda de alguma flexibilidade. Nao e 0 sistema que decide S8 deve au nao haver

c6pias e quantas copias deve haver, mas sim 0 aplicativo do usuario. Qualquer

mudany8 nessas decis6es devido a varias considera96es afsta definitivamente 0

aplicativo do usufuio, e, portanto reduz de forma consideravel a independ€mcia de

dados. Em virtude dessas considera<,;:6es, e desejavel que a transparencia de

replica,ao seja oferecida como uma caracteristica padrao de SGBDs (OZSU, 2001).

3.1.4 Transpar€mcia de fragmentac;:ao

A ultima forma de transparencia que precisa ser examinada dentro do

contexto de um sistema de banco de dados distribuido e a transparencia de

fragmenta,ao.

Ha dois tipos gerais de alternativas de fragmenta,ao. (OZSU, 2001). Em urn

caso, chamado fragmenta<,;:ao horizontal, uma rela<,;:aoe particionada em um conjunto

de sub-rela,oes, cada uma das quais tern urn subconjunto das tuplas (linhas) da

rela,ao original. A segunda alternativa e a fragmenta,ao vertical, na qual cada sub-

rela,ao e definida sobre urn subconjunto dos atributos (colunas) da rela,ao original.

Quando objetos de bancos de dados estao fragmentados, tem-se de lidar com 0

problema de manipular consultas do usuario que foram especificadas sabre rela<,;:6es
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inteiras, mas que agora tern de ser executadas em sub-relac;oes. Em Qutras

palavras, trata-s8 de encontrar uma estrategia de processamento de consultas

baseada nos fragmentos e nao nas relac;oes, embora as consultas sejam

especificadas sabre essas ultimas. Em geral, isso exige uma conversaa do que S8

denomina uma consulta global para varias consultas de fragmentos. Tendo em vista

que a questao fundamental para lidar com a transparEmcia de fragmenta9ao esta

relacionada com a processamento de consultas.

Entao, tanto a fragmenta<;8o horizontal como a vertical sao definic;oes atrav8S

de urn conjunto de colunas da relaC;8o original e as consultas globais feitas por

usuarios devem ser transformadas em diversos fragmentos de consultas. 0 grande

objetivo desta transparencia e fazer com que 0 usuario nao se torne ciente da

existencia destes fragmentos (ELMASRI, 2000).

3.1.5 Quem deve proporcionar transparencia ?

Para proporcionar acesso facil e eficiente de usuarios iniciantes aos servi90s

do SGBO, deve-se ter transparencia total, envolvendo todos os diversos tipos

apresentados acima. Apesar disso, 0 nivel de transparencia e inevitavelmente um

compromisso entre facilidade de uso, a dificuldade e 0 custo da sobrecarga (ou

overhead) de oferecer niveis elevados de transparencia.

No tocante a responsabilidade de oferecer esses servi90s e possivel

identificar tres camadas distintas nas quais os servi90s de transparencia podem ser

fornecidos. E bastante comum tratar essas camadas como meios mutua mente

exclusivos de fornecer 0 servi90, embora seja mais apropriado considera-Ias

complementares.
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Poderia-se deixar a responsabilidade de fornecer acesso transparente a

recursos de dados para a camada de aces so. Os recursos de transparencia pod em

ser incorporados a linguagem do usuario, que entao converte as servic;os solicitados

nas operayoes exigidas. Em Qutras palavras, 0 compilador ou 0 interpretador

assume a tarafa, e nenhum servic,;:o transparente e fornecido aD implementador do

compiladorou do interpretador. (OZSU, 2001).

A segunda camada na qual a transparencia pode ser fornecida e 0 nivel do

sistema operacional. Os sistemas operacionais de ultima gera980 oferecem urn certo

nivel de transparencia aos usuarios do sistema. PDr exemplo, os drivers de

dispositivos dentro do sistema operacional tratam dos detalhes minuciosos de fazer

cada peya do equipamento periferico realizar aquilo que e solicitado. 0 usuEuio tipico

de computador, ou mesmo um programador de aplicativos, normalmente nao

escreve drivers de dispositivos para interagirem com equipamentos perifericos

individuais; essa operay80 e transparente para 0 usuario.

Sem duvida, a oferta de acesso transparente a recursos no nivel do sistema

operacional pode se estender ao ambiente distribufdo, onde 0 gerenciamento do

recurso de rede e assumido pelo sistema operacional distribuido. Esse e um bom

nfvel para se oferecer transpan3ncia de rede, caso seja possivel proporciona-Ia. 0

aspecto desagradavel e que nem todos os sistemas operacionais distribuidos

comercialmente disponiveis oferecem um nfvel razoavel de transparencia em

gerenciamento de redes. (OZSU, 2001)

A terceira camada em que se pode oferecer suporte para transparelncia e

dentro do SGBD. A transparencia e 0 suporte para fun,oes de bancos de dados

oferecidas aos projetistas de SGBDs por um sistema operacional subjacente em

geral sao minimos e normalmente se limitam a operay6es muito fundamentais para a
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execugao de certas tarefas. Eo responsabilidade do SGSD fazer todas as conversoes

necessarias, desde 0 nivel do sistema operacional ate 0 nivel mais alto da interface

do usuario. Esse modo de operayao e 0 metoda mais comum hoje. Todavia, he

varios problemas associados com a opgao de deixar a cargo do SGSD a tarefa de

proporcionar toda a transparencia. Esses problemas estao relacionados a intera9ao

do sistema operacional com 0 SGSD distribuido. (OZSU, 2001). Por essa razao, e

muito importante perceber que niveis razoaveis de transparencia dependem de

varios componentes dentro do ambiente de gerenciamento de dad as. A

transparencia de rede pade ser tratada facilmente pelo sistema operacional

distribuido como parte de suas responsabilidades de oferecer transparencia de

replicagao e de fragmentagao (em especial, os aspectos relacionados com 0

gerenciamento de transagoes e a recuperagao). 0 SGSD deve ser responsavel par

oferecer urn nivel elevado de inctependencia de dadas, juntamente com a

transparencia de replic8yao e de fragmentayao. Per fim, a interface do usuario pode

admitir urn nivel rna is alto de transparencia, nao apenas em termos de urn metodo

de acesso uniforme aos recursos de dados de dentro de uma linguagem, mas

tambem em termos de construyoes de estrutura que permitem ao usutuio lidar com

objetos em seu ambiente, em vez de se concentrar nos detalhes de descriy80 do

banco de dados. Especificamente, deve-se observar que a interface para um SGBD

distribuido nao precisa ser uma linguagem de programay80, mas pode ser uma

interface grafica do usuario, uma interface de linguagem natural, e ate mesmo um

sistema de voz.

Uma hierarquia dessas transparencias e mostrada na figura 1. Nem sempre e

facil delinear com clareza os niveis de transparencia, mas a figura serve a um

prop6sito instrutivo importante, ainda que nao esteja totalmente correta. Para
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completar 0 quadro, fot adicionada uma camada de "transparencia de linguagem".

Com essa camada generica, as usuarios tern acesso de alto nivel aos dados (par

exemplo, linguagens de quarta ger8980, interfaces graficas do usuario, aces so de

linguagem natural). (OZSU, 2001)

FIGURA 1 - CAMADAS DE TRANSPAR~NCIA - 2001

FONTE: OSZU, p.15

Comportamento dos sistemas existentes

A maiaria dos SGBDs distribufdos comerciais de hoje comec;aram a oferecer

urn certo nivel de suporte para transparencia. Em geral, os sistemas fornecem

transparencia de distribui,ao, suporte para fragmenta,ao horizontal e alguma forma

de transparencia de replica,ao. (OZSU, 2001)

Esse nivel de suporte e bern recente. Ate pouco tempo atras, a maiaria dos

SGBDs distribuidos comerciais nao of ere cia urn nivel suficiente de transpan3ncia.

Alguns exigiam que 0 usuario incluisse 0 nome da localiz89ao no nome de cada

objeto do banco de dadas. Alem disso, exigiam que 0 usuario especificasse 0 nome

completo para acesso ao objeto. E claro que podiam ser definidos nomes

alternativos para esses nomes longos, caso 0 sistema operacional permitisse tal

recursa. Parem, names alternativas definidas pela usuaria naa sao salu90es reais

para 0 problema, mas sim tentativas para evitar enfrenta-Ios dentro do SGSD



27

distribuido. 0 sistema, nao 0 usuario, deve ser respons8vel par atribuir names

exclusivos aos objetos e par converter names conhecidos pelo usuario nesses

nomes de objetos intern os exclusivos.

Alem dessas considerayoes semanticas, tambem ha urn problema muito

pragmatico associado a incorpora9iio de nomes de locais a nomes de objetos. Tal

abordagem torna muito dilicil mover objetos entre maquinas para lins de otimiza9iio

de desempenho au Qutros prop6sitos. Toda e qualquer movimentayao desse tipo

exigira que as usuarios mudem seus nomes de acesso relativos aos objetos

afetados, 0 que e claramente indesejavel.

Qutros sistemas nao ofereciam qualquer suporte para 0 gerenciamento de da-

dos replicados atraves de varios bancos de dados 16gicos, ate mesmo aqueles que

exigiam que 0 usuario estivesse fisicamente "registrado" em urn banco de dad os em

um determinado momento (por exemplo, verSDes do Oracle anteriores a V7). (OZSU,

2001).

As transparencias aqui discutidas levarn a urn meio termo entre a facilidade

de utilizayao e 0 custo adicional para fornecer transparencia. A transparencia total

fornece ao usuario global uma visao de todo 0 SBDD como S8 fosse urn unico

sistema centralizado. A transpar{mcia e fornecida como urn complemento para a

autonomia, que fornece aos usuarios urn controle rna is rigido sobre seus proprios

bancos de dados locais. Caracteristicas da transparencia podem ser implementadas

como uma parte da linguagem do usuario, que pode traduzir os serviyos necessarios

para operayoes apropriadas. Ah3m disso, a transparencia causa impacto sobre as

caracteristicas que devem ser fornecidas pelo sistema operacional e pelo SGBD.

(ELMASRI,2000).
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Neste momento, e importante assinalar que a transparencia completa naD e

urn objetivo universalmente aceito. Existem argumentos de que a transparemcia

completa torna 0 gerenciamento de dados distribuidos muito difiei1 e afirma que

aplicativos codilicados com acesso transparente a bancos de dados distribuidos

geograficamente tern: fraca maneabilidade, fraca modularidade e traca desempenho

de mensagens. Eo proposto entao um mecanisme de chamada de procedimento

remota entre as usuarios solicitantes e as SGBDs servidores, par meio do qual as

usuarios dirigiriam suas consultas a um SGBD especllico. De lato, e verdade que 0

gerenciamento de dados distribuidos e mais diflcil S8 0 aces so transparente e
oferecido aos usuarios, e que a arquitetura cliente/servidor com uma comunic8yao

remota baseada em chamadas de procedimentos entre as clientes e as servidores e
o enloque arquitetonico correto. Na verdade, alguns SGBDs distribuidos comerciais

estao organizados dessa maneira. Contudo, a meta de aces so totalmente

transparente a dados distribuidos e replicados e um objetivo importante, e cabe aos

fornecedares de sistemas resolverem as quest6es relacionadas a seus sistemas.

3.2 CON FlAB III DADE EM TRANSA<;:OES DISTRIBUiDAS

Conliabilidade e disponibilidade crescentes sao algumas das vantagens

potenciais mais comumente citadas para bancos de dados distribuidos. A

confiabilidade e geralmente definida como a probabilidade de que um sistema esteja

funcionando em um certa momento, enquanto disponibilidade e a probabilidade e a

probabilidade de que um sistema esteja continuamente disponivel durante um

intervalo de tempo (ELMASRI, 2000).

as SGBDs distribuidos sao planejados para melhorar a confiabilidade, pois

tem componentes replicados e, portanto, eliminam pontos unicos de lalha. A lalha de
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urn (Jnico site ou a falha de urn link de comunic8y8o que torne urn ou mais sites

inacessiveis naD e suficiente para deixar inativo 0 sistema inteiro. No caso de urn

banco de dados distribuido, iS80 significa que alguns dos dados podem estar

inacessiveis mas, com cuidado apropriado. e passivel que 0$ usuarios tenham per-

miss80 para acessar outras partes do banco de dados distribuido. 0 "cuidado

apropriado" tem a forma de suporte para transayoes distribuidas e protocolos de

aplicativos. (OSlU, 2001).

Ainda segundo Date (2001), a confiabilidade melhora porque sistemas

distribuidos naD seguem a proposta de tude ou nada, au seja, eles pod em continuar

a funcionar mesma diante da falha de algum componente individual, exatamente

como dito anteriormente. E em relay80 a disponibilidade, tambem melhora em parte

pela mesma razao e em parte devido a replicay80 de dados.

Toda a discussao sabre confiabilidade e disponibilidade se aplicam ao caso

em que uma parada nao planejada. islo e uma falha de algum tipo, Dcarra em algum

momento no sistema.

Em rela980 as tranS896es, pode-se afirmar que uma tranS8yao e uma

unidade basica de computac;ao consistente e confiavel, formada por uma sequencia

de operac;oes de bancos de dados executadas como uma aC;ao at6mica. Ela

transforma um estado consistente do banco de dados em outro estado consistente

do banco de dados, mesmo quando varias dessas transac;oes sao executadas de

forma concorrente (naquilo que se chama as vezes transparencia de concorrencia),

e ate mesmo quando ocorrem falhas (tambem denominada atomicidade de falha)

(OSlU, 2001). Assim, um SGBD que fornece suporte total a transayoes garante que

a execuc;ao concorrente de transac;6es do usuario nao violara a consistencia do
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banco de dados diante de falhas do sistema, desde que cada transa9ao esteja

correta, isto e, obede9a as regras de integridade especificadas no banco de dados.

o exemplo a seguir tenta elucidar esta situa9ao. (OSZU, 2001).

Suponha-se que um aplicativo reajuste as salarios de todos os funcionarios

em 100% de uma empresa qualquer, com SBDDs em varios sites (Boston,

Edmonton, Paris e San Franscisco). ~ desejavel encapsular a consulta (ou 0 c6digo

do programa) que cumpre essa tarefa dentro dos limites da transa9ao. Par exemplo,

S8 ocorrer urna falha de sistema durante a execuc;ao desse programa, deseja-se que

o SGBD seja capaz de determinar, ao ocorrer a recupera9ao, onde 0 programa foi

interrompido e de continuar com sua operayao (ou comec;:ar tude de novo). Esse e 0

t6pico de atomicidade de falha. Como alternativa, no caso de algum outro usuario

executar urna consulta calculando a media dos saliuios dos funcionarios dessa

empresa enquanto a 8C;aO original de atualiz8C;80 estiver em andamento, 0 resultado

calculado estara incorreto. Entao, gostaria-se que a sistema fosse capaz de

sincronizar a execuc;ao concorrente desses dais programas. Para encapsular urna

consulta (ou urn c6digo de programa) dentro de limites de transa90es, e suficiente

declarar a inicio da tranS8980 e seu fim:

Begin_transaction ATUALIZAR_SALARIO begin

EXEC SOL UPDATE PAG

SET SAL = SAL" 1.1

end.

As transac;oes distribuidas sao executadas em varios sites nos quais elas

acessam 0 banco de dados local. Par exemplo, a transac;ao anterior sera executada

em Boston, Edmonton, Paris e San Francisco. Com suporte total para transa90es
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distribuidas, 05 aplicativos do usuario podem acessar uma (mica imagem 169ica do

banco de dados e confiar no SGBD distribuido para assegurar que suas solicita96es

serao executadas corretamente, independente do que acontecer no sistema.

"Corretamente" significa que os aplicativDs do usuario nao precisarao S8 preocupar

com a coordenaC;9o de seus acessos a bancos de dados locais individuais, nem

terao de se preocupar com a possibilidade de lalhas de sites ou links de

comunic896es durante a execu<;ao de suas trans8c;6es. IS50 ilustra 0 vinculo entre

tranS8c;oes distribuidas e transparencia, pois ambas envolvem quest5es

relacionadas aD gerenciamento distribuido de names e diret6rios, entre Qutros itens.

o fornecimento de suporte para transa~5es exige a implementa~ao de

protocolos distribuidos de controle da concorrencia e protocolos distribuidos de

confiabilidade- em particular,protocolosde comprometimentode duas lases (2PC-

au Two Phase Commit) e de recuperayao distribuida - significativamente mais

complicados que seus equivalentes centralizados. 0 suporte para replicas exige a

implementayao de protocolos de controle de replicas que imponham uma semantica

especificada de acesso a elas.

Os sistemas comerciais of ere cern graus variaveis de suporte para transayoes

distribuidas. Alguns (por exemplo, 0 Oracle V7 e VB) olerecem suporte para

transayoes distribuidas, enquanto versoes rna is antigas do Oracle exigiam que os

usuarios tivessem urn unico banco de dados aberto em cad a momento, eliminando

assim a necessidadede transa~5esdistribuidas, e outros (por exemplo, 0 Sybase)

implementam as primitivas basicas necessarias para 0 protocolo 2PC, mas exigem

que os aplicativos do usuario cuidem da coordenayao das ayoes de

comprometimento. Em outras palavras, 0 SGBD distribuido nao imp6e a atomicidade
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de transac;6es distribuldas, mas fornece as primitivas basicas pelas quais as

aplicativos do usuario podem impor essa atomicidade (OSZU, 2001).

Sem duvida a confiabilidade e um fator primordial, e portanto deve ser

cuidadosamente analisada, pais 0 primeiro erro pode inviabilizar todo 0 projeto de

banco de dados distribuido.

3.3 DESEMPENHO OTIMIZADO

o caso do desempenho otimizado de SGBDs distribuidos em geral se baseia

em dais pontes:

1. Um SGBD distribuido fragmenta 0 banco de dados conceitual, permitindo

que as dados fiquem armazenados pr6ximo a seus pontos de utiliza,ao (tambem

chamados localiza,ao de dados). Isso tem duas vantagens potenciais:

a) Como cada site manipula apenas uma parte do banco de dados, a disputa

pelos servi,os da CPU e de E/S (entrada/saida) nao e tao severa quanto no caso de

bancos de dados centralizados.

b) A localiza9ao reduz as atrasos de acesso remota que ocorrem

normal mente em redes remotas (par exemplo, 0 atraso minima de propagayao de

mensagens de ida e volta em sistemas de satelite e cerca de 1 segundo).

A maioria dos SGBDs distribuidos Ii estruturada para se beneficiar ao maximo

da localiza,ao de dadas. Beneficios totais da redu,ao da disputa e da redu,ao da

sobrecarga de comunica,oes 56 podem ser obtidos atraves da fragmenta,ao e da

distribui,ao apropriadas do banco de dados (OZSU, 2001).

Outro ponto que pode-se notar Ii que quando um grande banco de dados e

distribuido em varios sites, existem bancos de dadas menores em cada site. Par

esse motivD, consultas e transa90es locais que aces sam dados em urn unico site



33

tem melhor desempenho devido aos bancos de dados menores. Alem disso, cada

site tern menor numero de trans890es em execu980 do que no casa de todas as

trans8<;:6es serem submetidas a urn unico banco de dados centralizado. (ELMASRI,

2000).

2. 0 paralelismo inerente de sistemas distribuldos pode ser explorado para se

abter paralelismo entre consultas e intraconsulta. 0 paralelismo entre consultas

resulta da habilidade de executar varias consultas ao mesmo tempo, enquanto 0

paralelismo intraconsulta e alcan<;ado desmembrando-se uma unica consulta em

varias subconsultas, cad a uma das quais e executada em urn site diferente,

acessando uma parte diferente do banco de dados distribuido (OZSU, 2001).

o primeiro ponto se relaciona 11 sobrecarga da computa"ao distribuida se os

dados tern de residir em locals remotes e e necessaria aces sa-los par

teleprocessamento. 0 argumento e que e melhor, nessas circunstancias, distribuir a

funcionalidade de gerenciamento de dados aD site em que os dados S8 encontram,

em vez de mover grandes quantidades de dadas. Ultima mente, esse ponto S8 tornou

urn t6pico de disputa. Algumas pessoas argumentam que, com 0 usa disseminado

de redes de alta velocidade e de capacidade elevada, a distribui\'ilo de dados e de

fun96es de gerenciamento de dad os nao faz mais sentido, e talvez seja muito rna is

simples armazenar os dados em um local central e aces sa-los (por download) sobre

redes de alta velocidade. Esse argumento, embora atraente, faz com que os bancos

de dados distribuidos percam a raZ80 de ser. Em primeiro lugar, na maioria das

aplica96es atuais, os dados sao distribuidos; 0 que pode ser motivo de debate e
como e onde deve-S8 processa-Ios. Em segundo lugar, e ainda mais importante,

esse argumento nao faz distin"ao entre largura de banda (a capacidade dos links do

computador) e latencia (quanto tempo e necessario para que os dados sejam
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transmitidos). A latencia e inerente aos ambientes distribuidos, e ha limites ffsicos

para a velocidade com que se pode enviar os dados atraves de redes de

computadares. Por exemplo, conforme indicado antes, os links de satelites levam

cerca de meio segundo para transmitir dados entre duas estayoes terrestres. IS50 e
uma fun,ao da distancia dos satelites ate a Terra, e nao ha nada que se possa fazer

para melhorar esse desempenho. No caso de alguns aplicativos, esse atraso pode

ser inaceitavel. (OSZU, 2001)

o argumento do paralelismo tambsm e importante. Se 0 acesso do usuario ao

banco de dados distribuido consistisse apenas em consultas (isto 13,acesso somente

de leitura), entaD a provisao de paralelismo entre consultas e intraconsulta implicaria

que a maior parte possivel do banco de dados deveria ser replicada. Porem, como a

maiaria dos acessos ao banco de dados nao e somente de leitura, a mistura de

opera,oes de leitura e atualiza,ao exige a implementa,ao de protocolos elaborados

de controle da concorrencia e de comprometimento.

Alem de otimizar as sistemas para lidar com 85sa questao, alguns sistemas

comerciais existentes adotam uma abordagem bem interessante para lidar com 0

conflito entre desempenho somente de leitura e desempenho de atualiza,ao. Eles

fazem a multiplexayao do banco de dados, mantendo duas copias. Uma copia e

para consultas ad hoc (chamada banco de dados de consultas) e a outra e usada

em atualiza,oes par programas aplicativos (chamada banco de dados de produ,ao).

A intervalos regulares, 0 banco de dados de produ,ao e copiado no banco de

dados de consulta. Isso nao elimina a necessidade de implementar protocolos de

controle de concorrencia e de confiabilidade para 0 banco de dados de produ,ao,

pais esses protocolos sao necessarios para sincronizar as operayoes de gravaC;:8o

(escrita) sobre os mesmos dados; entretanto, isso melhora 0 desempenho das



35

consultas, pois elas podem ser executadas sem a sobrecarga da manipula9ao de

tranS8c;oes.

Alem dessas a90es, ha uma medida administrativa que algumas pessoas

adotam para lidar com a sobrecarga do gerenciamento de tranS8yoes. Algumas

instala90es abrem seus bancos de dados apenas para consultas (isto e, acesso

somente de leitura) durante os hon,rios normais de opera9ao, enquanto as

atualiza90es sao feitas em lotes. 0 banco de dados e entao fechado para atividade

de consulta durante as horarios fora do expediente, quando as atualiz8c;oes em lotes

sao executadas de forma sequencia!. Assim e feita a multiplexa9ao (divisao) do

tempo entre a atividade de leitura e a atividade de atualiza9ao. (OSZU, 2001)

o desempenho do banco de dados, as vezes, exige medidas criativas e que

ate certa ponto VaG contra alguns autores e suas teorias consagradas. entretanto de

nada adianta urn sistema totalmente ~correto~ S8 esta nao permite urna operay8o

com tempos viaveis de espera para 0 usuario.

3.4 FACILIDADE PARA OSTER EX PAN sAo DOS SISTEMAS.

Em urn ambiente distribuido, a expansao do sistema em termos de

acrescentar mais dadas, aumentar 0 tamanho dos bancos de dados au acrescentar

mais processadores e muito mais facil (ELMASRI, 2000).

E 6bvio que talvez nao seja passivel abter urn aumento linear na

"capacidade", pOis isso tambem depende da sobrecarga de distribui9ao. Porem,

ainda sao possiveis melhoramentos significativos (OZSU, 2001).

Urn aspecto de maior facilidade de expansao do sistema e 0 aspecto

econ6mico. Normalmente, custa muito menos formar um sistema usando
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computadores menores com capacidade equivalente a uma (mica maquina de

grande porte. Na decada de 1960 e no inicio da de 1970, era cren9a comum que

seria passivel adquirir urn computador com capacidade quatro vezes maior,

gastando-se duas vezes mais. [sse era conhecido como lei de Grosh. Com 0

advento dos minicomputadores e, em especial, dos microcomputadores, 85sa lei foi

considerada invalida.

IS50 nao deve ser interpretado como uma prova de que as mainframes estao

mertes. Esse naD e 0 ponto que S8 deseja enfatizar aqui. Ha muitas aplic8c;oes mais

adequadas para computadores de grande porte. Na verdade, observa-se em anos

recentes urn novo aumento nas vendas mundiais de mainframes. 0 importante e
que, para muitas aplicac;:6es, e mais economico juntar urn certo numero de

computadores para formar urn sistema distribuido com capacidade suficiente.

(OSZU, 2001).

Ainda com referencia aos principios fundamentais, para DATE (2001, p. 565),

estes sao na ordem de 12 (doze), que na verdade se encaixarn nos supracitados por

Ozsu e Valduriez (2001), que sao:

Autonomia local

Nao depend en cia de urn site central

OperaC;ao continua

Independencia de localiza9ao

Independencia de fragmenta9ao

Independencia de replica9ao

Processamento de consultas distribuidas

Gerenciamento de transay6es distribuido

Independencia do hardware
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Independencia do sistema operacional

Independencia da rede

Independencia do SBGD

As questOes apresentadas aqui sao base para qualquer ambiente distribuido,

inclusive sao muito partilhadas par Qutros autores, alem dos citados anteriormente,

ista na verdade, porque sao caracteristicas basicas au principios fundamentais como

foi denominado, e representam as preocupa~5esau as objetivos que devem ser

atendidos para que se possa implantar urn SBDD com resultados satisfat6rios.
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4 FATORES PARA IMPLEMENTAVAo DE BAN COS DE DADOS
DISTRIBUiDOS

Os problemas encontrados em sistemas de bancos de dados imp6em uma

complexidade adicional em um ambiente distribuido, ainda que os principios basicos

subjacentes sejam as mesmos. Alem disso, essa complexidade adicional ocasiona

novos problemas influenciados principalmente por tres latores. (OSZU, 2001).

Primeiro, os dados podem ser replicados em um ambiente distribuido. Um

banco de dados distribuido pode ser projetado de tal lorma que 0 banco de dados

inteiro, ou partes dele, resida(m) em locais dilerentes de uma rede de computadores.

Nao e essencial que todo site na rede contenha 0 banco de dados; s6 e essencial

que exista mais de um local em que 0 banco de dados esteja presente. A duplica~ao

possivel de itens de dados se deve principalmente a considera~Oesde confiabilidade

e eficiencia. Consequentemente, 0 sistema de banco de dados distribuido e
responsavel por (1) escolher uma das c6pias armazenadas dos dados solicitados

para acesso em caso de recupera~ao, e (2) assegurar que 0 eleito de uma

atualiza~ao se refletira em toda e qualquer c6pia desse item de dados.

Em segundo lugar, S8 houver falhas em alguns sites (par exemplo, em

conseqOencia de mau funcionamento de hardware au software) au S8 alguns links

de comunica0es lalharem (tornando alguns sites inacessiveis) enquanto uma

atualizac;ao estiver sendo executada, 0 sistema devera assegurar que as efeitos S8

refletirao nos dados residentes nos sites defeituosos au inacessfveis, tao logo 0

sistema possa se recuperar da falha.

o terceiro ponto e que, como cada site nao pode ter informa~6esinstantaneas

sobre as a,oes que estao sendo realizadas no momento nos outros sites, a
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sincronizaC;:80de transac;:oes em varios sites e consideravelmente mais dificil que no

casa de urn sistema centralizado.

Essas dificuldades levam a uma serie de problemas patenciais com SGBDs

distribuidos. Esses problemas sao discutidos em seguida.

Complexidade. Os problemas de SBDDs sao inerentemente mais complexos que

as do gerenciamento centralizado de bancos de dados, pais eles incluem nao

apenas as problemas encontrados em urn ambiente centralizado, mas tambsm urn

novo conjunto de problemas nao resolvidos. (OZSU, 2001).

Custo. Os sistemas distribuidos exigem hardware adicional (mecanismos de

comunica90es e outros) e desse modo tern custos de hardware maiores. Porem, a

tendencia em dire980 a custos de hardware decrescentes nao torna esse fatar

significativo. Urna fray80 mais importante do custo reside no fato de que podem ser

necessarios itens de software e de comunicac;:6es adicionais e mais complexos para

resolver alguns dos problemas tecnicos. 0 desenvolvimento de tecnicas de

engenharia de software (depuradores distribuidos e outros recursos semelhantes)

deixa a desejar nesse aspecto.

Talvez 0 componente de custo mais importante seja 0 da replicac;ao do

esfor,o (for,a de trabalho). Quando as instala,oes de computadores sao

configuradas em diferentes sites, torna-se necessario empregar pessoas para

manter essas instala,oes. Em geral, isso resulta no aumento do pessoal de

operac;6es de processamento de dados. Assim, 0 compromisso entre 0 aumento da

rentabilidade devido ao uso mais eficiente e oportuno das informa<;5es e 0 aumento

dos custos de pessoal tem de ser analisado com cuidado. (OZSU, 2001).
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Distribui4$30 de controle. Esse ponto foi enunciado antes como urna vantagem dos

SBDDs. Infelizmente, a distribui,iio cria problemas de sincroniza,iio e coordena,iio.

Portanto, 0 controle distribuido pode S8 tarnar facilmente urna ohrigaC;8o, S8 naD

houver 0 cuidado de adotar normas adequadas para lidar com essas quest6es.

(OZSU, 2001).

Seguran,a. Urn dos beneficios mais importantes dos bancos de dados centralizados

e 0 controle que eles oferecem sabre 0 acesso aos dadas. E passivel controlar a

seguranC;8 com facilidade em urna localiza<;:ao central, fazendo 0 SGBD impor as

regras. No entanto, em urn sistema de banco de dados distribuido. ha urna rede

envo!vida, e essa rede e urn meio que tern seus pr6prios requisitos de seguran«8.

Sabe~se que existem serios problemas para S8 manter urna seguranC;8 adequada

sabre redes de computadores. Desse modo, as problemas de seguran,a em

sistemas de bancos de dados distribuidos sao por natureza mais complicados que

os problemas existentes em sistemas centralizados. (OZSU, 2001).

De certa forma as dificuldades para a implementac;ao dos SBDDs tornar-se-ao

beneficios inquestionaveis ao longo do tempo, principal mente pelo quesito

integrac;ao. Uma vez que, se estes bancos de dados nao forem integrados e sim

bancos de dados stand a/one, as mesmos tipos de dificuldades, claro que em escala

menor, terao que ser resolvidos.
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4.1 AREAS CHAVE NO PROJETO DE BANCOS DE DADOS

DISTRIBUiDOS

As areas chave constituem efetivamente em questoes tecnicas que precisam

ser resolvidas para que se alcance 0 pleno potencial dos SBDDs. Quest6es desde

como distribuir as informa<;oes pelos sites, a qU8st6es de resoluy80 de conflitos,

controle de recupera9ao e processamento distribufdo entre Qutros sao assuntos que

Him importancia muito grande no sucesso da implanta,ao de um SBDD.

4.1.1 Projeto de bancos de dados distribuidos

A questao que surge e como 0 banco de dados e os aplicativos que atuam

sobre ele devem ser distribuidos pelos sites. He duas alternativas basicas para

posicionar os dados: particionados (ou nao replicados) e replicados. No esquema

particionado, 0 banco de dados se divide em uma serie de parti,oes disjuntas, cad a

uma das quais e colocada em urn site diferente. Projetos replicados podem ser

lotalmente replicados (tambem chamados total mente duplicados), nos quais 0 banco

de dados inteiro e armazenado em cada site, au parcialmente replicados (au

parcialmente duplicados), onde cada parti,ao do banco de dados e armazenada em

mais de urn site, mas nao em todos eles. As duas quest6es fundamentais de projeto

sao a fragmenta,ao, a separa,ao do banco de dados em parti,oes chamadas

fragmentos, e a distribui<;80, a distribuiyao 6tima de fragmentos.

A pesquisa nessa area envolve principal mente programa<;ao matematica, a

fim de minimizar 0 custo combinado de armazenar 0 banco de dados, processar

transa,oes sobre ele e comunica,oes. (OZSU, 2001)
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4.1.2 Processamento distribuido de consultas

o processamento de consultas lida com 0 projeto de algoritmos que analisam

consultas e as convertem em uma serie de opera,Des de manipula,ao de dados. 0

problema e como decidir sobre uma estrategia para a execu<;ao de cad a consulta

atraves da rede da maneira mais economica, seja qual for 0 custo definido. Os

falares a serem considerados sao a distribui<;80 de dados. as custos de

comunic8c;oes e a falta de informac;oes suficientes disponiveis no local. 0 objetivo e
otimizar 0 local em que 0 paralelismo inerente e usado para melhorar 0 desempenho

da execu,ao da transa,ao, sujeita as restri,/ies mencionadas. (OZSU, 2001).

o objetivo de minimizar a utiliZ8ttaO da rede implica que 0 pr6prio processo de

otimiz89ao de consultas precisa S8r distribufdo, como tambem 0 processo de

execu,ao de consultas (DATE, 2001). Em outras palavras, 0 processo geral de

otimiz8yao consistira normalmente em uma etapa de otimizayc3o global, seguida por

etapas de otimiza,ao local em cada site afetado. Por exemplo, suponha-se que uma

consulta Q seja apresentada no site X, e suponha-se que Q envolva uma uniao de

uma rela,ao Ry de uma centena de tuplas no site Y com uma rela,ao Rz de urn

milhao de tuplas no site Z. 0 otimizador no site X escolhera a estrategia global para

executar Q; e e claramente desejiwel que ele decida mover Ry para Z e nao Rz para

Y (e certamente nao Rye Rz para X). Em seguida, depois de decidir mover Ry para

Z, a estrategia para exeGutar a uniao real no site Z sera decidida pelo otimizador

local em Z. (DATE, 2001)

A seguir pode-se verificar uma ilustray8.o mais detalhada do que foi dito.

• Banco de dados (fornecedores e pe,as, simplificado):

F {F#, CIDADE} 10.000 tuplas armazenadas no site A



43

P {P#, COR}

FP {Fi, P#}

100.000 tuplas armazenadas no site B

1.000.000 tuplas armazenadas no site A

Suponha que toda tupla armazenada tenha 0 comprimento de 25 bytes (200 bits).

• Consulla ("Obter numeros de fornecedores para fornecedores em Londres de

pe9as vermelhas"):

( ( F JOIN FP JOIN P ) WHERE CIDADE = 'Londres' AND COR = COR (Vermelho')

) {F#}

• Cardinalidades estimadas de cerlos resultados intermediarios:

Numero de pe9as vermelhas = 10

Numero de remessas feitas por fornecedores de Londres = 100.000

• Hip6teses de comunicaqoes:

Taxa de dados = 50.000 bits por segundo

Retardo de acesso = 0,1 segundo

Pode-s8 examinar agora rapidamente seis estrategias possiveis para processar

essa consulta, e para cada estrategia icalcula-se 0 tempo de comunic8C;13o total T [i]

a partir da formula:

( retardo de acesso total) + ( volume de dados total/taxa de dados)

que se torna (em segundos):

( numero de mensagens / 10 ) + ( numero de bits / 50000 )

Estrategia 1. Mover pe9as para 0 site A e processar a consulta em A.
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T[IJ;0,1 +(100000'200)/50000

; 400 segundos aproximadamente. (6,67 minutos)

Estrategia 2. Mover fornecedores e remessas para 0 site B e processar a consulta

em B:

T[2J; 0,2 + ( ( 10000 + 1000000)' 200) 150000

; 4040 segundos aproximadamente. (1,12 horas)

Estrah~gia 3. Fazer a jun980 de fornecedores e ramessas no site A, restringir 0

resultado a fornecedores de Londres e, em seguida, para cad a urn desses

fornecedores, verificar no site B S8 a paya correspondente e vermelha. Cad a uma

dessas verific81):oes envolvera duas mensagens, uma consulta e uma resposta. 0

tempo de transmissao para essas mensagens sera pequeno comparado com 0

retardo de acesso.

T[3J; 20000 segundos aproximadamente. (5,56 horas)

Estrategia 4. Restringir pel):as no site B as que sao vermelhas, e depois, para cada

uma dessas pe<;as, verificar no site A S8 existe uma remessa relacionando a pay8 a

urn fornecedor de Londres. Cada uma dessas verificac;6es envoi vera duas

mensagens; novamente, 0 tempo de transmissao para essas mensagens sera

pequeno comparado com 0 retardo de aces so.

T[4J; 2 segundos aproximadamente
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Estratt3gia 5. Fazer a junc;ao de fornecedores e remessas no site A. restringir 0

resultado a fornecedores em Londres, projetar 0 resultado sabre F# e P# e mover 0

resultado para 0 site B. Completar 0 processamento no site B.

T{5] = 0,1 + ( 100000' 200 ) 150000

= 400 segundos aproximadamente (6,67 minutos)

Estrategia 6. Restringir peyas no site B as que s~o vermelhas e mover 0 resultado

para a site A. Completar 0 processamento no site A.

T{6] = 0,1 + ( 10 • 200 ) 1 50000

= 0,1 segundo aproximadamente

o quadro 1, a seguir. resume as resultados anteriores.

QUADRO 1 - RESUMO DE ESTRATEGIAS DE CONSULTAS PARA CONSULTAS

DISTRIBUIDAS

Estrategia Tecnica Tempo de

comunica98o

1 Mover P para A. 6,67 min

2 Mover F e FP para B. 1,12 h

3 Para cada remessa de Londres, verificar se peya S 5,56 h

vermelha.

4 Para cada peya venmelha, verificar se existe um 2,00 s

fornecedor de Londres.

5 Mover remessas de Londres para B. 6,67 min

6 Mover pec;ras vermelhas para A 0,10 s

(melhor)
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Cada uma das seis estrategias representa uma abordagem plausivel do

problema, mas a varia9ao em tempo de comunica9ao e enorme (a t"'cnica mais lenta

e dais milh6es de vezes mais lenta que a tecnica mais fClpida).

Taxa de dados e retardo de acesso sao ambos fatores importantes na

escolha de uma estrategia (DATE, 2001).

as tempos de computa9ao e E/S (entrada/saida) provavelmente serao

despreziveis comparados com 0 tempo de comunic8yao para as estrategias fracas

(DATE,2001).

Alern disso, algumas estrategias permitem processamento para[el0 nos dais

sites; assim, 0 tempo de resposta para 0 usuario poderia na verdade ser menor que

em urn sistema centralizado. Porem, observe que foi ignorado a questao de qual site

deve receber 0 resuitado final (DATE, 2001).

4.1.3 Gerenciamento de catalogos I diretorios distribuidos

Um catillogo ou diret6rio contem informa90es (par exemplo, descri90es e

localiza90es) sobre itens de dados no banco de dados. Um catillogo pode ser global

para 0 SSDD inteiro ou local para cada site; ele pode estar centralizado em um Dnico

site au distribufdo par varies sites; pode haver uma (mica c6pia ou varias capias do

banco de dados. (OZSU, 2001).

Segundo Date (2001), 0 catalogo do sistema, em um sistema distribuido,

incluira nao apenas as dados usuais de catalogo relativos a variiweis de relal):oes

basicas, vis6es, autoriZ8c;oes, entre Qutros, mas tambem todas as informa90es de

controle necessarias para permitir ao sistema fornecer a desejada independencia de
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local, fragmentac;:ao e replic8yao. Surge a questao: onde e como deve ser

armazenado 0 pr6prio catillogo? Algumas possibilidades sao:

1. Centralizado: 0 cat81090 total e armazenado exatamente uma vez, em urn

unico site central.

2. Totalmente replicado: 0 catalogo total e armazenado inteiramente em cada

site.

3. Particionado: cada site mantem seu pr6prio catalogo para objetos

armazenados nesse site. 0 cato3l090 total e a uniao de todos esses

catalogos locais disjuntos.

4. Combina,ao de 1 e 3: cada site mantsm seu proprio catalogo local, como

no paragralo 3; alem disso, um (Jnico site central mantsm uma copia

unilicada de todos esses catalogos locais, como no caso 1 (catalogo

centralizado).

Cada uma dessas abordagens tem seus problemas. A abordagem

evidentemente viola 0 objetivo de "nao dependencia de um site central". A

abordagem 2 solre de uma severa perda de autonomia, pois cada atualiza,ao de

catalogo deve ser propagada para todos os sites. A abordagem 3 torna as

opera90es na~ locais muito dispendiosas (a localiz89ao de urn objeto remota exigira

acesso a metade da quantidade de sites, em media). A abordagem 4 e rnais

eficiente que a abordagem 3 (a localiza,ao de urn objeto remoto exige somente urn

acesso ao cat81090 remota), mas viola mais uma vez a objetivo de "nao

dependencia de urn site central", Assim, na pratica, os sistemas em geral naD usam

nenhuma dessas quatro abordagens! A titulo de exemplo, descreve-se a abordagem

utilizada em R • [R. Williams et al.: "R": An overview 01 the Architecture", em

P.Scheuermann (editor). Improving Database Usability and Responsiveness. Nova
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York. N.Y.: Academic Press (1982). Tambem disponlvel como IBM Research Report

RJ3325 (dezembro de 1981).

Para explicar como e a estrutura do catalogo do R* primeiro e preciso dizer

alga sabre a nomeayao de objetos em R *. A nomeayao de objetos e questao

significativa para sistemas distribuidos em geral; a possibilidade de dois sites

distintos X e Y conterem ambos um objeto, por exemplo uma variavel de rela~ao

basica chamada A, implica que algum meeanismo - normalmente, a qualifiea~ao pelo

nome do site - sera necessaria para "desfazer a ambiguidade" (ista a, garantir a

unicidade de names no ambito do Sistema). No entanto, S8 names qualificados como

X.A e Y.A forem expostos ao usuario, 0 objetivo de independeneia do local sera

clara mente violado. Portanto, e necessaria urn maio de mapear as nomes

conhecidos pelos usuarios para seus names correspondentes conhecidos pelo

sistema (DATE, 2001).

Aqui esta entao a abordagem de R • para esse problema. Primeiro, R • faz

distin9aOentre 0 nome impresso de um objeto, que e 0 nome pelo qual 0 objeto e
normalmente referenciado pelos usuarios (par exemplo, em uma instruyao SELECT

de Sal) e seu nome para 0 sistema, que e urn identificador interne global mente

exclusivo para a abjeta.

Os names para a sistema tem quatro campanentes:

• 10 do enador (a 10 do usuario que eriou oobjeto).

• 10 do site do eriador (a 10 do site no qual a opera~ao CREATE e introduzida).

• Nome local (0 nome nao qualificado do objeto).

• 10 do site de naseimento (a 10 do site em que 0 objeto e inieialmente

armazenado).
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(As IDs de usuarios sao exclusivas dentro do site, e as IDs de sites sao globalmente

exclusivas.) Assim, per exemplo, 0 nome para 0 sistema:

MARILYN @ NOVAYORK . STATS @ LONDRES

identifica urn objeto, talvez uma variavel de relayao basica, com 0 nome local

STATS, criado pelo usuario chamado Marilyn no site de Nova York e inicialmente

armazenado no site de Londres. Esse nome tern a garantia de nunca mudar - nem

mesma S8 0 objeto migrar para outro site (ver a seguir).

Como ja indicado, em geral as usuarios se referem a urn objeto par seu nome

impresso. Urn nome impressa consiste em urn nome naD qualificado simples - seja 0

componenle "nome local" do nome para 0 sistema (STATS no exemplo anterior), ou

urn sin6nimo de sse nome para 0 sistema, definido par meio da instruyao especial de

SOL do W CREATE SYNONYM. Aqui esta um exemplo:

CREATE SYNONYM MSTATS FOR MARILYN @ NOVAYORK

LONDRES

STATS @

Agora, 0 usuario pode especificar (por exemplo):

SELECT ... FROM STATS

ou

SELECT .. FROM MSTATS

No primeiro caso (usando 0 nome local), a sistema infere 0 nome para 0

sistema assumindo todos os padroes 6bvios - ou seja, que 0 objeto foi criado por

este usuario, que ele foi criado neste site e que foi armazenado inicialmente neste
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site. A prop6sito, uma conseqOencia dessas hip6teses default e que antigas

aplica90es do Sistema R funcionarao sem altera90es no R • (isto e, depois que os

dados do Sistema R forem redefinidos como dados do R '; 0 Sistema R foi 0

prot6tipo precursor do R ').

No segundo case (usando 0 sinonimo), 0 sistema determina 0 nome para 0

sistema interrogando a tabela de sin6nimos relevante. As tabelas de sin6nimos

podem ser vistas como 0 primeiro componente do catalogo; cad a site mantem urn

conjunto dessas tabelas para cada usuario conhecido nesse site, mapeando as

sinonimos conhecidos par esse usuario nos nomes correspondentes para 0 sistema.

Ah§:m das tabelas de sin6nimos, cada site mantem:

1. Uma entrada de catalogo para cada objeto nascido nesse site.

2. Uma entrada de catalogo para cada objeto armazenado atualmente nesse site.

Suponha~seagora que 0 usuario emita uma solicita980 referente ao sin6nimo

MSTATS. Primeiro, 0 sistema procura 0 nome para 0 sistema correspondente na

tabela de sin6nimos apropriada (uma pesquisa puramente local). Agora, ele sabe 0

site de nascimento, ou seja, Londres no exemplo, e pode interrogar 0 catalogo de

Londres. 0 catalogo de Londres contera uma entrada para 0 objeto, em virtude do

item 1 anterior. Se 0 objeto ainda estiver em Londres, ele sera encontrado nesse

momento. Contudo, se 0 objeto liver migrado para Los Angeles, entao a entrada no

catalogo em Londres informara esse fato, de modo que agora a sistema possa

interrogar 0 catalogo de Los Angeles (segundo acesso remoto). Eo catalogo de Los

Angeles contera uma entrada para 0 objeto, em virtude do item 2 anterior. Assim, 0

objeto sera encontrado com no maximo dois acessos remotos.

Alem disso, se 0 objeto migrar outra vez, por exemplo para S. Francisco, en tao a

sistema:
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• Inserira uma entrada de catalog a de San Francisco.

• Eliminara a entrada no catalogo de Los Angeles.

• Atualizara a entrada de catalogo de Londres para indicar San Francisco em

vez de Los Angeles.

o eleito final e que 0 objeto ainda pode,,\ ser encontrado com no maximo dois

acessos remotDs. E esse e urn esquema completamente distribuido - nao ha

nenhum site de catalogo central e nenhum ponto cnico de falha dentro do sistema

(DATE,2001).

A importancia do gerenciamento de catalogos distribuidos se da pela

necessidade de oferecer diversos niveis de transparencias ao usuario, claro que ao

oferecer estes servic;:os torna-S8 necessaria desenvolver uma maneira de controlar 0

armazenamento e gerenciamento dos objetos, como a apresentado pelo R* acima.

4.1.4 Controle distribuido da concorrencia

o controle da concorremcia envolve a sincroniz8yao de acessos ao banco de

dados distribuido, de tal forma que a integridade do banco de dados seja mantida.

Esse e, sem duvida, urn dos problemas mais extensivamente estudados no

campo de SBDDs. 0 problema do controle da Goncorrencia em urn contexte

distribuido e urn pouco diferente do que surge em uma estrutura centralizada. ~

necessario nao apenas se preocupar com a integridade de um unico banco de

dados, mas tambem com a consistencia de varias capias do banco de dados. A

condi9ao que estabelece que todos os valores de varias c6pias de cada item de

dados tern de convergir para 0 mesrno valor e chamada consistencia mutua.
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As solU90es alternativas baseiam-se em duas classes gerais de controle que

sao 0 pessimista, que sincroniza a execuc;;ao de solicitac,;:oes do usuario antes de S8

iniciar a execu98o, e 0 otimista, que executa as solicitac;oes e depois verifica S8 a

execuC;:8o comprometeu a consistEmcia do banco de dad as. Duas primitivas

fundamentais que podem ser usadas com ambas abordagens sao 0 bloqueio, que

S8 baseia na exclusao mutua de acessos a itens de dadas, e a usa de timbre de

hora (ou timestamping), no qual as transal'oes sao executadas em alguma ordem.

Existem variac;oes desses esquemas, bern como algoritmos hibridos que

tentam combinar os dois mecanismos basicos. (OZSU, 2001).

Na maioria dos sistemas distribuidos 0 controle de concorrencia S8 baseia no

bloqueio, exatamente como em sistemas naD distribuidos. Porem, em urn sistema

distribuido, solicital'oes para testar, impor e liberar bloqueios se tornam mensagens

(supondo-se que 0 objeto em consideral'ao seja em um site remoto), e mensagens

significam sobrecarga. Par exemplo, considere-s8 uma transa<,;:aoT que precise

atualizar um objeto para 0 qual existem replicas em n sites remotos. Se cada site e
responsavel par bloqueios sobre objetos armazenados nesse site (como acontecera

sob a hip6tese de autonomia loeal), entao uma implemental'ao direta exigira pelo

menos 5n mensagens, como segue (DATE, 2001).

n solicital'oes de bloqueio

n concess6es de bloqueio

n mensagens de atualiza<,;:ao

n confirma<,;:6es

n solicital'oes de desbloqueio
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Eo claro que pode-se facilmente melhorar a implementa~ao precedente usando

mensagens "de carona" - par exemple, as mensagens de solicitac;:ao de bloqueio e

atualiZ8yao podem ser combinadas, do mesma modo que as mensagens de

concessao de bloqueio e confirmaC;Bo- mas, mesma assim, 0 tempo total para a

atualiza~ao ainda pod en" ser varias ordens de grandeza maior do que seria em um

sistema centralizado.

A abordagem usual para esse problema e adotar a estrategia de c6pia

prima ria. Neste caso, para um dado objeto A, 0 site que guarda a c6pia prima ria de

A tratara de todas as opera~6es de bloqueio envolvendo A (Iembre-se de que as

c6pias primarias de diferentes objetos em gera1 estarao em sites diferentes). Sob

essa estrategia, 0 conjunto de todas as copias de urn objeto pode ser considerado

como urn unico objeto para fins de bloqueio, e 0 numero total de mensagens sera

reduzido de 5n para 2n + 3 (uma solicita~ao de bloqueio, uma concessao de

bloqueio, n atualiza~6es, n confirma~6es e uma solicita~ao de desbloqueio). Poram,

observe-s8 mais uma vez que essa SOIUyBO implica uma (severa) perda de

autonomia - agora, uma tranS8yao pode falhar S8 uma c6pia primaria nao estiver

disponivel, ainda que a transa~ao seja somente de leitura e que uma c6pia local

esteja disponivel. (Note-se que nao apenas opera<;oes de atualiza<;ao, mas tambem

operayoes de busca, precisam bloquear a c6pia primaria. Portanto, urn efeito

colateral desagradavel da estratagia de c6pia primaria a 0 de reduzir a desempenho

e a disponibilidade para acessos, bem como para atualiza~6es.) (DATE, 2001).

Outro problema com 0 bloqueio em um sistema distribuido a que ele pode

levar ao deadlock global. Um deadlock global e um deadlock envolvendo dois ou

rnais sites. Par exemplo, ver figura 2, a seguir:
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FIGURA 2 - EXEMPLO DE DEADLOCK GLOBAL - 2001

n'\;)ntcmo
blOlOuoloLy

FONTE: DATE. p.582

1. 0 agente da transayaa T2 no site X esta esperanda que a agente da transay8a T1

no site X libere um bloqueia.

2. 0 agente da transayaa T1 no site X esta esperanda que a agente da transay8a T1

no site Y S8 complete.

3. 0 agente de transay8a T1 no site Y esta esperanda que a agente de transay8a T2

no site Y libere a blaqueia.

4. 0 agente da transay8a T2 no site Y esta esperanda que a agente da transay8a T2

no site X se complete: DEADLOCK!

o problema com urn deadlock como esse e que nenhum dos sites pode

detecta-Ia usanda somente informa90es internas a esse site. Em outras palavras,

naD ha cicles nos Grafes wait-for locais, mas aparecera urn cicio S8 esses dais

grafos locais S8 combinarem para formar um grafo global. Segue-s8 que a detecC;:8o

do DEADLOCK global acarreta mais sabrecarga de camunicayao. porque exige que

grafos individuais locais sejam reunidos de alguma maneira.

Na verdade nem tados as sistemas detectam deadlocks na pratica - alguns

simplesmente utilizam urnmecanisme de limite de tempo. Par raz6es que devem ser
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6bvias, essa observac;ao e particularmente verdadeira para sistemas distribuidos.

(DATE,2001)

4.1.5 Gerenciamento distribuido de impasses

o problema de impasses em SBDDs tem natureza semelhante ao que se

encontra em sistemas operacionais. A competic;ao entre usuiuios pelo acesso a urn

conjunto de recursos (dadas, nesse casa) pode resultar em urn impasse, S8 0

mecanismo de sincroniz8<;8o S8 basear em bloqueios. As alternativas bern

conhecidas de preven9aO,anula9aOe detec9aO/reCUpera9aOtambem se aplicam a

SBDDs.(OZSU, 2001).

4.1.6 Confiabilidade de SGBDs distribuidos

Anteriormente foi mencionado que uma das vantagens potenciais dos

sistemas distribuidos e a maior confiabilidade e disponibilidade. Contudo, essa nao e

uma caracteristica que surge de forma automatica. ~ importante que sejam

fornecidos mecanismos para assegurar a consistencia do banco de dadas, e

tambem para detectar defeitos e se recuperar deles. A implica9aO no caso dos

SBDDs e que, quando ocorre urn defeito e varios sites S8 tornam inoperantes ou

inacessiveis, as bancos de dados existentes nos sites que permanecem

operacionais continuam consistentes e atualizados. Alem disso, quando 0 sistema

do computador ou da rede se recuperar da falha, 0 SBDD deve ser capaz de

recuperar e manter atualizados os bancos de dados nos sites em que ocorreu a

falha. 1550 pode ser especialmente dificil no caso de particionamento de redes, em
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que as sites sao divididos em dais au mais grupos, sem qualquer comunica<;8o entre

eles. (OZSU, 2001).

4.1.7 Suporte do sistema operacional

A implementa<;ao atual de sistemas de bancos de dados distribuidos sabre as

sistemas operacionais convencionais safre as conseqOencias de 9ar9al05 de

desempenho. 0 suporte oferecido pelos sistemas operacionais para operac;6es de

bancos de dados nao corresponde propriamente aos requisitos do software de

gerenciamento do banco de dad as. Os principais problemas relacionados com os

sistemas operacionais em sistemas de processador unico sao 0 gerenciamento de

memoria, 0 sistema de arquivos e as metodos de acesso, a recuperayao de falhas e

o gerenciamento de processos. Em ambientes distribuidos, surge 0 problema

adicional de ser necessaria lidar com varias camadas de software de rede. 0

trabalho nessa area consiste em encontrar solU96es para a dicotomia de fornecer

suporte adequado e simples para operac;6es de bancos de dados distribuidos, como

tambem prover 0 suporte geral do sistema operacional para outros aplicativos.

(OZSU, 2001).

Felizmente os sistemas operacionais evoluiram e continuam evoluindo

bastante para nao serem considerados problemas para a impiementa9aO de nenhum

software, principalmente dos SBDDs.

4.1.8 Bancos de dados heterogeneos

Quando nao existe nenhuma homogeneidade entre os bancos de dados em

varios sites, seja em termos do modo como dados estao estruturados logicamente
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(modelo de dados) au em termos dos mecanismos fornecidos para aces sa-los

(Iinguagem de dados), torna-se necessaria oferecer urn mecanismo de conversao

entre sistemas de bancos de dadas. Em geral, esse mecanisme de conversao

envolve uma forma canonica para facilitar a conversao de dadas, bern como

model as de programas para converter instru,oes de manipula,80 de dados. (OZSU.

2001).

Normalmente, essa heterogeneidade e introduzida quando se esta

construindo urn SGBD distribuido a partir de varios SGBDs autonomos e

centralizados. Nessa configura98.o, as problemas sao mais gerais que a

heterogeneidade. De fato, tais sistemas - que denominam-se sistemas de varios

bancos de dados (SVBD) - devem ser considerados complementares em rela,80

aos SGBDs distribuidos. Desse modo, todos as problemas discutidos anteriormente

tern especific896es complementares para sistemas de V(~rios bancos de dadas.

(OZSU, 2001).

Como foi dito na introdu,80 deste documento, a heterogeneidade e um fator

importante e cad a vez mais comum, inclusive as meios de integraC;8o entre bancos

de dados heterogeneos tern side materia de pesquisa, inclusive com a

disponibiliza9aa de 6timas pradutos, como e a caso do banco de dados Oracie, com

seus mecanismos de inte9ra9ao, como pode-se observar adiante neste projeto.

4.1.9 Relacionamento entre os problemas apresentados

Oeve-se mencianar neste momenta que esses problemas nao estao isolados

uns dos outros. As razoes para estuda-Ios separadamente sao que as problemas

sao dificeis a bastante para serem estudados sozinhas e talvez fosse impossivel

apresenta-Ios tad as juntos, e que talvez fosse possivel caracterizar a efeito de um

problema em urn outro, ate a usa de para metros e restri90es. De fata, cad a
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problema e afetado pelas soluc;:6esencontradas para os outros 8, par sua vez, afeta

o conjunto de soluc;:oesviaveis para eles.

o relacionamento entre os componentes e mostrado na Figura 3. 0 projeto de

bancos de dados distribuidos afeta muitas areas. Ele influencia 0 gerenciamento de

diret6rios, porque a defini9ao de fragmentos e sua coloca9ao determinam 0

conteudo do diret6rio (ou diret6rios), bem como as estrategias que podem ser

empregadas para gerencia-Ios. As mesmas informa,oes (isto e, a estrutura de

fragmentos e sua coloca,ao) sao usadas pelo processador de consultas para deter-

minar a estrategia de avali8yao de consultas. Par Dutro lado, as padr6es de acesso

e utl!iz89ao que sao determinados pelo processador de consultas sao usados como

entradas para os algoritmos de distribui9ao e fragmenta9ao de dados. De modo

semelhante, a localiz8<;ao e 0 conteudo dos diretorios influenciam 0 processamento

de consultas. (OZSU, 2001).

FIGURA 3 - RELACIONAMENTO ENTRE TEMAS DE PESQUISA - 2001

FONTE: OSZU, p.25

A replica9ao de fragmentos quando eles estao distribuidos afeta as

estrategias de controle da concorrencia que poderiam ser empregadas. Alguns
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algoritmos de controle da concorrencia naD podem ser usados facilmente com

bancos de dados replicados. De modo semelhante, os padroes de utiliza9ao e

acesso ao banco de dados influenciarao os algoritmos de controle da concorrencia.

Se 0 ambiente e de atualiz8r;BO intensiva, as precauyoes necessarias sao

bastante diferentes daquelas que existem em urn ambiente apenas de consulta.

Ha urn forte relacionamento entre 0 problema de controle da concorrelncia, 0

problema de gerenciamento de impasses e a questao da confiabilidade. Isso e

esperado, po is juntos eles constituern 0 que S8 costuma denominar 0 problema de

gerenciamento de tranS8yoes. 0 algoritmo de controle da concorrencia empregado

determinara S8 e au naD necessaria uma instalayc30 separada de gerenciamento de

impasses. Se for usado urn algoritmo baseado em bloqueio, havera impasses, 0 que

nao ocorrera se 0 timbre de hora for a alternativa escolhida.

Os mecanismos de confiabilidade sao implementados sabre urn algoritmo de

controle da concorrencia. Par essa razao, 0 relacionamento entre eles e auto-

explicativo. Tambem deve-se mencionar que as mecanismos de confiabilidade

considerados tern um efeito sobre a escolha do algoritmo de controle da

concorrencia. As tecnicas para proporcionar confiabilidade tambem fazem uso de

informayoes sobre localizayao de dados, pais a existencia de c6pias duplicadas dos

dados serve como uma proteyao para manter a confiabilidade da operayao.

Dois dos problemas apresentados anteriormente - questoes relacionadas ao

sistema operacional e bancos de dados heterogeneos - nao estao ilustrados na

Figura 3. E 6bvio que isso nao ocorre porque esses problemas nao estao

relacionados a outras questoes; de fato, a verdade e exatamente 0 aposto. 0 tipo de

sistema aperacional usado e os recursos admitidos par esse sistema operacional

tem grande influencia sobre as estrategias de solu90es que podem ser aplicadas em
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qualquer das outras areas de problemas. De modo semelhante, a natureza de todos

esses problemas mud a consideravelmente quando 0 ambiente e heterogeneo. As

mesmas quest6es devem ser tratadas de forma diferente quando a arquitetura da

maquina, as sistemas operacionais e 0 software de gerenciamento do banco de

dados local variam de um lugar para outro. (OZSU, 2001).

4.1.10 Propaga((ao de atualiza((oes

o problema basico com a replica9aO de dados e que uma atualiza9aO de

qualquer objeto logico deve ser propagada a todas as capias armazenadas desse

objeto. Surge entao, imediatamente uma dificuldade, se algum site que tenha uma

copia do objeto nao estiver disponivel (devido a uma falha de um site ou de redel, no

momenta da atualiza9ao. A estrategia obvia de propagar imediatamente as

atualiz8<;6es para lodas as copias poderia ser entaD inaceitavel, porque implica que

a atualiz8<;ao - e portanto a tranS8yao - falhara se qualquer dessas c6pias naD

estiver disponivel no momento. De fato, em urn certo sentido, as dados estao menes

disponiveis sob essa estrah3gia do que estariam no caso sem replicay80.

Um esquema comum para tratar do problema (nao 0 unico possivel) e 0

chamado esquema de copia primaria, que funciona assim (DATE, 2001).

• Uma copia de cada objeto replicado e designada como c6pia primaria. As

demais sao todas c6pias secundarias.

• C6pias primarias de diferentes objetos estao em sites diferentes (assim, mais

uma vez esse e urn esquema dislribuido).

• Opera«oes de atualizayao sao consideradas logicamente completas tao logo

a copia primaria e atualizada. 0 site que guarda essa copia e entao
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responsavel pela propaga9ao da alualiza9ao para as c6pias secundarias em

algum momento subsequente. (Porem, esse "momento subsequente" deve

ser anterior a COMMIT, se as propriedades ACID (Atomicity, Consistency,

Isolation, Durability) da transa9ao tiverem de ser preservadas.

Observe-se tambem que ele representa uma viola9ao do objetivo de

autonomia local, pais uma tranS89Bo poderia agora falhar, porque uma c6pia remota

(primaria) de algum objeto nao esta disponlvel, mesmo que esteja disponivel uma

c6pia local.

Tambem, conforme mencionado anteriormente, as exigencias ACID de

processamento de transa90es implicam que toda propaga9ao de atualiza9ao deve

ser concluida antes que a transa9ao em questao possa se complelar ("replica9ao

sincrona"). No entanto, varios produtos comerciais admitem atualmente uma forma

menos ambiciosa de replica9iio, na qual a propaga9ao de atualiza90es e feita em

algum momento posterior (talv8Z em algum momento especificado pelo usuario). nac

necessariamente dentro do escapo da transaC;Bo relevante ("replica<;Bo assincrona").

Na verdade, 0 termo replica9ao infelizmente foi mais ou menes usurpado par

esses produtos, resultando que - pelo menes no mercado comercial - quase sempre

ele e tomado com 0 significado de que a propagac;ao de atualizac;oes e adiada alE~m

do ponto de COMMIT da transa9ao relevante. 0 problema com essa abordagem de

propaga9ao postergada naturalmente e que 0 banco de dados nao pode mais ter a

garantia de ser consistente 0 tempo todo; de fato, 0 usuario pode nem sequer saber

se ele esta consistente ou nao.

Alem do disposto supracitado pode-se acrescentar duas observac;oes

adicionais sobre a abordagem da propaga9ao postergada:
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1. 0 conceito de replic8\=80 em urn sistema com propagac;:ao de atualiz8<;oes

postergada pode ser considerado uma aplica,ao da ideia de snapshots, que

semelhantes as vis6es sao variaveis de relac;:6esderivadas; porem diferentemente

delas, sao reais - ista 8, sao representados nao apenas par sua definic;:ao em termos

de outras variaveis de rela,oes, mas tambem por sua pr6pria c6pia das dadas

materializada separadamente (DATE, 2001).

Nao S8 pretende sugerir que a propagac;ao postergada e uma ideia ruim - e

claro que ela e a ac;:aocorreta em circunstancias apropriadas. Porem, 0 fato e que a

propaga,ao pastergada significa que as "replicas" naa saa replicas verdadeiras, e 0

sistema naa e urn sistema de banco de dados distribuido verdadeiro. (DATE, 2001).

2. Uma razaa (talvez a principal) pela qual as produtas estaa implementanda

a replica,aa cam propaga,ao postergada e que a alternativa - ista e, a atualiza,aa

de todas as replicas antes de COMMIT exige a suparte para a COMMIT em duas

fases, a que pode ser dispendioso em termos de desempenho. Essa situ8r;8.0

explica as artigos que as vezes sao encontrados na imprensa especializada com

titulos enganosos como "replic8yao versus COMMIT em duas fases" - enganosos,

porque parecem estar comparando os meritos de duas coisas completamente

diferentes (DATE, 2001).

Do ponto de vista pratico, a escolha dos metodos de propagayao deve ser

efetuada de acordo com 0 sistema em questao, por exemplo alguns sistemas podem

exigir 0 commit em duas fases por se tratar de uma operayao complexa e necessaria

dentro do escapa do sistema, para outros a atualiza9ao "assfncrona" pade ser a

melhar escolha.
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4.1.11 Controle de recuperagao

o controle de recuperaC;;:8o em sistemas distribuidos em geral S8 baseia no

protocolo do COMMIT em duas lases (ou alguma variante dele). 0 COMMIT em

duas lases e exigido em qualquer ambiente em que uma (mica transa,ao pode

interagir com varios gerenciadores de recursos aut6nomos; porem, e particularmente

importante em urn sistema distribuido, porque as gerenciadores de recursos em

questao - isto e, as SGBDs locais - estao operando em sites distintos e, portanto,

sao muito aut6nomos. (DATE, 2001)

Para Elmasri (2000), e necessario ter urn mecanisme de recupera,ao de dois

nlveis para manter a atomicidade de uma transayao quando esta envolve mais de

urn banco de dados. Urn coordenador ou gerenciador de recuperac;;:ao global €I

necessaria para manter informa96es necessarias para recuperalfao, alem dos

gerenciadores de recuperac;;:ao local e as informaC;6es que eles mantem (logs e

tabelas). 0 coordenador geralmente segue 0 protocolo commil em duas lases.

Portanto, surgem alguns pontos importantes:

1. 0 objetivo de nao dependencia de um site central determina que a lun,ao

de coordenador nao deve ser atribuida a um site especifico na rede, mas sim ser

realizada por sites diferentes para transa<;oes diferentes. Em geral, ela e tratada pelo

site no qual a transac;ao em questao e iniciada; assim cada site deve ser capaz de

atuar como site coordenador para algumas transac;:oes e como site participante em

outras.

2. 0 processo de COMMIT em duas fases exige que 0 coordenador S8

comunique com todos os sites participantes - 0 que significa mais mensagens e

maior sobrecarga.
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3. Se 0 site Y atuar como participante em um processo de COMMIT em duas

fases coordenado pelo site X, entao Y deve fazer 0 que for determinado pelo site X

(COMMIT ou ROLLBACK) 0 que for aplicavel, decorrendo uma perda (talvez

pequena) de autonomia local.

Na figura 4, pode-se identificar 0 processo basico de COMMIT em duas fases,

que apresenta as interac;:oes que ocorrem entre 0 coordenador e urn participante

tipico (que para simplificar suponha-se que esteja em um site remoto).

o tempo nessa figura e contado da esquerda para a direita. Tambem para

simplificar, suponha-se que a transa,ao tenha solicitado um COMMIT, e nao um

ROLLBACK. Ao receber essa solicita,ao de COMMIT, 0 coordenador executa 0

seguinte processo em duas fases:

FIGURA 4 - COMMIT EM DUAS FASES - 2001

ror~~ enVada no

r(eOrden.dor log de dechlln -- tim
d~ fa~e t. inItio dol f.lsl! 2

I

T''':~:''':~;, ". ..,
~i, ~3 ._" ~1 18

FONTE: DATE, p.579

• Ele instrui cada participante a "ficar pronto para seguir urn dos caminhos" na

transay80. A fjgura mostra a mensagem "prepare-se" sendo enviada no

tempo tl e sendo recebida pelo participante no tempo t2. 0 participante agora

for,a a emissao de uma entrada de log para 0 agente local fora de seu proprio
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log fisico, e depois responde "OK" ao coordenador (e claro, se nada tiver

saido errado - em particular, se 0 agente local nao falhou), e responde "Nilo

OK" em caso contrlirio. Na figura, essa resposta - que supoe-se para

simplificar ser "OK" - e enviada no tempo t3 e recebida pelo coordenador no

tempo 14.Observe-se que (como ja indicado) 0 participante agora solre uma

perda de autonomia: ele deve fazer 0 que e determinado subseqGentemente

pelo coordenador. Alem disso, quaisquer recursos bloqueados pelo agente

local devem permanecer bloqueados ate que 0 participante receba e atue de

acordo com essa decisao do coordenador. (DATE, 2001)

• Quando 0 coordenador recebe respastas de todos as participantes, ele toma

sua decisao (que sera commit se todas as respostas foram "OK" e roJ/back

em caso contrario). Em seguida, ele for9a uma entrada em seu proprio log

fisico, registrando essa decisao, no tempo 15. Esse tempo 15 marca a

transi9ao da Fase 1 para a Fase2. (DATE, 2001)

• Supondo que a decisao tenha side commit, 0 coordenador instrui cad a

participante a "Iaze~' (isto e, executar 0 processamento do COMMIT para 0

agente local); a figura mostra a mensagem "fa9a" sendo enviada no tempo 16

e sendo recebida pelo participante no tempo 17.0 participante faz 0 COMMIT

do agente local e envia uma confirma9ao ("Ieito") de volta ao coordenador. Na

figura, essa conlirma9ao e enviada no tempo IB e e recebida pelo

coordenador no tempo 19.(DATE, 2001)

• Quando todas as confirma9oes sao recebidas pelo coordenador, 0 processo

inteiro e concluido. (DATE, 2001)

~ claro que, na pratic8, 0 processo global e consideravelmente mais

complicado do que acabou-se de indicar, porque tem-S8 de preocupar-se com a
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possibilidade de falhas de sites ou da rede. Por exemplo, suponha-se que 0 site

coordenador falhe em algum tempo t entre os tempos t5 e t6. Entao, quando 0 site

S8 recuperar, 0 procedimento de reinicializ8yao ira descobrir pelo log que uma certa

transa,ao estava na fase dois do processo de COMMIT em duas fases e ira

continuar 0 processo de enviar as mensagens "facta" aos participantes. (Observe-s8

que 0 participante esta "em duvida" sobre a transa,ao no periodo de t3 a t7; se 0

coardenadar falhar no tempo t como e sugerido, esse periodo "em duvida" pode ser

bastante longo).

Pade evidenciar-se que, no casa ideal, gostaria-se que 0 processo de

COMMIT em duas fases fosse resiliente a qualquer tipo de falha concebivel.

Infelizmente, e filcil venficar que esse objetivo e inatingivel - isto e, nao existe

qualquer protocolo finito que garanta que todos os participantes concluirao uma

tranS8yao bem-sucedida em unissono ou retomarao uma tranS8C;8omalsucedida em

unissono, em face de falhas arbitrarias. Reciprocamente, supondo que existisse tal

protocolo, seja N a numera minima de mensagens exigidas par esse protocolo, e

supondo agora que a ultima dessas N mensagens seja perdida devido a alguma

falha, entaD, ou essa mensagem era desnecessaria. 0 que contra ria a hipotese de

que N era minima, ou 0 protocolo agora naD funciona. De qualquer modo, existe

uma contradi,ao, da qual deduz-se que nao existe tal protocolo. (DATE, 2001).

Apesar desse fato deprimente, existem pelo menos varios aperfei,oamentos

que podem ser feitos no algoritmo basico com uma visao para melhorar 0

desempenho:

• Em primeiro lugar, S8 0 agente em algum site participante especifico e
somente de leitura, esse participante pode responder "ignore-me" na fase

urn, e 0 coordenador podera de fato ignorar esse participante na fase dais.
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• Segundo, S8 todos as participantes responderem "ignore-me" na fase urn, a

lase dois podera ser completamente ignorada.

• T erceiro, hil duas variantes importantes sabre 0 esquema basico chamadas

COMMIT presumido e ROLLBACK presumida, descritos com rnais detalhes a

seguir.

Em geral, os esquemas de COMMIT e ROLLBACK presumido tern 0 eleito de

reduzir 0 numera de mensagens envolvidas no casa de sucesso (para COMMIT

presumido) ou no caso de lalha (para ROLLBACK presumido). A fim de explicar os

dais esquemas, observe-s8 primeiro que 0 mecanisme basico que roi descrilo

anteriormente exige que 0 coordenador S8 lembre de sua decisao ate ter recebido

uma confirmayao de cada participante. A razao, naturalmente, e que S8 urn

participante tiver uma queda enquanto estiver "em duvida", ele tera de interrogar 0

coordenador ao S8 reinicializar para descobrir qual toi a decisao do coordenador.

Contudo, uma vez que todas as conlirma,6es tenham sido recebidas, 0

coordenador sabe que todos os participantes fizeram 0 que Ihes loi determinado, e

entaD pode "esquecer" a tranS8y<3o.

No esquema do COMMIT presumido os participantes sao obrigados a

confirmar mensagens de ROLLBACK ("desla,a"), mas nao mensagens de

"COMMIT' ("Ia,a"), e 0 coordenador pode esquecer a transa,ao logo que tenha

dilundido sua decisao, desde que essa decisao seja de "COMMIT'. Se urn

participante em duvida tiver uma queda, ao se reinicializar, ele (como sempre)

interrogara 0 coordenador. Sa 0 coordenador ainda S8 lembrar da transac;ao (ista e,

se a caardenador ainda estiver esperanda pela confirmac;ao do participante), entao a

decisao deve ter sido de "ROLLBAC~'; do contrario, ela deve ter sido de "COMMIT'.
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E claro que a ROLLBACK presumida e 0 oposto. Os participantes sao

obrigados a confirmar mensagens de "COMMIT', mas nao mensagens de

"ROLLBACK", e 0 coordenador pode esquecer a transa<;:ilologo apos difundir sua

decisilo, desde que essa decisilo seja de "ROLLBACK". Se um participante em

divida tiver uma queda, ao se reinicializar, ele interrogara 0 coordenador. Se 0

coordenador ainda se lembrar da transa<;:ao(ou seja, se 0 coordenador ainda estiver

esperando pela confirma<;:ilodo participante), entao a decisilo foi de "COMMIT'; do

contrario, ela foi de "ROLLBACK".

I': interessante observar (e de certo modo antiintuitivo) que a ROLLBACK

presumida parece ser preferivel ao COMMITpresumido (diz-se "antiintuitivo", porque

seguramente a maioria das transa<;iies e bem-sucedida e 0 COMMIT presumido

reduz 0 n"mero de mensagens no caso de sucesso). 0 problema com 0 COMMIT

presumido e 0 seguinte: suponha-se que 0 coordenador tenha uma queda na fase

um (isto e, antes de tomar sua decisao). Ao ocorrer a reinicializa<;:ilo no site

coordenador, a transa<;:ilosofrera ROLLBACK (pois ela nilo se completou). Em

seguida, algum participante interroga 0 coordenador, perguntando por sua decisao

com relayao a essa tranS8yao. 0 coordenador nao S8 lembra da trans8<;ao, e assim

presume "COMMIT' - 0 que e evidentemente incorreto.

Para evitar esses "falsos COMMITs", 0 coordenador (se estiver seguindo 0

COMMIT presumido) deve for<;:aruma entrada de log em seu proprio log fisico no

inicio da fase urn, fornecendo uma lista de todos as participantes da trans8<;ao. (Se 0

coordenador sofrer uma queda agora na fase urn, ao S8 reinicializar ele poden3

difundir um "ROLLBACK" para todos os participantes.) E essa EIS (entrada/saida)

fi5ica para 0 log do coordenador esta no caminho critieD de toda trans89ao.



69

Portanto, 0 COMMIT presumido nao e tao atraente quanto poderia parecer a
primeira vista. De fato. pode-se dizer com seguranya que a ROLLBACK presumida e

o default de facto em sistemas implementados na epoca em que se escreve. (DATE,

2001).
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5 MECANISMOS DE INTERLlGA<;Ao ENTRE SBDDs

Como explicado anteriormente, a hip6tese de homogeneidade estrita e sem

duvida forte demai5; 0 que realmente precisa-se e que os SGBDs em diferentes sites

admitam a mesma interface. Se, por exemplo, Ingres e Oracle admitissem ambos 0

default Sal oficial - nem mais nern menDS - seria passivel faze-los S8 comportarem

como parceiros iguais em urn sistema distribuido heterogeneo (de fato, tal

possibilidade e urn dos argumentos comumente apresentados em favor do default

SQL). Esta discussao, no casa especifico de Ingres e Oracle e apenas para tarnar

as eaisas urn pouco mais concretas. Os conceitos tern aplicayao geral, e claro

(DATE,2001).

5.1 GATEWAYS

Suponha que se tern dois sites X e Y executando 0 SGBD Ingres e 0 Oracle,

respectivamente, e suponha que algum usuario U no site X deseje ver urn unico

banco de dados distribuido que inclua dados do banco de dados Ingres no site X e

dados do banco de dados Oracle no site Y. Por defini,ao, 0 usuario U e urn usuario

de Ingres, e portanto 0 banco de dados distribuido deve ser urn banco de dados

Ingres no que diz respeito a esse usuario. 0 onus para fornecer a suporte

necessario esta portanto sobre Ingres, nao sabre Oracle.

Como deve ser esse suporte?

Em principia, ele e bastante direto: 0 Ingres deve fornecer urn programa

especial usual mente chamado gateway - cujo efeito e "fazer 0 Oracle parecer 0

Ingre5". Ver a Figura 5, a seguir. 0 gateway pode entao funcionar no site do Ingres,

no site do Oracle ou (como a figura sugere) em algum site especial pr6prio entre os
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Qutros dais; porem, independente de ande funcione, ele deve fornecer pelo menes

todas as fun<y6es da lista a seguir. (DATE, 2001).

FIGURA 5 - UM GATEWAY HIPOTE:TICO FORNECIDO PELO INGRES PARA 0

ORACLE - 2001

FONTE: DATE, p. 586

Fun<;6es do Gateway Ingress-Oracle (DATE, 2001).

• Implementar protocolos para troca de informa<;iles entre Ingres e Oracle - a

que envolve (entre outras coisas) mapear 0 formata de mensagens no qual as

instru<;6es fonte de Sal sao enviadas do Ingres para 0 formato esperado pelo

Oracle, e mapear 0 formate de mensagem no qual as resultados sao enviados

do Oracie para 0 formato esperado pelo Ingres.

• Fornecer uma funC;8o "servidor relacional" para Oracle (analoga a funyao

fornecida pelo processador interativo Sal ja encontrado na maior parte dos

produtos Sal). Em outras palavras, 0 gateway deve ser capaz de executar

instru<;6es de Sal nao planejadas arbitrarias sobre 0 banco de dados Oracie.

Para ser capaz de fornecer tal fun<;ao, 0 gateway tera de usar 0 suporte Sal

dinamico ou (mais provavelmente), uma interface de nivel de chamada como
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SOL/CLI ou ODBC no site do Oracle. Outra alternativa e perrnitir ao gateway

fazer usa direto do processador de Sal interativo ja fornecido pelo Oracle.

• Mapeamento entre os tipos de dados do Oracle e do Ingres. Esse problema

inclui uma variedade de problemas secundarios relacionados com quest6es

como diferen9as de processador (por exemplo, diferentes comprimentos de

palavras de maquina), diferen9as de codigo de caracteres (compara90es de

strings de caracteres e solicita90es ORDER BY pod em dar resultados

inesperados), diferen9as de formato de ponto flutuante (uma notoria area de

problemas), diferen9as no suporte de hora e data (ate onde se sabe, nao hiI

dois SGBDs diferentes que forne9am suporte identico nessa area)

• Mapear 0 dialeto de SOL do Ingres para 0 dialeto do Oracle - note que Ingres

e Oracle admitem cad a um, certos recursos de SOL que 0 outro nao admite, e

que tambem existem recursos que tern sintaxe id€mtica nos dais produtos,

mas semanticas diferentes. Deve-s8 mencionar ainda que alguns produtos de

gateways oferecem um mecanismo de passagem (passthrough) pelo qual 0

usuario pode formular (por exemplo) uma consulta no dialeto do sistema de

destino e faze-Ia passar pelo gateway sem modifica90es para execu9ao por

esse sistema de destino.

• Mapear informa90es de feedback do Oracle (codigos de retorno etc.) para 0

formato Ingres.

• Mapear 0 catalogo do Oracle para 0 formato Ingres de modo que 0 site Ingres

e as usuarios nesse site possam descobrir 0 que 0 banco de dados Oracle

eontsm.

• Lidar com uma variedade de problemas de naD correspondencia semantica

que provavelmente ocorrerao entre sistemas distintos. as exemplos incluem
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dilerenyas de nomea.,ao (0 Ingres pode usar EMP# onde 0 Oracie de usa

EMPNO); diferen,as em tipos de dados (0 Ingres pode usar strings de

caracteres cnde 0 Oracle usa numeras); diferen<;:8s em unidades (0 Ingres

pode usar centimetros onde 0 Oracle usa polegadas); diferen,as na

representa,ao 16gica de informa,oes (0 Ingres pade omitir tuplas onde 0

Oracle usa nutes); e muito, muito mais.

• Servir como participante (na variante Ingres do) protocolo de COMMIT em

duas lases (supondo-se que as transa,oes do Ingres tenham permissao para

executar atualiza,oes no banco de dados Oracle). 0 lato de que 0 gateway

possa realmente executar essa funC;ao dependera dos recursos fornecidos

pelo gerenciador de transayiles no site do Oracle. Vale a pena observar que,

no momento em que S8 escreve, as gerenciadores de tranS8({OeS comerciais

(com certas exc8c;oes) em geral nao fornecem 0 que e necessaria sob esse

aspecto - au seja, a capacidade de urn programa de aplicac;:ao instruir 0

gerenciador de transa,oes para que ele "se prepare para terminar" (em vez

de instrui-Io a terminar, isla e, efetuar 0 COMMIT ou 0 ROLLBACK

incondicionalmente) (DATE, 2001).

• Garantir que os dados no site do Oracle que 0 Ingres exige que sejam

bloqueados estao de lata bloqueados, como e quando 0 Ingres precisa que

eles estejam. De novo, 0 tato de 0 gateway realmente ser capaz de executar

essa fun,ao dependera presumivelmente da arquitetura de bloqueio do

Oracle corresponder au nao a do Ingres.

Como pode-se notar adianle, na implementa,ao deste projeto, os gateways sao

pe,as importantes, e que realmente podem lazer muito do que se Ii solicilado a um
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SBDD, inclusive muito do que era apenas teoria ou suposic;:6es nas sita90es de Date

hoje sao realidade.

5.2 MIDDLEWARE DE ACESSO A DADOS

Os gateways descritos anteriormente (as vezes chamados mais

especificamente gateways ponto a ponto) sofrem de uma serie de limita,oes, uma

delas e 0 fato de que eles fornecem pequena independencia de localiza,ao. Outra e

que a mesma aplicac;:ao pade fazer usa de varios gateways distintos, par exemplo,

um para DB2, um para Oracle e outro para Informix - sem qualquer suporte para (par

exemple) junc;:6esque S8 estendam par varios sites, e assim par diante. Como uma

consequencia (e apesar das dificuldades tecnicas), produtos no estilo de gateways

com funcionalidade ainda mais sofisticada tern surgido a intervalos freqOentes nos

ultimos anos.

De fato, toda essa atividade comercial, que passou a ser chamada

middle ware (produtos tambem conhecidos como mediadores) e agora uma industria

significativa e muito prospera.

Claramente existem problemas significativos quando S8 tenta fornecer

independencia total do SGBD, mesmo quando todos os SGBDs participantes sao

especificamente sistemas de SOL. Porem, a recompensa potencial e enorme,

mesmo que as soluc;:oesnao sejam perfeitas; par essa razao, muitos produtos de

middleware de acesso a dados ja estao disponiveis e outros certamente aparecerao

em futuro pr6ximo no mercado. No entanto, devewse estar ciente de que as soluyoes

necessaria mente nao serao 6timas - apesar de afirmayoes em contra rio dos

fornecedores (DATE, 2001).



75

6 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Para a realiza,ao deste projeto foi adotada uma metodologia que visou

atender todas as fases, desde a fase de pesquisa ate a fase de implementac;ao e

testes.

Esta metodologia foi composta das seguintes etapas:

• Efetuar urn embasamento te6rico da area de banC05 de dados distribuidos,

identificando seus principios fundamentais bern como seus fatares principais

para implementa,ao;

• Identificar as areas chave para que se consiga atender plenamente os

beneficios de um SBDD;

• Oescrever os mecanismos de interiigayao comuns 80S SSOD heterogeneos;

• Analisar e descrever as mecanismos de interligaC;8o para 0 banco de dados

Oracle para SBDD Heterogeneos, especificamente com 0 banco MS

SqlServer;

• Criar urn modele de dados distribuidos, definindo tabelas atraves de urn

diagrama de entidade-relacionamento (DER);

• Criar um DFD (Diagrama de fiuxo de dados) para um sistema que manipule

informa,oes nas tabelas distribuidas;

• Instalar e configurar banco de dados Oracle, apenas para demonstra,ao do

prot6tipo;

• Instalar e configurar banco de dados MS SqlServer, apenas para

demonstra,ao do prot6tipo;

• Configurar gateway de comunica<;ao entre banco de dados Oracle e 0 MS

SqlServer;



• Implementar (programar) sistema para manipula980 de dados;

• Testes e Valida98o.

• Elaborar a apresenta980 final (prot6tipo) do projeto de gradua98o;

• Elaborar a apresenta980 da delesa do projeto de graduay1io.

76
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7 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTACAo

Para a implementa,ao do projeto proposto foi utilizado como base de dados 0

SGBD Oracle e 0 SBGD SqlServer da Microsoft instalados em plataforma Windows

(XP ou 2003 Server) em maquinas diferentes porem dentro de uma mesma rede.

A interliga,ao entre as bases foi efetuada atraves de um gateway de

comunica,ao do Oracle para 0 SqlServer.

A escolha destes bancos de dados se da porque sao os softwares de bancos

de dados mais utilizados nas empresas atualmente, desde empresas pequenas a

empresas grandes; da mesma forma estes softwares apresentam urn grau de

confian~a e maturidade elevados onde pode-s8 disculir assuntos complexos como

integra,ao entre base de dados heterogeneas, no caso do estudo deste projeto.

A aplica,ao para manipular dados foi desenvolvida na linguagem Centura-

SqlWindows da Gupta Corporation, que e uma linguagem de programa,ao de quarta

gera,ao (4GL) totalmente orientada a objetos, e que possui mecanismos nativos

para conexao a diversos bancos de dados, incluindo os do escopo deste projeto.

Tambem a escolha se deu pela facilidade de implementar as aplica,oes

graficas necessarias para a manipular;ao dos dados no ambiente distribuido.
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8 SOLuc;:Ao DE INTEGRAc;:Ao ORACLE

Atualmente existe uma grande demanda para integrar e consolidar todas as

informa~5es de uma organiZ8((aO em urn unico ponto central. Integrayao e

consolida,ao de informa,oes desta forma permitem a uma organiza,ao facil e

rapidamente obter vantagens ou sinergias em informayoes empresariais. 0 desafio

encontrado e obter eficiencia, rapidez e economia na distribui,ao destes dadas em

sites Oracle e nao-Oracle atraves de uma (mica aplicayao. fornecendo ao usuario

uma visao compreensiva e unificada das informayoes corporativas.

A Orade oferece duas solu,oes para compartilhamento sincrono de

informa,oes dentro de uma empresa: Oracle Generic Connectivity e Oracle

Transparent Gateways. 0 acesso sincrono usa caracterfsticas do Oracle's

Distributed Sal para consolidar as dados imediatamente na hara em que sao

solicitados, ocultando sua localiza,ao do aplicativo au do usuario, fazendo parecer

como S8 fosse ou estivesse em urn ambiente local.

o Oracle Generic Connectivity e Oracle Transparent Gateways provem a

flexibilidade e escalabilidade necessaria para transparentemente acessar mais de 40

bancos de dados nao-Orade, incluindo Microsoft Sal Server, IBM OB2, e Sybase,

isto a partir de urn ambiente Oracle. Com esta soluC;aoas desenvolvedores de

aplicativos podem manter a foco e a esfor,o no desenvolvimento de solu,oes de

neg6cios ao inves de tentar desenvolver solu<,;:oescustomizadas para aces so aos

bancos nao-Oracle.

Como urn resultado da transparemcia do Generic Connectivity e Transparent

Gateways, 0 acesso a ambos os sites (local e remota) e alcanc;ado usando 0 Oracle

Sal e as Procedures Call Interfaces, mesmo se os dados remotos estiverem em

multiplos bancos de diferentes fornecedores. (ORACLE, 2005).
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8.1 CONECTANDO SISTEMAS DIFERENTES

Ainda que as interfaces de usuarios para diferentes bancos de dados nao-

Oracle baseados em padr6es SOL possam parecer identicas, existem sutis (e nao

tao sutis) diferen98s entre estes sistemas. Estas diferenC;8s podem prevenir estes

sistemas diferentes de operar em conjunto efetivamente. (ORACLE, 2005).

Geralmente, estas diferenC;8s estao em tres areas de opera98o: Traduy80

SOL, tradu,ao de dicionario de dados, e tradu,ao de tipos de dados (datatype8). A

80lu,ao disponibilizada e traduzir estas opera,6es de um dialeto para outro.

(ORACLE, 2005).

8.1.1 Tradugao SQL

Ainda que um banco de dados relacional esteja baseado em padr6es SOL,

pod em existir diferenC;8sentre os fornecedores na sua implementay8o. Par exemple,

a execuC;8ode uma senteny8 que retorna dados em letras de caixa alta e a seguinte

S8 executada em urn ambiente Oracle:

SELECT TO_UPPER(ename) FROM emp;

Ja em ambientes nao-Oracle a mesma sentenC;8 SOL pode ser executada da

seguinte forma:

SELECT UPPERCASE(ename) FROM emp;

As solu,6es heterogeneas devem automaticamente traduzir 0 dialeto de

sistemas diferentes para 0 sistema local (ende a tranS8C;8o foi originada), evitando a
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necessidade do usuario utilizar mais de urn dialeto no sistema. Tambem, esta

traduyao deve ocorrer de forma transparente. (ORACLE, 2005).

8.1.2 Tradu<;:ao de Dicionario de Dados

Metadados, QU informa90es sabre 0 ambiente de urn banco de dadas, sao

extremamente importantes para efetuar urn gerenciamento deste banco de dados

por seus administradores (DBAs - Database Administrators). Entretanto diferentes

fornecedores de bancos de dados possuem seus pr6prios melodos de armazenar e

apresentar estas informar;oes em seus dicionarios de dad os. Neste casa tambem e

necessaria urn mecanisme que permita consultas destes dados em ambientes

diferentes, mas que sejam mostrados no formato do banco de dados local (onde a

transayao foi originada).

Por exemplo, urn DBA pode executar 0 seguinte comando SOL para visualizar

todas as tabelas em urn banco de dados Oracle:

SELECT' FROM sys.dba_objects

WHERE object_type = 'TABLE';

Ja em bancos de dados diferentes 0 seguinte comando SOL tern

funcionamento similar:

SELECT' FROM catalog_objects

WHERE object_name LIKE '%EP%'

AND object_type = 'TABLE';
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Assim como para tradu,oes SQl, as solu,oes heterog~neas devem

automaticamente traduzir uma consulta para urn dicionario de dados no dialeto do

banco de dados local. Esta tradu,iio envolve reescrever 0 SELECT local em uma

consulta que produza os mesmos resultados no banco de dados remoto. (ORACLE,

2005).

8.1.3 Traduc;:ao de tipos de dados (datatypes)

A area final que aleta a interoperabilidade de sistemas dilerentes envolve a

tradu,ao de tipos de dados de labricantes dilerentes. Por exemplo, uma solu,iio

heterogenea deve transparentemente gerenciar a tradu,iio de um tipo de dados

PACKED DECIMAL do banco DB2 para 0 tipo de dados NUMBER do Oracle.

Quando um comando de descri,iio de tabelas (Ex. DESCRIBE) e executado

ern urn banco remota, ele deve ser descrito com as tipos de dados do banco local.

(ORACLE, 2005).

8.2 SOLuc;:AO ORACLE HETEROGENOUS SERVICES

A solu,iio da Oracle para integrar sistemas dilerentes laz parte do

componente Heterogeneous Services (HS) que esta integrado aD Oracle Server, e

tarnbam par urn agente que prove informac;6es e conectividade para bancos n80-

Oracle. As solu,oes SaObaseadas em dais agentes 0 Oracle Generic Connectivity e

o Transparente Gateway.O primeiro e recomendado para bancos nao-Oracle quando

nao existe urn gateway disponivel. Ja 0 segundo, Transparent Gateway, e uma

soluc;ao otimizada que prove maiores funcionalidades e met her performance que 0

Generic Connectivity.



82

FIGURA 6 - INTEGRA9Ao DA SOLU9Ao ORACLE - 2005

Or3d~N~1++--.- I Agffi'I .••••- .•.

FONTE: ORACLE, hllp:Jloln.oracle.com/productslgaleways/pdr/Galeways_twp.pdf

Introduzido com a versao 8 do banco de dadas, a Heterogeneous Services

(HS) expande 0 engine do Oracle SOL para reconhecer 0 SOL e outras

funcionalidades procedurais de bancos de dados nao-Oracle remotos, incluindo

mapeamentos necessarios para obter Qutras informa96es importantes dos

dicionarios de dadas. Como urn componente integrado, 0 HS pode obter vantagens

do parser de SOL e das habilidades de otimiza,ao distribuidas do banco de dados

Oracle. (ORACLE, 2005).

Em adicional, a coordenador de tranS8yoes do Oracle server mantem a

tranS8yao coordenada entre a Oracle e as sistemas nao-Oracle remotes, al9m de

prover 0 protocolo de two-phase commit para assegurar a integridade das

transa90es distribuidas, mesma para bancos nao-Oracle que nativamente naD

suportam este protocolo. Esta integra,ao tambem assegura que 0 transparente

gateway pode imediatamente tamar vantagem de quaisquer aprimoramentas futures

disponibilizados no Oracle server. (ORACLE, 2005).
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Os serviyos apresentados pelo HS sao as seguintes:

• Transaction Service

• SOL Service

• Procedural Service

Alem disso, 0 HS prove a habilidade de lomecer SOL nalivo para bancos nao-

Oracie, esla caraclerislica e conhecida como Pass-Through SOL. (ORACLE, 2005).

8.2.1 Transaction Service

Este servi90 certifiea que 0 ambiente Oracle pode gerenciar sessoes

autenticadas nos sistemas nao~Oracie. Este gerenciamento inclui estabelecer e

encerrar as canexoes quando necessaria nestes sistemas. 0 Transaciton Service

lambem assegura que as Iransa,5es dislribuidas irao manler a inlegridade global

dos dadas, mesma que as bancos nao-Oracle remotes naD suportem, par exemplo,

o prolocolo de two-phase commit. (ORACLE, 2005).

8.2.2 SQL Service

Esle servi,o prove as habilidades necessarias para Iraduzir dois dos Ires lipos

de Iradu,ao necessarios quando se conecla a bancos de dados dilerenles. Oue sao

a Iradu,ao de SOL e a tradu(:8o do dicionario de dados.

o lerceiro tipo de Iradu9ao, tradu,ao de lipos de dados, e lomecido pelo

agenle do HS. (ORACLE, 2005).

8.2.3 Procedural Service

Este servic;:o fornece uma interface para a execuc;:ao de stored procedures em

bancos nao-Oracle. Especificamente, 0 Procedural Service mapeia uma chamada
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PLiSOL em uma chamada equivalente (fun,ao ou procedimento) no banco de dados

nao-Oracie. (ORACLE, 2005).

8.2.4 Pass-Through SQL

Este servi~o prove a facilidade de fornecer Sal nativQs ao banco nao-Oracle.

Islo permite executar fun90es ou procedures que nao sao suportadas pelo Generic

Connectivity ou pelo Transparente Gateway. 0 Pass-Through SOL suporta result

sets e bind variables, inclusive com a possibilidade de utilizar comandos DDL (Data

Definition Language). (ORACLE, 2005)

8.3 BENEFICIOS DO HETEROGENEOUS SERVICES

Como dito anteriormente, a integra,ao do HS com 0 Oracle Server e bemlfica

para urn ambiente heterogeneo distribuido. Os beneficios mais natadas sao as

seguintes:

• lntegra,ao de Servidores (Server integration)

• Otimiza,ao da distribui,ao (Distributed Optimization)

8.3.1 Integrac;:ao de Servidores (Server integration)

Quando urn agente e registrado com 0 Oracle Server, as capacidades de

tradw;:aodo banco nao-Oracle sao acessadas e armazenadas localmente.

Efeluando este armazenamento elimina-se a necessidade de comunic898o a

cada sessao estabelecida, reduz-se as processos de ida e volta e as transferencia

de dados necessarios para se estabelecer a comunicayao entre os sistemas Oracle

e os sistemas nao-Oracle. (ORACLE, 2005).

o aces so aos bancos nao-Oracle sao aprimorados, pelo usa do parser de

SOL contido no Oracle server. Alem disto, a utiliza,ao do parser de SOL do Oracie,
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determina que 0 comando SQl emitido sera analisado (parsed) samente uma vez,

ao inves de executar urn parse local e entao nova mente Dutro parse no banco

remota.

o gerenciamento do ambiente heterogeneo tambem foi aprimorado com a

adi9aO de V$ views que retornam informa90es sobre 0 estado deste arnbiente.

(ORACLE, 2005).

8.3.2 Otimiza98o da distribui980 (Distributed Optimization)

As habilidades de otirniza9aO de consultas SOL do Oracle server sao

extendidas para os bancos nao-Oracle. Isto implica que 0 Oracle pode determinar 0

melhor metodo para eXeCU9aOde comandos SOL. 0 Oracle pode determinar, por

exemplo, que a melhor performance distribuida pode ser alcan9ada atraves de um

JOIN de duas tabelas em um banco nao-Oracle remoto. Neste caso somente as

linhas que satisfa9am 0 comando SOL SELECT serao retornados para 0 banco

Oracle que originou a pesquisa. 0 que reduz substancialmente a quantidade de

dados transferidos pela rede.

Por exemplo, 0 seguinte comando SELECT foi efetuado em um banco Oracle

local:

SELECT I.a, I.b, r1.c, r1.d, r1.e, r2.b, r2.c

FROM remote r1, remote r2, local I

WHERE r1.c = r2.c AND r1.e > 300 AND r1.c = I.c

Entao, 0 Oracle pode reescrever 0 comando e depois envia-Io aD agente da

seguinte forma:
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SELECT r1.e, r1.d, r1.e, r2.b, r2.e

FROM remote r1, remote r2

WHERE r1.e ; r2.e AND r1.e > 300

8.4 AGENTE

Urn agente e 0 processo atraves do qual urn Oracle Server S8 conecta a urn

banco de dados nao-Oracle. Este agente consiste de dais componentes. Estes sao a

Agent Generic Code e a Driver nao-Oraele especilico. Um agente existe

principalmente para isalar a banco de dados Oracle de programas de terceiras.(third-

party programs). Para urn processo acessar bancos nao-Oracle e necessario que

exista uma liga9ao entre as dais (0 agente e a driver).

Este agente pode residir nos seguintes loeais:

• Na mesma maquina do banco de dados nao-Oracle

• Na mesma maquina do banco de dados Oracle

Em urna rnaquina diferente das duas aeirna

o processamento do Agente e usual mente iniciado quando urna sessao de

usuario faz urna primeira requisiyao a um banco de dados nao-Oracle atravss de um

database link. Estas canexiles sao leitas atraves do software de eonexaa remota do

Oracle, no casa 0 Oracle Net Services, que permite a comunicac;ao entre 0 cliente e

o servidor. Esta comunic8yao e mantida ate a sessao do usuario ser desconectada

au quando a database link lor explicitamente eneerrado (ORACLE, 2005).

A habilidade de mapeamentos SOL, canversiles de tipo de dadas, e interface

com as bancos nao-Oracle remotos sao de responsabilidade do Agente. Estes

agentes interagem com 0 HS para lornecer conectividade transparente entre os

bancos Oracle e nao-Oracle. Se um ambiente heterog€meo crescer, pode ser
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passive1 adicionar novos agentes para conexao com novas bancos nao-Oracle.

Existem dais tipos de agentes: HS Agents e Transparent Gateway Agents.

Para HS Agents, existem ainda dais tipos: a HS OOSC, que usa urn driver

OOSC para executar a inteface com bancos nao-Oracle e a HS OLE OS, que usa

urn OLE OS driver. HS Agents sao parte do Oracle Server. 0 Generic Connectivity

usa estes agentes para conectar aos bancos nao-Oracle.

Transparent Gateways Agents sao separadas do Oracle Server.

Diferentemente dos HS Agents, que devem obrigatoriamente estar na mesma

maquina que 0 banco de dados Oracle, 0 Transparent Gateway Agent pode ser

instalado em qualquer maquina. Para aumentar a performance e funcionalidade, 0

Transparent Gateway usa interfaces nativas de comunic8(jao com as bancos nao-

Oracle (ORACLE, 2005).

Em alto nivel, a arquitetura do processo de conectividade heterogenea e
mostrada na figura a seguir.

FIGURA 7 - ORACLE HETEROGENEOUS CONNECTIVITY PROCESS

ARCHITECTURE - 2005

.,."

FONTE: ORACLE, http://download-west.oracie.com/docs/cd/A91202 01/901 dod

server.901/a68789/1oc.htm

http://download-west.oracie.com/docs/cd/A91202
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o m6dulo de servi90s Heterogeneos (HS) do kernel comunica-se com 0

agente HS que, em contra-partida, comunica-se com os bancos de dados nao-

Oracle. Conceitualmente pode-se dividir esta comunicayao em tres partes:

• 0 m6dulo HS no servidor de banco de dados Oracle, no qual a maioria dos

processos relacionados a conectividade homogenea aconteee.

• 0 Agent Generic Code, que e generico para todos os produtos baseados no

HS. Basicamente consiste, na maior parte, de c6digos para comunic898o com

as banco de dados remotes.

• 0 driver de comunic8y8o, que e 0 modulo que S8 comunica com os bancos

nao-Oracle, e usado para mapear as chamadas da API (aplication program

interface) do HS para a API nativa do banco nao-Oracle.

Os agentes sao um componente integral de toda solU9aOde conectividade

heterogenea. Eles especificamente fornecem:

• SQl and Data Dictionary Translation information

• Oatatype Translation

• Server Isolation

8.4.1 SOL and Data Dictionary Translation Information

Como discutido anteriormente, os agentes eontsm todas as informa96es para

tradUy80 necessarias que 0 serviyo de tradu980 do HS necessita.

8.4.2 Tradu9ao de tipos de dados - Datatype Translation

Dilerentemente da tradu9ao de SOL e de dicionario de dados que sao

eletuadas pelo HS no Oracle server, a tradu9ao de tipos de dados (datatype
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translation) e executada pelo agente. Na verdade, existem duas raz5es para ista

(ORACLE, 2005).

• Redugao de Sobrecar9a (overhead reduction)

• Conversao de tipos nao suportados (conversion of unsupported datatypes)

Par exemplo, para os tipas de dados numericos existem uma varia980 muito

grande de sub tipos, por isso a conversao deste tipo de dados e efetuada no agente

o que reduz a overhead entre 0 Oracle server e 0 proprio agente. Esta t8cnicB

permite eliminar a necessidade de primeiro transferir todos as tipas de dados

numericos disponiveis para 0 servidor e 56 ap6s efetuar a conversao para urn tipo de

dados numerico do Oracle. Na verdade a tradugao de tipos de dados e relativamente

"cara" em rel8yao a performance, e executando esta tradUC;8o no agente evitara

penalizar excessivamente 0 Oracle server. Alem dista, S8 0 agente residir na mesma

maquina que 0 servidor nao-Oracle, 0 agente poderc3tirar vantagem do conjunto de

instrugaes locais da CPU para tradugao de tipos de dados, 0 que aumenta em muito

a performance (ORACLE, 2005).

Finalmente, executando a traduc;ao de tipos de dados no agente permitira

converter tipos de dados nao suportados em tipos de dad os valid os para 0 Oracle.

(Note-se, entretanto que nem todos as agentes suportam esta caracteristica)

(ORACLE, 2005).

8.4.3 Isolac;:ao do Servidor - Server Isolation

o agente utiliza uma API (Application Program Interace) para se comunicar

com os sistemas nao-Oracle. Os processos do agente sao executados em separado
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dos processos do Oracle server, a que protege 0 Oracle server de qualquer falha em

potencial causada pelo agente (ORACLE, 2005).

8.5 ORACLE GENERIC CONNECTIVITY

Generic Connectivity e uma caracteristica do Oracle server presente desde a

versao 8.1.6. Esta soluy<3o de conectividade procura atender as necessidades de

aces so de dados de varios loeais de armazenamento para quais 0 Oracle nao tern

uma solu,ao de gateway disponivei. Ele permite uma conectividade transparente

usando padroes de comunica,ao consagrados pelo mercado, como ODBC e

OLEDB.

A soluc;:ao Generic Connectivity apresenta algumas limita90es imporiantes

(ORACLE, 2005):

• labelas que contenham colunas BLOB devem ter uma coluna separada para

servir como chave primiuia.

• Dados BLOB/CLOB nao podem ser lidos atraves de consultas pass-through

Comandos DML de update/delete que incluem fun,oes dentro de uma

clausula WHERE nao sao suportados.

• Stored procedures nao sao suportadas.

• Agentes Generic connectivity nao podem participar de trans890es distribuidas

- ales suportam apenas tranS8c;oes single-site.

Para fins de implementa,ao deste projeto, foi trabalhado somente com a Oracle

Transparent Gateway por S8 tratar de uma SOIUyBO mais completa e com 0 suporte

necessaria as caracteristicas desejadas de um ambiente distribuido, como, par

exemplo, suporte ao protocolo de two-phase-commit.
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B.6 ORACLE TRANSPARENT GATEWAY

Em contraste com 0 Generic Connectivity, 0 Transparente Gateway e urna

soluc;:ao mais aprimorada, especial mente construida para sistemas nao-Oracle. por

isso e considerada urna soluc;ao otimizada, com maiores funcionalidades e que

apresenta melhor performance. 0 motivQ para abter urna melhor perfomance e a

comunic8c;ao nativa com bancos nao-Oracle. Para estabelecer esta comunic8c;ao 0

Oracle Transparente Gateway liga-se com as bibliotecas de sistemas dos bancos

nao-Oracle. Outra vantagem do gateway e que ele pode ser instalado

independentemente do Oracle server, apresentando assim uma certa forma de

mobilidade.

Esta mobilidade permite ao gateway ser instalado nos seguintes locais:

• No banco Oracle

• No banco nao-Oracle

• Em outra localidade

Independente da localidade escolhida, a dominio de rede deve ser a mesmo

para todos as sistemas participantes da soluc;ao Oracle Transparent Gateway.

Diversos t6picos devem ser considerados ao determinar cnde instalar 0

Oracle Transparent Gateway, por exemplo, trafego de rede, plataforma disponivel,

hardware e armazenamento (ORACLE, 2005).

B.7 TRANSPARENCIA HETEROGENEA

B.7.1 Transparencia Heterogenea Operacional

Os sistemas nao-Oracle parecem para 0 usuario como sa fossem sistemas

Oracle remotos, desde que as agentes possam prover a habilidade de traduzir SOL,
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dicionario de dados e tipos de dados, para 0 proprio dialeto do banco Oracle, alem

de prover todo a gerenciamento de transa<;oes necessarios ao ambiente

heterogeneo (ORACLE, 2005).

8.7.2 Transparencia Heterogenea de Localizagao

Em alguns cases, somente a transparencia operacionaJ naD e 0 bastante,

algumas vezes e vantajoso fazer 0 ambiente remota parecer como S8 fosse urn

ambiente local. Esta transparencia pode ser alcanyada atrav8S do usa de VIEWs ou

SINONIMOS para cada objeto remoto. Assim ao inves de referenciar um objeto

remotD, atraves da especific8yao de urn database link, pode-s8 referenciar uma

VIEW ou SINONIMO diretamente. Por exemplo, um usuario pode executar 0

seguinte comando SELECT para acessar um objeto remoto:

SELECT empid, ename, mgr FROM

emp@non_Oracle_system;

Depois da cria,ao de um SINONIMO emp no banco local, 0 usuario poderia utilizar 0

seguinte comando SELECT:

SELECT empid, ename, mgr FROM emp;

Outra vantagem do uso de SINONIMOS e VIEWs e 0 baixo impacto causado

pela mudanya de urn objeto remota de urn site para Qutro, neste casa pode-s8

simplesmente mudar a defini,ao da VIEW e/ou do SINONIMO para refletir a

alterayao.
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8.8 FLUXO DE PROCESSAMENTO DO GATEWAY

A figura 8, a seguir demonstra a seqOencia de eventos que ocorre quando

uma aplica<;:ao cliente executa uma consulta a urn banco de dados nao-Oracle

atraves de urn gateway (ORACLE, 2005).

FIGURA 8 - FLUXO DE PROCESSAMENTO DO GATEWAY - 2005

FONTE: ORACLE, http://download-west.oracle.com/docsJcd/A91202 01/901 dod

server.901/a88789/toc.htm

1. A aplica,iio cliente envia urna consulta atraves do Oracle Net para urn banco

de dados Oracle SelVer.

http://download-west.oracle.com/docsJcd/A91202
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2. 0 Banco de dados Oracle Server envia a consulta para 0 Gateway atraves do

Oracle Net.

3. Para a primeira transay80 em uma s898o, 0 gateway efetua urn login no

banco de dados nao-Oracle usanda urn nome de usuiuio e senha validos no

banco nao-Oracle.

4. 0 gateway converte a instru~ao Sal Oracie em uma instru~ao Sal

entendivel pelo banco naa-Oracle.

5. 0 gatewayacessa os dados no banco nao-Oracle atraves da instru~ao SOL

6. 0 gateway converte os dados retornados em urn formato compalivel com 0 do

banco de dados Oracle.

7. 0 gateway retorna 0 resultado da query para 0 banco de dados Oracle,

atraves do Oracle Net Services.

8. 0 banco de dados Oracle encaminha 0 resultado da instru~ao Sal a

aplica~ao cliente atraves do Oracle Net. 0 database link permanece aberto

ate que a sessao do gateway seja finalizada au 0 database link seja

explicitamente encerrado.
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9 CONFIGURAC;;AO DO ORACLE TRANSPARENT GATEWAY

Para configura<;ao do Oracle Transparent Gateway para acesso ao Microsoft

SqlServer e necessaria executar as seguintes passos:

• Configurayao do Gateway

• Configura,ao do servi,o de Listener do Oracle Net para 0 Gateway

• Configurac;ao do Oracle Database Server para aces so do Gateway

• Cria,ao do Database Link

9.1 CONFIGURAc;:Ao DO GATEWAY

Passo1: Escolher urn Identificador de Sistema (SID - System Identifier) para 0

gateway.

o identificador de sistema do gateway e uma string de caracteres

alfanumericos que identifiea urna instancia do gateway. E necessaria para cada

instancia do gateway urn identificador de sistema (SID) para acesso a urna instancia

do banco de dados SqlServer que se quer acessar. 0 identificador de sistema (SID)

e usado como parte do nome do arquivo de parametros de inicializ8y80. 0

identificador de sistema padrao (SID) e tg4msql.

Passo2: Configurar 0 arquivo de parametros de inicializ89ao

o arquivo de parametres de inicializ8C;80 deve estar dispon[vel quando 0

gateway for iniciado. Durante a instalac;:ao, 0 seguinte arquivo de inicializac;:ao e
criado, ORACLE_HOMEltg4msqlladminlinitlg4msql.ora, onde ORACLE_HOME e 0

diret6rio no qual 0 gateway e instalado.
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Se 0 SID escolhido nao for 0 padrao, sera necessario alterar 0 arquivo de

parametres de inicializa,ao usando 0 SID escolhido no passo 1. Este arquivo de

inicializayao e 0 suficiente para iniciar 0 gateway, verificar a instalay80 e a

comunica<;80 entre as bancos de dadas.

No arquivo de parametros de inicializat;80 deve ser especificado 0 nome do

servidor SqlServer bem como 0 nome do banco de dados do SqlServer, como

descrito abaixo:

9.2 CONFIGURACAO DO SERVICO DE LISTENER DO ORACLE

NET PARA 0 GATEWAY

a gateway requer Servi,os do Oracle Net para fornecer acesso aos dados de

forma transparente.

Pass01:Configurar Servi,os de Oracle Net TNS Listener para 0 gateway

as servi,os do Oracie Net usam 0 TNS listener para receber conex6es de

entrada de um cliente Oracle Net. a TNS listener e 0 gateway devem residir na

mesma maquina.

a TNS listener aguarda conexDes de entrada vindas do Oracle database

server. Para que 0 listenertrabalhe para 0 gateway deve ser adicionado informa,6es

sobre 0 gateway no arquivo de configura,ao do listener, listener.ora. Este arquivo

esta localizado no diret6rio ORACLE_HOMElnetworkladmin.

A seguir tem-S8 urn exemplo do arquivo em questao.

SID LIST LISTENER.
- (SID_LIST=
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(SID DESC=
(Sro-NAME_gateway sid)
(ORACLE HOME=oracle home directory)
(PROGRAM=tg4msqll - -
)

Passo2: Reiniciar a servi~o do TNS Listener para a gateway

Na op~ao servi~os do painel de controle do windows, selecione 0 servi~o do

TNS Listener, clique em Parar e em seguida em Inidar.

Para verifiear S8 0 Listener esta sendo executado corretamente pode·se

utilizar 0 programa Isnrcll, para isto deve-se abrir um prompt de comando e digitar

Isnrctl services;, S8 a configuraC;8o estiver correta devera ser mostrado urn serviyD

com 0 nome da instancia SID escolhido anteriormente.

9.3 CONFIGURAC;;AO DO ORACLE DATABASE SERVER PARA

ACESSO DO GATEWAY

Antes de usar 0 gateway para acessar dados no Microsoft SqlServer deve ser

configurado 0 Oracle Database Server para permitir a comunica~ao com 0 gateway

atraves do Oracle Net Services.

Para permitir esta comunic8yao deve ser alterado 0 arquivo tnsnames.ora,

esta arquivo deve ser alterado manualmente e nao atraves dos assistentes de

configura~6es do Oracle Net Services, isto porque 0 parametro necessario nao pode

S8r colocado pelo assistente automaticamente.

o conteudo deste arquivo e demonstrado a seguir:

connect_descriptor-
(DESCRIPTION=
(ADDRESS=

(PROTOCOL=TCP)
(HOST=host name)

(PORT=pon= number)
)

(CONNECT_DATA=
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(SID~gateway_sid) )

(HS_OK) )

9.4 CRIA<;:AO DO DATABASE LINK

Todo cliente Oracle conectado ao banco de dados pode ter acesso aos dados

armazenados no Microsoft SqlServer atraves de um database link.

Para cria,80 do database link 0 seguinte comando deve ser executado:

Create public database link msql

connect to "sa" identified by "sa"

using 194msql'

Apos a cria,ao do database link os dados podem ser acessados da seguinte

forma,

Select' from all_users@msql

Entretanto deve-s8 observar que 0 acesso aos objetos armazenados no

SqlServer possuem distin980 entre maiusculas e minusculas,como pode-s8 observar

no exemplo abaixo:

select "TerritoryIO" from "EmployeeTerritories"@msgl'

9.5 EXEMPLO DOS ARQUIVOS DE CONFIGURA<;:AO

Arquivo TNSNAMES.ORA para 0 Gateway.
tg4msql=
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST = CSISOl)
(PORT = 1521)
)
(CONNECT_DATA = (SID=tg4msql)
)
(HS=OK)



Arquivo LISTENER. ORA para 0 Gateway

LlSTENER=
(ADDRESS=
(PROTOCOL=TCP)
(HOST=CSISOL)
(PORT=1521 )
)

SID LIST LlSTENER=
(SID_LlST=
(SID_DESC=
(SID_NAME=tg4msql)
(ORACLE_HOME=C:loraclelproductI1 O.1.O\db_1)
(PROGRAM=tg4msql)
)
)

Arquivo TG4MSOL.ORA
HSJDS_CONNECT_INFO=csisql-csi
HS FDS TRACE LEVEL=DEBUG
HS-FDS -RECOVERY ACCOUNT=RECOVER
HS =FDS=RECOVERY =PWD=RECOVER

Arquivo TNSNAMES.ORA para 0 Banco de Dados Oracle

tg4msql= (DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST = CSISOL)
(PORT = 1521)
)
(CONNECT_DATA = (SID=tg4msql)
)
(HS=OK)
)

Arquivo SOLNET.ORA do Banco de Dados Oracle
NAMES.DEFAUL T DOMAIN = world
NAMES.DEFAUL T-ZONE = world
SOLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)
NAMES.DIRECTORY _PATH= (LDAP, TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME)
DEFAULT_SDU_SIZE = 8761

99
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10 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

o projeto do SBDD esta baseado na arquitetura ANSI/SPARe que prop6e a

divisao do projeto em tres visoes de dados: a vi sao externa, que e a visao do

usuario, que poderia S8r urn programador; a visao interna, que e a visao do sistema

au da maquina; e a visa a conceitual, que e a visa a do empreendimento.

No nivel mais baixo da arquitetura encontra-se a visao interna, que lida com a

definiQao lisica e com a organizaQiio de dados. A localizaQao dos dados em

diferentes dispositivos de armazenamento e as mecanismos de acesso empregados

para S8 alcan9ar e manipular dados sao as quest6es tratadas nesse nivel. No Dutro

extrema esta a visao externa, relacionada com 0 modo como 0$ usuarios visualizam

o banco de dados. A visao de urn usuario individual representa a porQaodo banco

de dados que sera aces sad a par esse usuario, bern como as relacionamentos que 0

usuario gostaria de ver entre as dados. A colec;ao de visoes de usuarios constitui 0

esquema externo. Entre essas duas extremidades esta 0 esquema conceitual, que e
uma deliniQao abstrata do banco de dados. Ele e a visao "real" do empreendimento

que esta sendo modelado. (OSZU, 2001).

A transformac;ao entre esses tres niveis e realizada por meio de

mapeamentos que especificam 0 modo como uma relac;ao em um nlvel pode ser

obtida a partir de uma deliniQaoem outro nivel. (OZSU, 2001).

Para demonstrar na prlitica 0 conceito de SBDDs heterogeneos loi utilizado

urn software de controle de viagens distribuido conforme 0 esquema conceitual

global apresentado a seguir.

Os scripts necessarios para criac;ao da base de dados se encontram no

apendice 1,2 e 3.



10.1 ESQUEMA CONCEITUAL GLOBAL

o esquema conceitual global define a visao global do SBDD, basicamente ele
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e a uniao de todos as esquemas conceituais locais, como S8 pode identificar na

Relacionamento) da aplica9ao.

figura 9 a seguir. Na verdade este e 0 DER (Diagrama de Entidades-

FIGURA 9 - DIAGRAMA DE ENTIDADES-RELACIONAMENTO DO ESQUEMA

CONCEITUAL GLOBAL

EsqoomaConce~U3Il0C311 E.squema Coneeitual local 2

~
~""'''''----COOOPCAO:io11

DESCRICA~:.IIrt:I1.rl$O)

X~ Ir~) ~81Ua...o~F1NANCEIRA_

I~=:~) I



102

o DER supracitado utiliza a metologia IE (Information Engineering).

10.2 MAPEAc;:Ao DOS ESQUEMAS CONCEITUAIS LOCAlS PARA 0

ESQUEMA CONCEITUAL GLOBAL

o script demonstra os comandos necessarios para efetuar 0 mapeamento

necessaria entre os esquemas.

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN]UNCIONARIDS_MSQL FOR FUNCIONARIO@MSQL;

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW]UNCIONARIO_MSQL
AS
SELECT

CODFUNC,
TRIM(TO_CHAR(NOME)) NOME,
DATA_NASC,
DATA_ADMISSAO,
DATA_OEMISSAO,
TO_CHAR(LlBERADO _V1AGEM) lIBERADO_ VIAGEM,
TO_CHAR(lOCAL) LOCAL

FUNCIONARIO@MSQL;
FROM

CREATE OR REPLACE View VIEW FUNCIONARIQ All
AS --
SELECT

CQDFUNC,
NOME,
DATA NASC,
DATA=AOMISSAO,
DATA_DEMISSAO,
UBERAOO VIAGEM,
LOCAL -

FROM
FUNCIONARIO

UNION
SELECT

CODFUNC,
TO_CHAR(TRIM(NOME)).
DATA_NASC,
DATA ADMISSAD,
DATA=OEMISSAO,
TRIMCTO_CHAR(LlBERADO_VIAGEM)),
TRIM(TO_CHAR(LOCAL))

VIEW_FUNCIONARIO_MSQl;
FROM

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN_CLIENTE_MSOL FOR CLiENTE@MSOL;

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW CLiENTE MSOL
AS - -

SELECT
CODCLIENTE,
TRIM(TO_CHAR(NOME)) NOME,
ATIVO,
TRIM(TO_CHAR(LOCAL)) LOCAL

FROM
SYN_CLIENTE_MSOL;
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CREATE OR REPLACE VIEW VIEW_CUENTE_All

AS
SELECT

COOCLIENTE,
NOME,
AlIVO,
LOCAL

FROM
CLiENTE

UNION
SELECT

CODCLIENTE,
TRIM(TO_CHAR(NOME» NOME,
AlIVO,
TRIM(TO_CHAR(LOCAL)) LOCAL

VIEW_CLlENTE_MSQL:
FROM

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN_PROJETO_MSQL FOR PROJETO@MSQL;

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW_PROJETO_MSQL
AS
SELECT

CODPROJ,
COOCLIENTE,
TRIM(TO CHAR(DESCRICAO) DESCRICAO.
AlIVD, -
TRIM(TO_CHAR(LOCAl)) LOCAL

SYN_PROJETO_MSOL:
FROM

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW_PROJETO_AlL
AS
SELECT

CODPRQJ,
CODCLIENTE,
DESCRICAO,
ATIVO,
LOCAL

FROM
PROJETO

UNION ALL
SELECT

CODPROJ,
CODCLIENTE,
TRIM(TO CHAR(DESCRICAO» DESCRICAO,
AlIVO, -
TRIM(TO_CHAR(lOCAl» LOCAL

SYN_PROJETO_MSQl;
FROM

10.3 CRITERIO DE DISTRIBUI~Ao

N61 - Banco de Dados Oracle

N62 - Banco de Dados SqlSelVer

Para fins didaticos no prot6tipo desenvolvido, foi utilizado 0 nome ORACLE

para se tratar aDs dados localizados na empresa 1 e ande 0 banco de dados e urn

banco Oracle.
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E da me sma forma, 0 nome SQLSERVER e para se tratar aos dados

localizados na empresa 2, ande 0 banco e 0 MS SqlServer.

A entidade Funcionario do N61 contem aS funcionarios da empresa 1 e a

mesma entidade no N6 2 os funciomlrios da empresa 2.

As entidades Cliente e Projetos tambern apresentam a masma caracteristica.

A cada aprov8Cf8o de uma solicitacr8o de viagem sera executado uma

transa<;ao remota no N6 para atualizar a entidade

VIAGEM_SOLICITADAJUNCIONARIO.

As integridades referenciais entre as nos sao executadas atraves de

procedimentos (procedures locais presentes no N6 1).

10.4 DECLARA9AO DOS OBJETIVOS DO SISTEMA DE VIAGENS

o sistema tern os objetivos de gerenciar os 9ast05 de viagens e fornecer

informac;oes para controle das despesas.

10.5 LlSTA DE EVENTOS DO SISTEMA DE VIAGENS

Segue no quadro 2 a lista de eventos pertinentes aD sistema de viagens.

QUADRO 2 - LlSTA DE EVENTOS DO SISTEMA DE VIAGENS

N" Des~o do Evento Tipo·

1 o funcionario/consultor solicita autorizac;ao para viagem F

2 o funcionario/consultor escolhe forma de hospedagem/convenio F

3 A secreta ria de viagens recebe solicita,ao F
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4 A secreta ria verifica disponibilidade financeira F

5 A secreta ria envia solicitayao de viagem para aprovayao da diretoria C

6 o funcionario/consultor reeebe resposta da solicita980 F

7 o setor de viagens efetua reservas F

8 o setor de viagens determina 0 valor do adiantamento F

9 o funcionario/consultor informa despesas ocorridas no relat6rio de F

retorno de viagem

10 Relat6rio de retorno de viagem e enviado para 0 setor de viagem C

11 o setor de viagens lan~a despesas no centro de custo F

12 Relat6rios de analise sao enviados para diretoria T

TIDOS de Eventos. F Eventos Orientados par Fluxo, E Evenlo Temporal, C Evento de Controle.
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10.6 DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA DE VIAGENS

Est. exposto a seguir na figura 10 0 diagrama de contexto do sistema de

viagens.

FIGURA 10 - DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA DE VIAGENS

4.Disponibilidade Financeira

I Consultor I 1.
9. Despesas

Autorizacao 3. Solicitacao I Secreta ria de
Viagens

2. Forma de hospedagem 3. Aprovacao Solicitacao

6. Resposta da SOlicitacao/ Sistema de "\ 7.Reservas

Autoriza9ao \ Viagens ) 11. Aprovacao Contabil1.

2. Forma de hospedage""'- /so Aprovacao Viaoem
:---r-""-

9. Despesas
Funcioniuio 1 12 R .. . I Diretoria. elatono de An;lhses
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10.7. TELAS DO SISTEMA DE VIAGENS

10.7.1 Tela de Login do Sistema

A tela de login do Sistema de Viagens tem por objetivo solicitar um usuario e

senha para permitir 0 acesso 80 sistema. A senha deve estar previamente

cadastrada no Sistema. As permiss6es de cada usuario serao carregadas ap6s a

confirma<;ao do login.

o login padrao do sistema e usuario: SBDD e senha: SBDD.

FIGURA 11 - TELA DE LOGIN DO SISTEMA DE VIAGENS

o

S.m,

Sistema de Viogens
Prototipo 8800

Usuario ISBDD

10.7.2 Tela Principal do Sistema de Viagens

o Sistema de Viagens apresenta funcionalidade em todos as requisitos de

sistema, para demonstrar a integra<;ao dos bancos de dados heterog€meos

distribuidos foram criadas 3 opcoes de cadastra, que sao: Cadastro de Funcionarios,

Clientes e Projetos; e uma oP9ao que procura utilizar estas OP90es para efetuar

opera<;6es nas bases de dados que e a op<;ao de Solicita<;ao de Viagens.

FIGURA 12 - TELA PRINCIPAL DO SISTEMA DE VIAGENS
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10.7.3 Tela de Cadastro de Funcionarios

Na tela de cadastro de luncionarios (FIGURA 13) pode se eletuar as

opera~5es basicas de consulta, inclusao, alterac;:ao e exclusao de registros em

ambas as bases. A localizac;:aoda base para fins didaticos, como dito anteriormente,

loi descrita como ORACLE e SQLSERVER, isto para que se possa identificar 0

banco de dados que se esta trabalhado no momento das operayoes.

As operac;:6esbasicas sao efetuadas pressionando-se 0 ieone correspondente

conforme demonstrado no quadro 3.



QUADRO 3 - OPERA<;OES BAsICAS DO SISTEMA DE VIAGENS

Botao Tecla de Descric;c3o
Atalho

B F10 Ok (Confirma)

~ ESC Cancelar (Abortar)

~ F2 Inciuir

~
F3 Alterar

~
F4 Excluir

0E1El0 Nenhuma Rolar registros
Primeiro/anterior/pr6ximo/ultimo.

~ F5 Pesquisar

[!] F6 Desfazer pesquisa

~ F12 Sair
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FIGURA 13 - TELA DE CADASTRO DE FUNCIONARIOS

Bif Cadastro de funClOnarlOS " ,'?t!"

local: I

OalaNMcmenlo: ~

O.t. Adrrm"" r--::::::--
Data Demiuao: r-----l

liberadoparaViagem: J
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10.7.4 Tela de Cadastre de Clientes

A tela de cadastro de clientes (FIGURA 14) apresenta apenas os dados

necessarios para utiliza<;:aono Sistema de Viagens, aqui a ideia e que exista urn

outro sistema na empresa que seja respons8vel pela validac;ao e preen chimento

completo dos dados, 0 que nao foi 0 foco principal deste projeto.

FIGURA 14 - TELA DE CADASTRO DE CLiENTES

10.7.5 Tela de Cadastre de Prejetos

A tela de cadastro de projetos (FIGURA 15) apresenta somente os dados

necessarios para utiliza<;:aono Sistema de Viagens, aqui a ideia e que exista urn

outro sistema na empresa que seja respons8vel pela validac;ao e preenchimento

completo dos dados, 0 que tambem nao foi 0 foco principal deste projeto.



FIGURA 15 - TELA DE CADASTRO DE PROJETOS

:g m2!.J

~~ ~.:J:!:J~~TI~ ~EJ ~/.

Local: I = :::1
COOgo' r--

Oesct;.;ao: L ..
CIerI"r--U= b0-
AtivO:I

LocalJ

10.7.6 Tela de SolicitaC;:8o de Viagens
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A tela de solicita,ao de viagens tem a finalidade de permitir as opera,oes de

ou consultores da empresa.

consulta, inclusao, altera,ao e exclusao de solicita,oes de viagens para funcionarios

Para incluir uma solicitay80 e necessEuio informar os dados de qual projeto

sera atendido, cada projeto tem ligado um cliente que necessariamente deve estar

cadastrado na mesma base de dados do projeto. Da mesma forma, para informar

um funcionario deve-s8 primeiro informar a localidade deste funcionario e em

localidade e urn funcionario de Dutra.

seguida seu c6digo ou nome. Pode-se perfeitamente cadastrar um projeto de uma

Os consultores, Convenios e Valores de Hospedagem devem

obrigatoriamente estar cadastrados na localidade ORACLE.

A cada solicitayao incluida au excluida com sucesso 0 sistema ira efetuar

uma opera,ao no banco SQLSERVER para incluir uma transa,ao referente as

solicita96es de viagens cadastradas par funcionarios. Esta tranS8y8o ira exigir a
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protocolo two-phase-commit para ser completada, ou seja, a opera<;aos6 sera

completada se as duas transac;:6es fDrem efetuadas com sucesso.

FIGURA 16 - TELA DE SOLICITA<;AO DE VIAGENS

Loc'do~"",,, I .::J~""'.~,-------------
F~io~e:r-I

r =~.'I_ tlomo;

AprovlI~6!n

PfeAprovm

D&l.IIPreAproy~30:

AprovadoDieloM:

O&l.IIAprOVbt:io:

ou

r
"";:,,~ "

_ N~, j------------,,', I
Escolhe. a fOlma de hospedagem desej~o.

10.7.7 Outras telas do sistema

As Qutras telas do sistema dao continuidade ao processo definido nos

requisitos funcionais em relac;ao as solicitac;oes de viagens.
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11 TESTES DA APLICACAo

as testes efetuados na aplic8c;aoconsistem em manipular registros de forma

a demonstrar todas as caracteristicas de urn ambiente distribuido e consiste em

efetuar os seguintes procedimentos:

Cenario 1 - Manipulac;ao de Registros de Funcionarios

Foram inseridos registros de funclonarios no local Oracle e no local

SQLSERVER, a inclusao Dcorreu com suceSSD em cada local. Pode-s8 observar que

ocampo C6digo, que e urn campo seqOencial, ira obedecer a seqOencia final em

cad a base de dados, ou seja, e possivel a existencia de urn c6digo com mesmo

numera nas duas bases, par exemplo, dais c6digos numera 1. Entretanto nao e
passivel a existencia de dais c6digos iguais na me sma base, pais isto ira ferir a

integridade imposta pel a chave prima ria na tabela.

Para inclus6es de registros nao e possivel selecionar 0 local lOOOS, deve-se

escolher urn local entre ORACLE e SOL SERVER.

A consulta de registros pode ser efetuada individual mente para cada local ou

para todos as locais. Na consulta individual ira retornar apenas os dados de cada

local, ja na consulta de todos os locais os dados serao apresentados de forma

unificada. Como pode ser visto nas figuras 17, 18 e 19, respectivamente mostrando

o resultado da pesquisa para 0 primeiro registro quando 0 local selecionado e
ORACLE, em seguida SOLSERVER e por fim lOOOS, Ouando selecionada a oP9ao

lOOOS 0 label LOCAL localizado no canto inferior direito da tela indicara 0 local do

banco de dados de onde vern 0 registro.

Nesta OP9ao 0 sistema ira efetuar toda a tradu9ao necessaria nos tipos de

dados do banco de dados SOLSERVER para 0 banco de dados ORACLE.



Alterayoes ou exclus6es nao sao permitidas quando se esta visualizando os
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dados e nao da tabela propriarnente dita.

registros na oP9ao TODOS os locais, isto porque se trata de urna visao do banco de

ORACLE

FIGURA 17 - RESULTADO DA PESQUISA DE FUNCIONARIOS PARA LOCAL

Pesquis"

Lac •• iORACLE
Nome: ITESTE

Oi!!ti!! Ni!!scimento: 101101/2001

Oati!!Adminao: J01l01l2001

Oi!!ti!!OerrUsao: r--
liberi!!dopi!!raVii!!gern: ~



SQLSERVER

FIGURA 18 - RESULTADO DA PESQUISA DE FUNCIONARIOS PARA LOCAL

C669o; ~ local. ISOLSERVER :.:J
Nome; IFUIIClONAAIO 2 SQlSEiWEA

D~.,No!I1Ci-nento: 101/01/2001

DalaA~$do: 101/0112001
DblaOefTiu&o: 101/01/2001

Lber.DJpa'''V~: ~

FIGURA 19 - RESULTADO DA PESQUISA DE FUNCIONARIOS PARA LOCAL

TODOS

Pe~

DalaN!llcinento: 10110112001
DaI.,Acms$~: 10110112001

Dat"Derni~:lollOl/2001
liber.,oopariloViaoem:~

dQLltl
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Cenilrio 2 - Manipula,ao de Registros de Clientes

Os registros de clientes fcram inseridos com sucesso tanto no local ORACLE

como no local SOLSERVER. Pode-se observar, da mesma forma que na inclusao de

funcionarios, que 0 campo C6digo, que e urn campo sequencial, ira obedecer a

seqOencia final em cada base de dados, ou seja, e possivel a existencia de um

c6digo com mesma numera nas duas bases, par exemplo, dais codigos numera 1.

Entretanto nao e passivel a existencia de dais codigos iguais na mesma base, pois

islo ira ferir a integridade imposta pela chave prima ria na tabela.

Para inelus6es de registros nao e possivel selecionar 0 local TODOS, deve-se

escolher um local entre ORACLE e SOLSERVER.

A consulta de registros pode ser efetuada individualmente para cada local ou

para todos as locals. Na consulta individual ira retarnar apenas os dados de cada

local, jil na consulta de todos os locais os dados serao apresentados de forma

unificada. Nesta oP9ao 0 sistema ira efetuar toda a traduyao necessaria nos tipos de

dados do banco de dados SOLSERVER para 0 banco de dados ORACLE.

Altera«oes ou exclusoes nao sao permitidas quando S8 esta visualizando as

registros na op,ao TODOS os loeais, isto porque se trata de uma visao do banco de

dados e nao da tabela propriamente dita.

Cenilrio 3 - Manipula,ao de Registros de Projetos

Os projetos possuem a mesma caracteristica de localiz8C;8o que as clientes e

funcionarios, entretanto existe uma relay80 de integridade referencial por chave

estrangeira em cada local. lsto pode ser notado ao selecionar urn local e tentar

ineluir um eliente que nao existe, por exemplo: selecionar 0 local SQLSERVER,

digitar qualquer descri,ao para um projeto e informar um cliente que nao existe, por



exemplo, c6digo 99. Ao confirmar a opera,ao a integridade sera violada e uma

mensagem de erro aparecera, conlorme pode-se nolar na FIGURA 20.

FIGURA 20 - ERRO NA INSER9AO DE PROJETOS QUE VIOLE A CHAVE

ESTRANGEIRA DE CLiENTES

C6<f"",p--
DescliI;30: IPROJETO XYZ

e',nto,~I'---=--------""--:----'
Ativo: rs--

Errode cMveestrarJQeiro!l.
Este reolstro pode est.,. sendo referenciado em outra tabela e nSo pode ser excluido, ou 0 codioo informada n&o
pode serreferencladoema..bo!lt&bellt, I

5Ql Error 17036, not foundi1 EAAOR.SQL file.

Na tentativa de inclusao de registros que obedecem a integridade referencial

por chave estrangeira, tanto no local ORACLE como no local SQLSERVER a

opera~ao sera bern sucedida.

A consulta de registros pode ser eletuada individualmente para cada local ou

para todos as locais. Na consulta individual ira retornar apenas as dados de cada

local, ja na consulta de todos as locais as dados serao apresentados de forma

unilicada. Nesta op,ao 0 sistema ira eletuar toda a tradu,ao necessaria nos tipos de

dados do banco de dados SQLSERVER para 0 banco de dados ORACLE. 0 detalhe

e que conforme 0 local selecionado sera trazido 0 atributo nome do cliente que esta

armazenado neste local.
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Da mesma forma que em Clientes e Funcionarios, naD e passivel efetu8r

aJterac;:oes au exclus6es de registros quando a pesquisa for executada na opc;ao

TODOS.

Cenario 4 - Manipula9ilo de registros de Solicita9ao de Viagens

Para testar as inclus6es de solicitac;:6es de viagens, primeiramente foi

eletuada uma inclusao simples dos dados sem tentar aletar nenhum integridade

referendal, 0 resultado foi satisfat6rio, nenhum erro ocorreu. Diferentemente das

outras situa90es testadas, a solicita9ilo s6 e amnazenada no local ORACLE,

entretanto e passivel fazer referencia a projetos e funcionarios dos dais locais. Da

mesma forma, os consultores, convenios e valores de hospedagens somente estao

presentes no local ORACLE.

Uma caracteristica utilizada para demonstrar a funcionalidade do sistema

distribuido esta presente nesta tela, e se trata da luncionalidade de two-phase-

commit. Para cada registro inserido nesta tela, independente da localiza9ao de

projetos au funcionarios, sera inserido urn registro na tabela

VIAGEM_SOLICITADA_FUNCIONARIO no local SOLSERVER. A transa9ao sera

tratada em conjunto e s6 sera confirmada se as duas puderem ser confirmadas com

sucesso nos dais lacais.

Para testar esta situayao, fai simulada uma inclusaa utilizando um projeto do

local ORACLE e um funcionario do local ORACLE, em seguida desligou-se 0 banco

de dados SOLSERVER, 0 resultado apresentado loram duas mensagens de erro, a

primeira informa de problemas de integridade referencial, e a mesma mensagem

vista na FIGURA 20, e a segunda informau que acorreu um erro na integrayao com a
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banco de dados remota (FIGURA 21). Estas duas mensagens foram tratadas dentro

da aplic8crao para apresentar uma mensagem mais elegante 80 usuario.

FIGURA 21 - MENSAGEM DE ERRO NA INTEGRACAO COM 0 BANCO REMOTO

c:'~S:~"~""'---""""::J
1'\ojot>.~1[51(

r~~P-CCO: I l'I"Al:>""..>:r

D~'I'I"""'''"",",
l]}•••.,.0.••..•

[~-- ~
~~ =J

Para completar a inclusao a (mica alternativa aD usuario e aguardar 0 banco

remota ser iniciado novamente ou cancelar toda a operay8o.

Outro teste efetuado foi executar operac;oes de consultas de solicitac;oes de viagem

com a banco de dados SOLSERVER desligado, a resultado foi a seguinte: as dados

sao retornados pela consulta uma vez que esta S8 processa no banco de dados

ORACLE, entretanto quando as solicitayoes de viagem se referem a projetos au

funcionarios armazenados no banco de dados SOLSERVER uma mensagem de erro

e apresentada 80 usuario, conforme vista na figura 22.
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FIGURA 22 - MENSAGEM DE PROBLEMA DE COMUNICACAO COM 0 BANCO

REMOTO

ORA-Q09'lZ: a tabelll ou view nSo existe
(Tr<YlS~fentQlltewllY for MS5QL}ORV_DesubeT~le: errors,h (857): ; [MicrosoftXOOOC SQL Server
Driver)communication Unkfailvre (SQl State: 00000; 5QL Code: 0

Esta mensagem informa do acontecimento de urn erro no link de

comuniC8980 e que a tabela nao existe, aD pressionar OK na mensagem as dados

sao apresentados na tela com as campos que foram passive is de serem

recuperados pela consulla. No caso de lodos os regislros na lela forem do banco de

dados ORACLE nenhuma mensagem sera apresenlada ao usuario.

As opera0es de alteraC;80e exclusao em registros com alguma referencia no

banco SOLSERVER lambem dependem da disponibilidade do banco de dados na

ocasiao da confirmayao da operay8o. A operay8o de exclusao de registros tambern

invoca 0 metoda de two-phase-commit uma vez que ela ira apagar urn registro da

labela VIAGEM_SOLICITADA_FUNCIONARIO que esla armazenada no banco de

dados SOLSERVER.

Urn detalhe do teste aeirna e. mesma que as registros pertenc;am somente aD

banco de dados ORACLE, uma allera9ao nao podera ser efeluada, islo porque 0

aplicalivo foi desenvolvido para armazenar no banco de dados SOLSERVER lodos

as registros de solicita~6es de viagens efetuadas para cada funcionario, desta forma

somenle a opera9ao de pesquisa pode ser efeluada quando 0 banco de dados

SOLSERVER esliver desligado.
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Outra caracteristica, agora em relayao ao funcionamento da solU930 de

integray30 para bancos de dados distribuidos heterogeneos da ORACLE (ORACLE

TRANSPARENT GATEWA Y) e que uma sessao e aberta ao banco remoto a partir

da primeira requisic;ao efetuada a este banco e permanecera aberta enquanto a

sessao original assim estiver. Portanto, tanto no aplicativo desenvolvido quanta nos

aplicativos da propria ORACLE qualquer tentativa de iniciar a coneX30 com 0 banco

remota enquanto este estiver desligado sera colocada em espera, ou seja, naD e
apresentada uma mensagem de erro ao usuario, 0 que pode-s8 perceber e que

quando 0 banco remota e iniciado as conex6es sao feitas e as aplicativos que

estavam em espera sao liberados.
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12 CONCLUsAo E TRABALHOS FUTUROS

Em primeiro lugar, os bancos de dados distribuidos sao uma realidade ha

algum tempo. principal mente devido a evolu980 dos meios de comunic898o como foi

dito no inieio deste projeto, 0 que se eneontra algumas vezes e uma barreira de

integrar estes bancos quando os mesmos sao de fornecedores diferentes. Os

motivQs que levarn as empresas a criar estes ambientes sao diversos, mas 0

importante e que uma vez criado este ambiente, sera necessaria, mais cedo au mais

tarde, integrar as informayaes.

Este projeto teve 0 objetivo de criar um prot6tipo que demonstrasse as

funcionalidades de uma soluc;aodisponivel no mereado para trabalhar com baneos

de dados heterogeneos distribuidos. Para isto desenvolveu-se um Sistema de

Controle de Viagens que demonstrasse as particularidades deste ambiente.

Esta soluc;aotratou-se do Oracle Transparent Gateway que esta disponivel no

banco de dados Oracie 10g. Na verdade servic;os desta natureza ja eram

apresentados na versao 8i do banco de dados, s6 que nao tao sofisticados.

Como pode-se observar os objetivos propostos foram atingidos, pois foi-se

capaz de efetuar as instala<;oes necessarias bern como as devidas configura<;oes

para que 0 ambiente se torna-se um ambiente de SBDD heterogeneos, 0 prot6tipo

foi desenvolvido e 0$ testes demonstraram que a eficiencia e funcionalidade

desejadas fcram aleanc;adas.

Os beneficios da utilizac;aode um SBDD tambem puderam ser observados

neste projeto, como 0 aumento da seguranc;a,da disponibilidade e da confiabilidade

nas trans8<;6es, 0 que recomenda seu usa para aplic896es de qualquer nivel

empresarial desde que exista esta necessidade.
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o banco de dados utilizado no prot6tipo foi criado de farma distribuida desde

o inicio, as tabelas deste banco sao uniformes tanto no banco A como no banco S,

entretanto isto nao impede que existam atributos diferentes em cada tabela, pois os

tipos de dados ja 0 sao, e de forma alguma a integra,ao seria afetada.

Como pode-se notar, a integridade referencial mantida em urn banco foi

obedecida, par exemplo, no caso do cadastro de projetos tem-se uma integridade

referencial com a tabela de clientes, e as opera,6es que tentarem violar esta

integridade serao recusadas. Isto quer dizer que e perfeitamente possivel existir urn

sistema que controle as informa,6es de projetos e clientes totalmente independente

em urn banco de dados (remota), e interligar estas informa90es em urn outro sistema

construldo com outro objetivo, como no caso 0 Sistema de Controle de Viagens.

No desenvolvido do prot6tipo urn ponto interessante foi a transparencia de

localiza,ao dos dados, uma vez efetuado 0 projeto do banco de dados com a

cria,ao dos devidos esquemas, pode-se permitir a distribui,ao de tarefas para urn

grupo de desenvolvimento, ou seja, pode-se separar os trabalhos do DBA (database

adminsitrator) do desenvolvedor, tornando 0 ambiente mais produtivo.

Ainda em rela,ao ao prot6tipo, outro ponto positivo e 0 tratamento das

mensagens de erro da aplicac;ao quando ocorre alguma falha no ambiente

distribuido, 0 usuario e avisada de uma forma clara e entendivel, al8m do fato de

quando 0 sistema remota estiver fora ser passivel trabalhar somente no sistema

local, obviamente com algumas restrir;oes que sao conhecidas ja no projeto do

software.

A recomenda,ao para trabalhos futuros fica em rela,ao a performance do

ambiente distribuldo, percebe-se que existe uma diferen98 brutal entre as operac;6es

efetuadas no banco Oracle e no banco SQLServer, isto com os dois ambientes
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dentro da mesma rede, 0 que elimina os gargalos da rede de comunica9ao. 0 que

pode-se entender e que para cada requisi9ao a partir do banco Oracle devera ser

efetuada todas as traduyiies necessarias discutidas no capitulo 8, 0 que ja implica

em uma perda de performance, entretanto uma analise mais detalhada nos

mecanismos internos do Oracle talvez possa melhorar este processo.
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APENDICE 1 - SCRIPT DE CRIA~Ao DA BASE DE DADOS NO N01

(ORACLE)

CREATE TABLE USUARIQ (
CODUSUARIO number(5)NOTNULL,
NOME varchar2(50)NULL,
AllVO vardlar2(1)NULL,
SENHA varchar2(20)NULL)

ALTER TABLE USUARIO
ADD PRIMARY KEY (CODUSUARIO)

CREATE TABLE DPeAD_SISTEMA (
CODDPCAQ nurnber(S)NOTNULL,
DESCRICAO varchar2(SO) NULL

ALTER TABLE DPeAD_SISTEMA
ADD PRIMARY KEY (CODOPCAO):

CREATE TABLE CONTROLE ACESSO (
COOUSUARIQ nuni'ber(S)NOTNULL,
CQOQPCAQ number(5) NOT NULL

ALTER TABLE CONTROLE_ACESSO
ADD PRIMARY KEY (COOUSUARIO, COOQPCAO):

ALTER TABLE CONTROLE_ACESSO
ADD FOREIGN KEY (CODOPCAO)

REFERENCES DPeAD_SISTEMA;

ALTER TABLE CONTROLE_ACESSO
ADD FOREIGN KEY (CODUSUARIO)

REFERENCES USUARIO;

CREATE TABLE TIPO_GASTO (
COOTP GASTO number(5) NOT NULL,
DESCRICAO varchar2(SO) NULL);

ALTER TABLE TIPO GASTO
ADD PRIMARY KEY (CODTP _GASTO);

CREATE TABLE CONVENIOS (
CODCONVENIO number(5) NOT NULL,
CODTP _GASTO number(5) NOT NULL,
DESCRICAO varchar2(50) NULL,
ATIVO varchar2(1) NULL

ALTER TABLE CONVENIOS
ADD PRIMARY KEY (CODCONVENIO)

ALTER TABLE CONVENJOS
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ADD FOREIGN KEY (CCOTP _GASTO)
REFERENCES TIPO_GASTO

CREATE TABLE CONSULTOR (
CODCONSUL TOR number(5) NOT NUll,
NOME varchar2(50) NULL,
ENDERECO varchar2(SO)NULL,
TELEFONE1 varchar2(20) NULL,
TELEFONE2 varchar2(20) NULL,
BAIRRO varchar2(20) NULL,
CIDADE varchar2(20) NULL.
CEP number(8)NULL,
UF varcllar2(2) NULL,
NOME EMPRESA varchar2(50) NULL,
UBERADO_VIAGEM varchar2(1) NULL)

ALTER TABLE CONSULTOR
ADO PRIMARY KEY (COOCONSUL TOR)

CREATE TABLE VALOR_HOSPEOAGEM (
CODVLRHOSP number(5)NOTNULL,
COOTP_GASlO number(5)NULL,
DESCRICAO varchar2(50) NULL,
VALOR decimal(12,2) NULL,
AllVO varchar2(1) NULL)

ALTER TABLE VAlOR_HOSPEDAGEM
ADD PRIMARY KEY (CDDVLRHOSP)

ALTER TABLE VALOR HQSPEDAGEM
ADD FOREIGN KEY (CGOTP _GASTO)

REFERENCES TIPO_GASTO

CREATE TABLE FUNCtONARIO (
LOCAL VARCHAR2(20) NOT NULL,

CODFUNC number(5) NOT NULL,
NOME varchar2(50) NULL,
DATA_NASC dale NULL,
DATA ADMISSAO date NULL,
DATA-DEMJSSAD date NULL,
UBERADO_VIAGEM varchar2(1) NULL)

ALTER TABLE FUNCIONARIQ
ADD PRIMARY KEY (CODFUNC)

CREATE TABLE CUENTE (
LOCAL VARCHAR2(20) NOT NULL,

CODCLIENTE number(5) NOT NULL,
NOME varchar2(50) NULL,
ATIVO char(1) NULL)

ALTER TABLE CUENTE
ADD PRIMARY KEY (CODCLIENTE)
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CREATE TABLE PROJETO (
LOCAL VARCHAR2(20) NOT NULL,

CQDPROJ number(5) NOT NULL,
CODCLIENTE number(5) NULL,
DESCRICAQ varchar2(50) NULL,
ATiVO char(1) NULL)

ALTER TABLE PROJETQ
ADD PRIMARY KEY (CODPROJ)

ALTER TABLE PROJETQ
ADD FOREIGN KEY (CODCLIENTE)

REFERENCES CliENTE

CREATE TABLE SOLICITACAO_VIAGEM (
CODSOLICITACAQ number(5) NOT NULL,
CODCLIENTE nurnbet(5) NULL,

LOCAL PROJETO VARCHAR2(20) NULL,
CODPROJ - number(5) NULL,
COOCONSULTOR number(5) NULL,

LOCALJUNCIONARIO VARCHAR2(20) NULL,
CODFUNC number(5)NULL,
OATA_SOLICITACAO dale NULL,

PRE_APROVADO varchar2(1) NULL,
DATA_PRE_APROVACAO date NULL,

APRQV DIRETORIA char(1) NULL,
OATAj\PROV daleNULL,
DATA RETORNO date NULL,

VALOR_ADIANTAMENTO number(12,2));

ALTER TABLE SOLICIT ACAO_ VIAGEM
ADD PRIMARY KEY (CODSOLICITACAO);

-Integridade referencial distribulda, contralada atraves de SP
-ALTER TABLE SOLICITACAO_ VIAGEM

ADD FOREIGN KEY (CODCLIENTE)
REFERENCES CLiENTE

--Integridade referencialdistribuida,contraladaatravesdeSP
-ALTER TABLE SOLICITACAO_VIAGEM

ADD FOREIGN KEY (CODPROJ)
REFERENCES PROJETO

ALTER TABLE SOLICITACAO_VIAGEM
ADD FOREIGN KEY (CODCONSUL TOR)

REFERENCES CONSULTOR;

-Integridade referencial dislJ'ibulda, contralada atraves de SP
-ALTER TABLE SOLICITACAO VIAGEM

ADD FOREIGN KEY (CODFUNC)
REFERENCES FUNCtONARIO

CREATE TABLE SV_CONVENIO (
CODSOLICITACAO number(5) NOT NULL,
CODCONVENIO number(5) NOT NULL,
DATA_ENTRADA date NULL,



dale NULl):

ALTER TABLE SV CONVENIO
ADD PRIMARY KEY (CODSOUCITACAO, CODCONVENIO):

ALTER TABLE SV CONVENIO
ADD FOREIGN KEY (CODCONVENIO)

REFERENCES CONVENIOS:

ALTER TABLE SV CONVENIO
ADD FOREIGN KEY (CDOSOLICITACAO)

REFERENCES SOllCITACAO_ VIAGEM;

CREATE TABLE SV_VALOR (
CODSOllCITACAO number(5) NOT NULL,
CODVLRHOSP number(5) NOT NULL):

ALTER TABLE SV_VALOR
ADD PRIMARY KEY (CODSOLICITACAO, CODVLRHOSP):

ALTER TABLE SV_VALOR
ADO FOREIGN KEY (CODVLRHOSP)

REFERENCES VALOR_HOSPEDAGEM;

ALTER TABLE SV VALOR
ADD FOREIGN KEY (CDDSOLICITACAO)

REFERENCES SDllCITACAO_ VIAGEM;

CREATE TABLE SV_GASTOS (
CODSOLICITACAO number(5) NOT NULL,
SEQ number(3) NOT NULL,
CDDTP GASTO number(5) NOT NULL,
NDOC - varchar2(10) NULL,
VALOR number(12.2) NULL.
HISTORICO varchar2(30) NULL):

ALTER TABLE SV_GASTOS
ADO PRIMARY KEY (CODSOllCITACAO, SEQ):

ALTER TABLE SV GASTOS
ADD FOREIGN KEY (CODSOLICITACAO)

REFERENCES SOllCITACAO_VIAGEM;

-INDICES

CREATE UNIQUE INDEX IDX_NOME_USUARIO ON USUARIO(NOME);

CREATE UNIQUE INDEX IDX_NOME_CONSULTOR ON CONSULTOR(NOME):

CREATE UNIQUE INDEX IDX_DESCRlCAO_TP ON TIPO_GASTO(DESCRICAO):

CREATE UNIQUE INDEX IDX_DESCRICAO_CONVENIO ON CONVENIOS(DESCRICAO):

CREATE UNIQUE INDEX IDX_DESCRICAO_VLR_HOSP ON VAlOR_HOSPEDAGEM(DESCRICAO);

--dadosiniciais

INSERT INTO USUARIO (CODUSUARIO, NOME, SENHA, ATIVO) VALUES

(1,'SBDD','TH11','S'):

129
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INSERT INTO OPCAO~SISTEMAVAlUES (1,'CADASTRQ5· USUARIQS'):

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VAlUES (2;CADASTROS. OPCOES 00 SISTEMA'):

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VALUES (3,'CADASTRQS· CONTRCLE DE ACESSO'):

INSERT INTO DPeAD_SISTEMA VALUES (4,'CADASTROS - CONSULTORES'):

INSERT INTO DPeAD_SISTEMA VALUES (S:CADASTROS - TIPO DE GASTO'):

INSERT INTO DPeAD_SISTEMA VALUES (6:CADASTROS - CONVENIOS'):

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VALUES (7:CADASTROS - VALOR HOSPEDAGENS'):

INSERT INTO DPeAD_SISTEMA VALUES (8,'CADASTROS - FUNCIONARIOS'):

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VALUES (9,'CADASTROS - CLIENTES'):

INSERT INTO DPeAD_SISTEMA VALUES (10,'CADASTR05 - PRQJETQS'):

INSERT INTO opeAD_SISTEMA VALUES (11,V1AGEM· SOLICITACAO DE V1AGEM'):

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VAlUES (12,'VIAGEM· PRE APROVACAO');

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VALUES (13,'VIAGEM· APROVACAO'):

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VAlUES (14,'V1AGEM· RESERVAS');

INSERT INTO OPCAO_SISTEMA VAlUES (15,'VIAGEM· DESPESAS OCORRIDAS');

INSERT INTO OPCAO_S1STEMA VALUES (16,'RELATORIOS');

INSERT INTO CONTROLE_ACESSO (CODUSUARIO, CODOPCAO)
SELECT 1, CODOPCAO FROM OPCAO_SISTEMA;
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APENDICE 2 - SCRIPT DE CRIA(:Ao DA BASE DE DADOS NO N62

(SQLSERVER)

- TABELA PARA SUPORTE 00 PROTOCOLO DE lWO PHASE COMMIT

DROP TABLE HS_TRANSACTION_LOG

go

CREATE TABLE HS_TRANSACTION_LOG
I
GLOBAL_TRANJD char (64) NOT NULL,
TRAN_COMMENT char (255) NULL)

go

grant all on HS_TRANSACTION_LOG to public

go

-A TABELA DeVE PERTENCER AD USUARIO RECOVER, PORQUE 50MENTE ESTE USUARIQ PODe TER ACESSO A
ESTA TABELA,
-CASa CONTRARIO NAO FUNCtONARA.

-CRIAR USUARIQ RECOVER SENHA RECOVER

CREATE TABLE VIAGEM SQLlCITAQA
I -

CQDSOLICITACAQ numeric(5) NOT NULL,
LOCAL PROJETO,
CODPROJ numeric(5) NULL,
CODCLIENTE numerlc(5) NUll,
LOCAl_FUNCIONARIO nvarcnar(20) NUll,
CODFUNC numeric(5)NULL,
CDDCONSULTOR numeric(5)NULL

CREATE TABLE FUNCIONARIO (
CODFUNC numeric(5) NOT NULL,
NOME nvarchar(50) NUll,
DATA NASC dalelimB NUll,
DATA-ADMISSAO dalelime NUll,
DATA=DEMISSAO datetime NUll,
lIBERADO_VIAGEM nvarchar(1) NUll,

lOCAL VARCHAR2(20) NOT NUll)

ALTER TABLE FUNCIONARIO
ADD PRIMARY KEY (CODFUNC)

CREATE TABLE CUENTE (
CODCLIENTE numeric(S) NOT NUll,
NOME nvarchar(50) NUll,
ATIVO char(1) NULL,

LOCAL VARCHAR2(20) NOT NULL)
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ALTER TABLE CLIENTE
ADD PRIMARY KEY (CQDCLIENTE)

CREATE TABLE PROJETO (
CODPRDJ numeric(5)NOTNULL,
CODCL1ENTE numeric(5) NULL,
DESCRICAO nvarchar(50)NULL,
AllVQ char(1) NULL,

LOCAL VARCHAR2(20)NOTNULL)

ALTER TABLE PRDJETO
ADD PRIMARY KEY (CODPROJ)

ALTER TABLE PROJETQ
ADD FOREIGN KEY (CQDCLlENTE)

REFERENCES CLiENTE

CREATE TABLE CENTRO_CUSTO (
CODCC numeric(5)NOTNULL,
DESCRICAQ nvarchar(50)NUll

ALTER TABLE CENTRO_CUSTO
ADD PRIMARY KEY (cooce);

CREATE TABLE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (
SEIOR nvardlar(10)NOT NULL,
VALOR decimal(12,2) NULL

ALTER TABLE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ADD PRIMARY KEY (SETOR):
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AP~NDICE 3 - SCRIPT DE CONFIGURA<;:Ao DO AMBIENTE

DISTRIBUIDO NO ORACLE

--EXECUT AR APCS CRIACAO DA BASE NO SQLSERVER

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN_VIAGEM_SOLICITAOA_MSQL FOR VIAGEM_SOLICITAOA@MSQL:

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN_FUNC1DNARIOS_MSQL FOR FUNCIDNARIO@MSQL;

CREATE OR REPLACE VIEW VIEWJUNCIONARIO_MSQL
AS
SELECT

CODFUNC,
TRIM{TD_CHAR(NDME» NOME,
DATA_NASC,
DATA ADMISSAO,
DATA -OEMISSAO,
TO_CHAR(lIBERADO_VIAGEM) LlBERADO_VIAGEM.
TD_CHAR(lOCAL) LOCAL

FUNCIDNARIO@MSQL;
FROM

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW FUNCIONARIQ ALLM --
SELECT

CODFUNC,
NOME,
DATA NASC,
DATA - AOMISSAO,
DATA-OEMISSAO.
lIBERADO_V1AGEM.
LOCAL

FROM
FUNCIDNARIQ

UNION
SELECT

CODFUNC,
TO_CHAR(TRIM(NOME)),
DATA NASC,
DATA -ADMISSAO,
DATA-OEMISSAO.
TRIM(TO_CHAR(UBERADO_VIAGEM»,
TRIM(TO_CHAR(LOCAL))

VIEW]UNCIONARIO_MSQL:
FROM

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN_CLlENTE_MSOL FOR CLiENTE@MSOL;

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW CLIENTE MSOL
AS - -
SELECT

CODCLIENTE,
TRIM(TO_CHAR(NOME» NOME,
AliVO,
TRIM(TO_CHAR(LOCAL» LOCAL

SYN_CLIENTE_MSQL;
FROM

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW CLiENTE ALL
AS - -
SELECT
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CODCLIENTE,
NOME,
AlIVO,
LOCAL

FROM
CLiENTE

UNION
SELECT

CODCLIENTE,
TRIM(TO CHAR(NOME)) NOME,
AlIVO, -
TRIM(TO_CHAR(LOCAL)) LOCAL

VIEW_CLlENTE_MSOL;
FROM

CREATE PUBLIC SYNONYM SYN_PRQJETO_MSQL FOR PROJETO@MSQL;

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW_PROJETO_MSQL
AS
SELECT

CODPROJ,
CODCLIENTE,
TRIM(TO_CHAR(DESCRICAO)) DESCRICAO,
AlIVO,
TRIM{TO_CHAR(LOCAL)) LOCAL

SYN_PROJETO_MSQL;
FROM

CREATE OR REPLACE VIEW VIEW PROJETO ALL
AS --
SELECT

CQDPROJ,
CODCLIENTE,
DESCRICAO,
AlIVO,
LOCAL

FROM
PROJETO

UNION ALL
SELECT

CQDPROJ,
CODCLIENTE,
TRIM(TO _ CHAR(DESGRICAO)) DESCRICAO,
AlIVO,
TRIM(TO_CHAR(lOCAL)} LOCAL

SYN_PROJETO_MSQL;
FROM

CREATE OR REPLACE TRIGGER TR_SOLICITACAO_VIAGEM_tNTEGR
BEFORE INSERT OR UPDATE ON SOLICITACAO VIAGEM
FOR EACH ROW -

ESTE TRIGGER VERI FICA A INTEGRIDADE REFERENCIAL PARA OS CAMPOS CODPROJ, CODCLIENTE E CODFUNC
NO BANCO SQLSERVER

DECLARE
NRET NUMBER(1):

BEGIN
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IF :NEW,LOCAL_PRDJETO::; 'SQLSERVER' THEN

--VERIFICA INTEGRIDADE REFERENCIAl PARA PROJETOS
SELECT

COUNT!")
INTO

NRET
FROM

SYN_PROJETO_MSQL
WHERE

CODPROJ = :NEW.CODPROJ:

IF NRET " 0 THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20400:ERRO. INTEGR1DADE REFENCIAL NA TABELA SOLICITACAO_VlAGEM

FALHOU PARA 0 CAMPO CODPRQJ.'):
END IF;

END IF;

IF :NEW.lOCALJUNC1QNARIQ = 'SQLSERVER' THEN

--VERI FICA INTEGRIDADE REFERENCIAl PARA FUNCIONARIQ
SELECT

COUNT(')
INTO

NRET
FROM

SYN FUNCIONARIOS MSOL
WHERE - -

COOFUNC '" :NEW.CDDFUNC;

IF NRET" 0 THEN
RAISE_APPLICATIDN_ERROR(-204Q1,'ERRD. INTEGRIDADE REFENC1Al NA TABEtA SOLICITACAO_VIAGEM

FALHOU PARA 0 CAMPO CODFUNC:):
END IF;

END IF;

END;
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APENDICE 4 - DFD NIVEL 1 DO SISTEMA DE VIAGENS




