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RESUMO
A mobilidade tem se tornado cada vez mais importante nos processos de negócio. Aplicações
móveis que precisam continuar operando, mesmo quando desconectadas da rede, necessitam
armazenar dados localmente, tornando o processo de sincronização um fator crítico para seu
correto funcionamento. Soluções de sincronização que necessitam suportar a sincronização
direta entre computadores, também conhecidas como soluções peer-to-peer, sabidamente
sofrem com problemas de escalabilidade quando o número de computadores participantes do
esquema de sincronização aumenta. Para contornar o problema de escalabilidade as soluções
de sincronização são desenvolvidas levando em consideração aspectos específicos da
aplicação, tais como, freqüência de atualização, propriedades intrínsecas dos dados
armazenados e a topologia da rede. Tal especificidade dificulta, ou mesmo impossibilita, seu
reuso fora do domínio de aplicação para o qual foram projetadas, aumentando o custo e o
prazo para o desenvolvimento de aplicações distribuídas em dispositivos móveis, uma vez que
o mecanismo de sincronização deve ser re-desenvolvido para cada nova aplicação. Este
trabalho trata o problema da escalabilidade da sincronização peer-to-peer através de uma
abordagem baseada em arquitetura, apresentando a especificação de uma arquitetura de
software para sincronização de dados que atenda os requisitos não-funcionais próprios dos
processos de sincronização em aplicações móveis, isto é, a manutenção da consistência das
informações e eficiência do processo de sincronização, ao mesmo tempo em que permite seu
reuso em aplicações de domínios distintos. Espera-se que este trabalho contribua, fornecendo
a profissionais envolvidos no projeto de sistemas distribuídos em dispositivos móveis, uma
arquitetura de sincronização de dados que possa ou não ser escolhida em função dos
requisitos funcionais e não-funcionais que a aplicação fim apresente. Para isto este trabalho
estabelece os requisitos funcionais e não-funcionais que devem ser atendidos pela arquitetura
e verifica a adequação dos principais algoritmos de sincronização de dados conhecidos à tais
requisitos. Propõe então uma topologia que agrupa computadores em unidades menores de
sincronização, como forma de contornar os problemas de escalabilidade, aliada a alterações
arquiteturais no algoritmo baseado em vetores de versão, considerado o mais adequado frente
aos requisitos exigidos, de forma a adaptá-lo a suportar a topologia proposta. Apresenta então
a especificação da arquitetura e sua utilização através da aplicação de um modelo de
simulação de um processo de sincronização de dados. Finalmente apresenta e analisa os
resultados da simulação realizada.

PALAVRAS-CHAVE: Computação Móvel; Arquitetura de Software; Sincronização de
Dados.

ABSTRACT
A software architecture for improving the scalability of data synchronization in
mobile applications in peer-to-peer models
Mobility has become increasingly important in business processes. Mobile applications that
need to continue operating, even when disconnected from the network, need to store data
locally, making the synchronization process a critical factor in its correct operation. Solutions
that need to offer support to direct synchronization between computers, also known as peerto-peer solutions, known suffer with problems of scalability when the number of computers
participating in the scheme of synchronization increases. To circumvent the problem of the
scalability, synchronization solutions are developed taking into account specific aspects of
applications, such as, frequency of update, intrinsic properties of the data stored and the
network topology. Such specificity makes it difficult, or even impossible, to reuse the
synchronization solutions outside the field of application for which they were designed,
increasing the cost and time for the development of applications distributed on mobile
devices, since the mechanism of synchronization should be re-developed for each new
application. This work deals with the scalability problem of peer-to-peer synchronization
solutions through an approach based on architecture, providing the specification of a software
architecture for synchronization of data, that meets the non-functional requirements
pertaining to processes of synchronization in mobile applications, that is, maintaining the
consistency of information and efficiency of the process of synchronization, while allowing
their reuse in applications from different domains. It is expected that this work provide the
professionals involved in the design of distributed systems on mobile devices, an architecture
for data synchronization that may or may not be selected based on the functional and nonfunctional requirements that the final application presents. To achieve this goal, this work sets
out the functional and non-functional requirements which must be met by the architecture,
and verify the adequacy of the main known algorithms for data synchronization to those
requirements. Then proposes a topology that groups computers into smaller units of
synchronization, as a way to circumvent the problems of scalability, coupled with
architectural changes in the algorithm based on version vectors, considered the most
appropriate, due to requirements, in order to adapt it to support the proposed topology. Then
presents the specification of the architecture and its use by the application of a simulation
model of a process of data synchronization. Finally presents and analyzes the results of
simulation performed.
KEYWORDS: Mobile Computing; Software Architecture; Data Synchronization.
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1 Introdução
1.1 Motivação
A mobilidade tem se tornando cada vez mais importante nos processos de negócio
(Hawryszkiewycz e Steele, 2005).
Aplicações móveis, que devem operar mesmo quando desconectadas da rede,
necessitam armazenar localmente uma cópia dos dados, fazendo com que a sincronização de
dados com servidores ou com outros dispositivos móveis torne-se um processo crítico para o
seu correto funcionamento (Ratner et al., 2004).
Quando a sincronização direta entre os computadores é necessária, numa topologia
conhecida como peer-to-peer, na qual não se depende de um servidor central, os
gerenciadores de sincronização de dados apresentam sabidos problemas de escalabilidade à
medida que o número de computadores participantes do esquema de sincronização aumenta
(Shapiro e Saito, 2005) (Ratner, Reiher e Popek, 1997) (Yen e Huang, 1997). Para contornar
tal problema, soluções de sincronização de dados são desenvolvidas para domínios
específicos de aplicação, levando em consideração aspectos como a freqüência de atualização,
propriedades intrínsecas dos dados armazenados e a topologia da rede (Castro e Pakkala,
2007). Tal especificidade acaba por dificultar ou impedir o reuso de tais soluções de
sincronização em outros domínios (O’Brien e Shapiro, 2006).
Por outro lado, soluções de sincronização projetadas para sincronizar dados entre
múltiplos clientes e um único servidor central, também conhecido como “topologia estrela”,
não apresentam os mesmos problemas de escalabilidade, entretanto esta topologia limita a
mobilidade do usuário (Castro e Pakkala, 2007) e impede um computador de sincronizar
dados com outro computador caso o servidor central esteja indisponível e/ou inacessível,
representando este um ponto central de falha.
A topologia estrela também apresenta deficiências num cenário denominado MDO
(Multiple Device Ownership).
Segundo Castro e Pakkala (2007), cenários de MDO são caracterizados por usuários
que utilizam mais que um dispositivo móvel e desejam, ou necessitam, mantê-los
sincronizados entre si e também sincronizá-los com repositórios de dados não móveis, tais
como computadores de mesa ou servidores, sendo desejável que as alterações possam ser
feitas em qualquer computador (fixo ou móvel) e propagadas para os demais computadores
quando ocorrer a sincronização.
A preocupação em permitir a interação de usuários com aplicações, através de
dispositivos que possam ser sincronizados diretamente para a realização de diferentes tipos de
tarefas não é nova no contexto de aplicações distribuídas em dispositivos móveis. Já em 1999,
Zondervan e Lee (1999) descrevem um cenário de uso onde um usuário utiliza uma aplicação
de email, com dados replicados, em um servidor corporativo, um notebook e um PDA,
propondo um algoritmo para tratar sua sincronização.
Em seu trabalho sobre a relação entre usabilidade e arquitetura de software, Bass, John
e Kates (2001) analisam, sob a ótica da usabilidade, as interações entre usuários e sistemas,
identificando interações que são arquiteturalmente sensíveis, isto é, que para serem suportadas
necessitam que o sistema possua certos elementos de arquitetura. Nele, depois de identificada
uma interação, uma solução de arquitetura que a suporte é proposta. Uma das conclusões do
trabalho foi de que: apesar da análise das interações entre usuários e sistemas ter sido
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restringida somente a sistemas desktop e monousuário, devido ao aumento do uso de sistemas
projetados para utilização em dispositivos móveis em ambientes multiusuário, e de ambientes
de computação colaborativa, novos padrões de interação deveriam ser considerados, pois o
uso de tais sistemas introduziria, por si só, novos requisitos de usabilidade.
Assim, ao considerar:
•

A importância que a mobilidade vem ganhando nos processos de negócio;

•

A necessidade cada vez mais comum de suporte à sincronização direta entre
computadores de usuários distintos, ou de um mesmo usuário em ambientes
MDO;

•

O problema de escalabilidade das soluções que suportam a sincronização direta
entre quaisquer duas réplicas (modelo peer-to-peer) e o baixo reuso de
soluções específicas que procuram contornar tal problema; e,

•

As conclusões do trabalho de Bass, Jonh e Kates (2001), apontando para a
necessidade de expandí-lo na direção de pesquisar os requisitos de usabilidade
de aplicações multiusuário, em ambientes de computação colaborativa,
projetadas para uso em dispositivos móveis que sejam dependentes de
arquitetura de software;

Identificou-se uma oportunidade de pesquisa para investigar uma solução para o
problema de escalabilidade dos gerenciadores de sincronização de dados que oferecem
suporte à sincronização direta entre quaisquer duas réplicas num modelo peer-to-peer.

1.2 Estado da arte
A replicação de dados, e o problema de se manter a consistência em sistemas
distribuídos não é novo e muito já foi escrito a respeito. Porém, a partir do final da década de
90, o advento e a popularização de dispositivos móveis tais como PDAs e SmartPhones,
interconectados na época através de redes de banda estreita, alta latência e custo de
transmissão medido por volume trafegado, introduziram novas restrições aos algoritmos de
sincronização conhecidos, fazendo com que novas pesquisas fossem realizadas neste campo
(Cox, 2004).
Conforme observado por Starobinski et al. (2003), o problema geral da sincronização
de dados é abordado através de duas perspectivas: (1) a de bancos de dados, focando nos
aspectos relativos a operações desconectadas e a posterior manutenção da consistência entre
as réplicas e, (2) sob a perspectiva da eficiência do processo de sincronização, focando a
comunicação entre os sites.
A seguir são relacionados os principais trabalhos localizados durante a pesquisa
bibliográfica e que serviram de base e/ou influenciaram em maior ou menor grau este
trabalho:
Rhodes e Mckeehan (1998) descrevem um processo de sincronização de dados entre
um PDA e mais de um computador convencional, que procura otimizar a comunicação entre
os sites tratando a sincronização sucessiva e alternada entre um PDA e mais que um
computador convencional de forma diferenciada. Apesar de não necessitar que os
computadores convencionais sejam sincronizados previamente ao menos uma vez, tal
processo só é aplicável em aplicações monousuário e que persistem dados localmente.
Zondervan e Lee (1999) abordam a questão do uso das aplicações distribuídas em
dispositivos móveis, propondo um algoritmo para a resolução da limitação da sincronização
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entre um PDA cliente e dois outros computadores convencionais servidores. Tal algoritmo
tem como pré-requisito, porém, a necessidade de que os computadores convencionais, com os
quais se deseja sincronizar um dispositivo móvel, tenham sido sincronizados entre si,
previamente, ao menos uma vez. A arquitetura especificada neste trabalho dispensa este prérequisito, pois se espera que a mesma permita propagar corretamente as informações entre
dois computadores sem que um site tenha sido previamente sincronizado com um servidor
central.
Bass, Jonh e Kates (2001), ao analisarem sob a ótica da usabilidade as interações entre
usuários e sistemas desktop, identificando quais dependiam de suporte arquitetural,
concluíram que: o aumento do número de sistemas multiusuário projetados para serem
utilizados em dispositivos móveis e ambientes de computação colaborativa, introduziriam, por
si só, novos padrões de interação, sendo necessário novas pesquisas para identificar quais
interações, nestes tipos de sistemas, também são dependentes de suporte arquitetural.
Starobinski et al. (2003), propõem um algoritmo denominado CPISync (abreviação de
Characteristic Polynomial Interpolation-based Synchronization), cujo ponto chave é a
transformação dos dados dos sites em certos tipos de polinômios conhecidos como polinômio
de característica, com o objetivo de reduzir o volume de dados trafegado entre dois sites no
pior caso de sincronização, isto é, onde todos os dados do cliente devem ser transferidos para
o servidor. Apesar de o algoritmo apresentar-se bastante eficiente quando o número de
diferenças entre as réplicas de dois sites é baixa, sua principal limitação é que, caso o número
de diferenças cresça há um aumento exponencial no tempo de processamento para gerar uma
amostragem dos dados e no volume de metadados gerados, os quais deverão ser trafegados
sobre a rede, restringindo seu uso a aplicações com pouca atualização nas réplicas.
Rodriguez et al. (2004), publicam um estudo comparando a eficiência e a satisfação de
médicos ao interagirem com duas versões de uma mesma aplicação durante a realização de
certas tarefas ligadas à sua rotina diária de acompanhamento dos pacientes. Uma das versões
foi desenvolvida para ser utilizada em notebooks, enquanto a outra para ser utilizada em
PDAs. O estudo concluiu que, as tarefas que exigiam a entrada de informação na forma de
texto foram concluídas muito mais rapidamente pelos médicos nos notebooks do que nos
PDAs, enquanto que, tarefas que requeriam apenas ações do tipo “apontar e clicar”, foram
concluídas muito mais rapidamente nos PDAs do que nos notebooks. Tais resultados
evidenciaram o impacto da usabilidade no uso eficiente do sistema ao permitir que os usuários
realizassem as tarefas no dispositivo que oferecesse a maior usabilidade para cada uma delas,
justificando ambientes MDO e a necessidade do suporte à sincronização direta entre os
dispositivos.
Ratner, Reiher e Popek (2004) propõem um sistema de replicação de arquivos que
mescla conceitos do modelo peer-to-peer com os do modelo cliente-servidor, o qual se baseia
num conceito denominado ward (Wide Area Replication Domain), proposto por Ratner,
Popek e Reiher (1996). Um ward é um domínio lógico de computadores que podem
sincronizar dados diretamente entre si, visando aumentar a mobilidade dos usuários. Neste
sistema cada ward possui um servidor, chamado ward master, cuja função é minimizar os
problemas de escalabilidade apresentados pelos algoritmos peer-to-peer. Nele, os
computadores podem migrar de um domínio para outro para sincronizar dados, porém para
que isto ocorra é necessária a comunicação direta entre os ward master dos domínios origem e
destino. Caso um deles esteja indisponível tal migração não é possível. Apesar de utilizar
conceitos do modelo cliente-servidor, o sistema não possui a figura de um servidor central,
que tenha autoridade para resolver eventuais conflitos em operações ocorridas em domínios
de sincronização diferentes.
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Castro e Pakkala (2007) reforçam a questão da necessidade de sincronização direta
entre dispositivos onde um usuário possui vários dispositivos, os quais deseja manter
sincronizados, e propõem um framework de sincronização baseado no modelo peer-to-peer.
Tal framework apresenta, porém, conforme os próprios autores, limitações de escalabilidade
típicas deste modelo quando se aumenta o número de dispositivos participantes no esquema
de sincronização.

1.3 Objetivo
Assim, da identificação dos elementos que motivam a realização deste trabalho e de
uma leitura preliminar da literatura localizada sobre o assunto, surge seu objetivo, que é:
Tratar o problema da escalabilidade das soluções de sincronização peer-to-peer,
através de uma abordagem baseada em arquitetura que atenda os requisitos nãofuncionais próprios dos processos de sincronização de dados em aplicações móveis,
isto é, a manutenção da consistência das informações e a eficiência do processo de
sincronização, e permitir o reuso da solução em aplicações de domínios distintos.

1.4 Resultados esperados e contribuições
O principal resultado esperado é a especificação de uma arquitetura de software para a
sincronização de dados de aplicações distribuídas em dispositivos móveis que atenda aos
seguintes requisitos funcionais e não-funcionais, a saber:
Funcionais:
•

Suporte à sincronização direta entre quaisquer duas réplicas em sistemas
multiusuário.

Não-Funcionais:
•

Manutenção da consistência entre as réplicas.

•

Eficiência do processo de sincronização, evitando sua degradação à medida
que a quantidade de computadores presente no esquema de sincronização
aumenta.

Outro resultado esperado é a utilização de tal arquitetura em um modelo de simulação,
com o objetivo de verificar o ganho de escalabilidade obtido com seu uso.
Espera-se que este trabalho contribua oferecendo uma arquitetura de software para a
sincronização de dados de aplicações distribuídas em dispositivos móveis, que suporte um
modelo de sincronização peer-to-peer, sem contudo incorrer nos problemas de escalabilidade
que este modelo apresenta à medida que o número de nós aumenta.

1.5 Metodologia
Para se atingir os objetivos deste trabalho, a metodologia aplicada compõem-se das
seguintes etapas:
•

Pesquisa bibliográfica.

•

Especificação da arquitetura.

•

Aplicação prática da arquitetura.

•

Avaliação da aplicação da arquitetura.
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A pesquisa bibliográfica é composta pelo estudo dos conceitos necessários ao
desenvolvimento do trabalho, ou seja, arquitetura de software, qualidade de software,
replicação e sincronização de dados. Busca-se nesta etapa estabelecer a relação entre a
qualidade e a arquitetura de software. A pesquisa relacionada aos algoritmos de sincronização
de dados busca verificar a aplicabilidade dos principais algoritmos conhecidos no contexto
deste trabalho. Além disto, nesta etapa pesquisou-se também os gerenciadores de
sincronização de dados (Apêndice A) fornecidos pelos fabricantes dos principais SGBDR
(Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais) do mercado, a saber: Oracle,
Microsoft, Sybase, IBM e Progress; bem como outros gerenciadores não comerciais, de
código aberto ou ainda resultantes de pesquisas acadêmicas, com o objetivo de verificar se
estes atendem ou não os requisitos arquiteturais que a arquitetura proposta visa atender.
Finalmente, nesta etapa foi pesquisado um modelo de referência para guiar a especificação da
arquitetura a ser proposta.
Na etapa de especificação da arquitetura, busca-se analisar a adequação dos algoritmos
de sincronização pesquisados na etapa anterior, ao contexto deste trabalho. Para tanto são
estabelecidos os requisitos funcionais e não-funcionais esperados da arquitetura. Os
algoritmos são, então, analisados com relação ao atendimento a estes requisitos. Como
resultado desta análise, um dos algoritmos é selecionado como base para a arquitetura
proposta. Sobre o algoritmo selecionado são propostas modificações com o objetivo de fazêlo suportar os requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos. Finalmente é apresentada
a especificação da arquitetura proposta.
Na etapa de aplicação da arquitetura, busca-se verificar se esta de fato atende aos
requisitos funcionais e não-funcionais definidos. Tal verificação é feita através de um modelo
de simulação.
A etapa de avaliação visa analisar e interpretar os resultados produzidos pela
simulação realizada na etapa anterior, para verificar se a arquitetura atendeu aos requisitos
funcionais e não-funcionais estabelecidos.

1.6 Organização do trabalho
O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma:
O capítulo 2 introduz os conceitos de arquitetura e de qualidade de software,
estabelecendo a relação entre estas duas áreas de conhecimento. Apresenta o conceito de
trade-off que ocorre entre as várias características da qualidade dentro de uma mesma
arquitetura. Introduz os conceitos relacionados à replicação e sincronização de dados,
apresentando os principais algoritmos de sincronização conhecidos, evidenciando seus pontos
fortes e fracos. O capítulo conclui com a apresentação do modelo RM-ODP (Reference Model
for Open Distributed Processing), adotado como modelo de referência para especificar a
arquitetura proposta.
O capítulo 3 formaliza os requisitos funcionais e não-funcionais que devem ser
atendidos pela arquitetura e apresenta uma análise dos algoritmos de sincronização
pesquisados no capítulo anterior para verificar sua adequação aos requisitos estabelecidos.
Com base nesta análise um dos algoritmos é selecionado para servir de base para a arquitetura
proposta. Uma topologia de sincronização é sugerida e modificações arquiteturais no
algoritmo selecionado são propostas com o objetivo de fazê-lo suportar tal topologia.
O capítulo 4 apresenta um modelo de simulação de sincronização de dados utilizando
a arquitetura proposta, bem como analisa e interpreta seus resultados.
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O capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho, os resultados obtidos, as indicações de
uso da arquitetura, as contribuições do trabalho para o estado da arte e aponta possíveis
trabalhos futuros.
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2 Aspectos de arquitetura e de qualidade de software na
sincronização de dados de aplicações móveis
Resumo
Este capítulo fornece o embasamento teórico para a compreensão dos conceitos
utilizados no desenvolvimento do trabalho. Para isto, o capítulo inicia expondo conceitos de
arquitetura e qualidade de software, e estabelece a relação entre ambos. Aborda o conceito de
trade-off, que ocorre entre as várias características da qualidade dentro de uma mesma
arquitetura.
Em seguida o capítulo introduz conceitos básicos de replicação e sincronização de
dados. Discorre sobre a replicação de dados e sua aplicação como parte de uma estratégia de
arquitetura de software para atingir certos requisitos de qualidade. Introduz os conceitos
básicos da sincronização de dados, apresentando os principais algoritmos conhecidos e
discute sua aplicação no contexto de aplicações distribuídas em dispositivos móveis, foco
deste trabalho.
O capítulo conclui apresentando um modelo de referência de arquitetura de
processamento distribuído – o RM-ODP – adotado como modelo de referência para
especificar a arquitetura proposta.
Objetivo
Este capítulo tem como objetivo mapear os requisitos de qualidade, da tarefa de
sincronização de dados de aplicações móveis, na arquitetura de software que implementará
tais requisitos.

2.1 Introdução
Ao desenvolver sistemas de software para atender suas necessidades de negócio as
organizações demandam, além de funcionalidades específicas, requisitos de qualidade tais
como, tempo de resposta, disponibilidade e escalabilidade.
O cumprimento de tais requisitos é fundamental para que um sistema atinja seus
objetivos e deve permear todo projeto e construção do software em um nível de prioridade
acima daquele das funcionalidades, sob pena de tais requisitos de qualidade não serem
atingidos ao final de sua construção (Bass, Clements e Kazman, 2003).
Neste sentido, a arquitetura de software pode ser considerada o primeiro estágio no
desenvolvimento para se atingir os requisitos de qualidade exigidos, pois, conforme
observado por Bass, Clements e Kazman (2003), a alocação das funcionalidades do sistema
em estruturas de software adequadas, é o que determina o suporte da arquitetura aos requisitos
de qualidade.
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2.2 Relação entre arquitetura e qualidade de software
Para estabelecer a relação entre arquitetura e qualidade de software é apresentado em
primeiro lugar o conceito de arquitetura de software e, em seguida, o conceito de qualidade de
software, para então ser estabelecida a relação entre ambos.
2.2.1 Arquitetura de software
Diversas definições são encontradas na literatura para o termo “arquitetura de
software”.
Shaw e Garlan (1996) consideram a arquitetura de software como sendo sua descrição
em termos de componentes computacionais e as interações entre estes componentes.
Segundo Bass, Clements e Kazman (2003), arquitetura de software é a estrutura, ou
conjunto de estruturas, que compreendem os elementos de software, as propriedades visíveis
destes elementos e o relacionamento entre eles.
A representação da arquitetura de um sistema suprime a exibição de detalhes que não
afetam a forma como seus elementos de software são utilizados, ou como se relacionam com
outros elementos, constituindo-se assim em uma abstração do sistema.
A representação da arquitetura de um sistema complexo pode conter vários níveis de
abstração, cada qual com sua própria arquitetura. Esta recursividade de arquiteturas pode
continuar até o nível mais básico, onde os elementos não podem ser agrupados em outros
elementos mais abstratos.
A abstração está ligada a três conceitos utilizados na arquitetura de software que,
conforme Bass, Clements e Kazman (2003), possuem a seguinte definição:
•

Padrão de arquitetura (ou estilo arquitetural): é a descrição dos elementos de
software e a relação existente entre eles, juntamente com um conjunto de
regras que definem como tais elementos podem ser utilizados. O padrão
cliente-servidor pode ser considerado um padrão de arquitetura. Nele não há a
especificação de funcionalidades, a simples menção de seu uso denota a
existência de vários clientes e um servidor, além de um protocolo utilizado
para a comunicação entre eles.

•

Modelo de referência: representa a divisão da funcionalidade em elementos
juntamente com o fluxo de dados entre eles, representando a decomposição de
um problema conhecido em partes distintas que cooperam para a solução do
mesmo. Um exemplo disto é a divisão de um gerenciador de banco de dados
em partes padrão, bem conhecidas, tais como o compilador de comandos SQL
e o otimizador que define o plano de acesso dos mesmos.

•

Arquitetura de referência: é o resultado do modelo de referência mapeado em
elementos de software que, de forma cooperativa, implementam a
funcionalidade definida no modelo de referência. O mapeamento de uma
funcionalidade em um elemento de software pode ser de um-para-um, mas não
obrigatoriamente, pois um elemento de software pode implementar uma única
funcionalidade, parte de uma funcionalidade, ou várias funcionalidades
distintas.
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2.2.2 Qualidade de software
A Associação Brasileira de Normas Técnicas por meio de sua norma de qualidade
NBR ISO/IEC 9126 (2003) descreve um modelo de qualidade do produto de software,
composto de duas partes: (1) qualidade interna e qualidade externa e (2) qualidade em uso.
O modelo de qualidade interna reúne a totalidade das características do produto de
software do ponto de vista interno. As métricas internas podem ser aplicadas a produtos de
software não executáveis tais como uma especificação ou código fonte, respectivamente
durante o projeto e a codificação.
Qualidade externa é a totalidade das características do produto de software do ponto
de vista externo. As métricas externas utilizam medidas de um produto de software derivadas
de medidas do comportamento do sistema do qual o software é uma parte, através de testes,
operação e observação do software executável ou do sistema.
Qualidade em uso é a visão da qualidade do produto de software do ponto de vista do
usuário, quando esse produto é utilizado em um ambiente e contexto de uso especificado. As
métricas de qualidade em uso medem o quanto um produto atende as necessidades de usuários
específicos para que estes atinjam as metas especificadas com eficácia, produtividade,
segurança e satisfação.
2.2.2.1 Modelo de qualidade para qualidade interna e externa
O modelo de qualidade para qualidade interna e externa divide os atributos de
qualidade de software em seis características as quais são divididas em sub-características,
conforme ilustra a figura 1.
Funcionalidade
É a capacidade de um produto de software de prover funções que atendam às
necessidades implícitas e explicitas do usuário dentro de um contexto de uso. Essa
característica é dividida nas seguintes sub-características:





Adequação: é a capacidade de um produto de software de prover um conjunto
adequado de funções para cumprir as tarefas e objetivos do usuário.
Acurácia: é a capacidade de um produto de software de prover com o grau de precisão
necessária, resultados ou efeitos corretos, ou conforme acordados.
Interoperabilidade: é a capacidade de um produto de software de interagir com um ou
mais sistemas especificados.
Segurança de acesso: é a capacidade de um produto de software de proteger
informações e dados de forma que pessoas ou sistemas não autorizados, não possam
lê-los e/ou modificá-los, não devendo, ainda, negar acesso às pessoas autorizadas.

21

Qualidade
Interna e
Externa

Funcionalidade

Confiabilidade

Usabilidade

Eficiência

Manutenibilidade

Portabilidade

Adequação

Recuperabilidade

Atratividade

Utilização de
recursos

Modificabilidade

Capacidade de ser
instalado

Acurácia

Tolerância a falhas

Apreensibilidade

Analisabilidade

Adaptabilidade

Interoperabilidade

Maturidade

Inteligibilidade

Testabilidade

Capacidade para
substituir

Operacionalidade

Estabilidade

Coexistência

Segurança de
Acesso

Comportamento
em relação ao
tempo

figura 1 – Modelo de qualidade NBR ISO/IEC 9126 (Adaptado de NBR ISO/IEC 9126, 2003)

Confiabilidade
É a capacidade de um produto de software de manter um nível de desempenho
especificado. Essa característica é dividida nas seguintes sub-características:




Maturidade: é a capacidade de um produto de software de evitar falhas decorrentes de
defeitos no software.
Tolerância a falhas: capacidade de um produto de software de manter um nível de
desempenho especificado em caso de defeitos no software ou de violação de sua
interface especificada.
Recuperabilidade: capacidade de um produto de software de restabelecer seu nível de
desempenho e recuperar os dados diretamente afetados em caso de falhas.
Usabilidade

É a capacidade de um produto de software de ser compreendido, aprendido, operado e
de ser atraente ao usuário quando utilizado sob condições especificadas. Essa característica é
dividida nas seguintes sub-características:






Inteligibilidade: é capacidade do produto de software de permitir que o usuário
compreenda se o mesmo é adequado e como este pode ser utilizado para determinada
tarefa, ou sob certas condições de uso. Quão fácil é compreender o conceito lógico do
sistema e sua aplicabilidade.
Apreensibilidade: é capacidade do produto de software de permitir ao usuário aprender
sua utilização. Quão fácil é, para um usuário que não conhece o sistema, aprender sua
utilização.
Operacionalidade: é capacidade do produto de software de permitir ao usuário operálo e controlá-lo. Quão fácil é operar e controlar o sistema.
Atratividade: é a capacidade de um produto de software de ser atraente ao usuário.
Eficiência
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É a capacidade de um produto de software de apresentar o desempenho apropriado
relativo à quantidade de recursos utilizados. Essa característica é dividida nas seguintes subcaracterísticas:



Comportamento em relação ao tempo: é a capacidade de um produto de software de
fornecer tempo de resposta e processamento, bem como taxas de transferência
adequadas, quando o software executa suas funções.
Utilização de recursos: é a capacidade de um produto de software de usar tipos e
quantidade apropriados de recursos quando o software executa suas funções.
Manutenibilidade

É a capacidade de um produto de software de ser modificado. Modificações incluem
correções, melhorias e/ou adaptações no software devido a mudanças no ambiente, requisitos
ou especificações funcionais. Essa característica é dividida nas seguintes sub-características:





Analisabilidade: é a capacidade de um produto de software de permitir o diagnóstico
de deficiências, causas de falhas ou a identificação de partes a serem modificadas.
Modificabilidade: é a capacidade de um produto de software de permitir que uma
modificação especificada seja implementada.
Estabilidade: é a capacidade de um produto de software de evitar defeitos inesperados
decorrentes de modificações no software.
Testabilidade: é a capacidade de um produto de software de que, quando alterado, seja
validado.
Portabilidade

É a capacidade de um produto de software de ser transferido de um ambiente 1 para
outro. Essa característica é dividida nas seguintes sub-características:





Adaptabilidade: é a capacidade de um produto de software de ser adaptado para
diferentes ambientes sem a necessidade de aplicações de outras ações.
Capacidade para ser instalado: é a capacidade de um produto de software de ser
instalado em um ambiente especificado.
Coexistência: é a capacidade de um produto de software de coexistir com outros
softwares em um ambiente comum, compartilhando recursos comuns.
Capacidade para substituir: é a capacidade de um produto de software de ser utilizado
em substituição a outro software com o mesmo propósito e mesmo ambiente.

2.2.2.2 Modelo de qualidade para qualidade em uso
O modelo de qualidade para qualidade em uso divide os atributos de qualidade de
software em quatro características as quais são divididas em sub-características, conforme
ilustra a figura 2.

1

O ambiente pode ser organizacional, de hardware ou de software.
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figura 2 – Modelo de qualidade para qualidade em uso NBR ISO/IEC 9126 (Adaptado de NBR
ISO/IEC 9126, 2003)

Eficácia
É a capacidade de um produto de software de permitir que os usuários atinjam metas
especificadas com acurácia e completitude.
Produtividade
É a capacidade de um produto de software de permitir que seus usuários empreguem
quantidades apropriadas de recursos em relação à eficácia obtida.
Segurança
É a capacidade de um produto de software de apresentar níveis aceitáveis de riscos de
danos a pessoas, negócio, software, propriedade ou ambiente.
Satisfação
É a capacidade de um produto de software de satisfazer os usuários. Satisfação, nesse
caso, refere-se à resposta do usuário à interação com o produto e inclui atitudes relacionadas
ao uso do produto.
2.2.3 Relação entre arquitetura e qualidade de software
Os requisitos de qualidade, também chamados de requisitos não-funcionais,
estabelecem a relação entre qualidade e arquitetura de software na medida em que, os
requisitos explícitos e implícitos, expressos muitas vezes de forma vaga e subjetiva,
transformam-se em requisitos formais de qualidade, os quais então devem ser endereçados no
nível da arquitetura do software.
Se o tempo de resposta for um requisito de qualidade crítico, então especial atenção
deve ser dada à comunicação entre os elementos de software do sistema em tempo de
execução, especialmente à freqüência e volume de dados trocados durante as comunicações
(Bass, Clements e Kazman, 2003).
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Se as regras de negócio sofrem alterações constantes e espera-se que o sistema seja
facilmente alterado, isto é, possua alta modificabilidade, então a alocação das funcionalidades
em elementos de software deve ser feita de tal forma que, a alteração de uma funcionalidade
em um elemento não afete o correto funcionamento de outros elementos que implementam
outras funcionalidades (Bass, Clements e Kazman, 2003).
Se a escalabilidade for o fator preponderante, então especial atenção deve ser dada ao
consumo de recursos, tais como memória, ou à alocação de elementos de software em
hardware que possa ser replicado para atender a um eventual aumento da demanda, tal como
utilizar mais de um servidor de páginas ou de aplicação para aumentar a disponibilidade de
aplicações internet (Bass, Clements e Kazman, 2003).
Se mobilidade for necessária, pode-se utilizar então a replicação de dados para atingila.
Padrões de arquitetura possuem atributos de qualidade conhecidos, e oferecem
soluções para problemas encontrados de forma recorrente na engenharia de software. Isto
permite ao arquiteto de software escolher uma arquitetura em particular para atingir certos
requisitos de qualidade exigidos em um sistema, ao invés de escolher uma arquitetura de
forma aleatória, esperando que o produto de software final atenda a tais requisitos (Bass,
Clements e Kazman, 2003).
Embora escolhas arquiteturais corretas não garantam, por si só, a qualidade de um
sistema, pois o cuidado em seu projeto e sua implementação também são fundamentais para
que esta possa ser atingida, a arquitetura pode ser um inibidor da qualidade quando decisões
arquiteturais equivocadas são tomadas e arquiteturas inadequadas são selecionadas, uma vez
que alterações de caráter arquitetural são, normalmente, as mais difíceis e custosas de serem
implementadas (Bass, Clements e Kazman, 2003).
2.2.4 Trade-off entre atributos de qualidade
A obtenção de características de qualidade em um sistema não se dá de forma isolada.
Ao se privilegiar um aspecto da qualidade interfere-se, de forma positiva ou negativa, em
outros aspectos (Bass, Clements e Kazman, 2003). Tal conceito é chamado de trade-off.
Um bom exemplo do conceito de trade-off pode ser dado através da observação do
impacto negativo que a segurança tem sobre vários outros atributos de qualidade, tal como a
performance. Ao se utilizar o protocolo HTTPS para trafegar dados de forma segura entre um
servidor web e seus clientes, reduz-se o número de requisições que podem ser atendidas pelo
servidor em comparação ao número de requisições que este poderia atender se estivesse
utilizando o protocolo HTTP, pois, ao utilizar o protocolo HTTPS o servidor deve criptografar
os dados antes de enviá-los através da rede, tarefa que tem um custo computacional elevado.
O balanceamento entre os diversos atributos de qualidade normalmente ocorre dentro
da arquitetura de sistemas complexos, assim é importante que se tenha em mente quais são os
requisitos de qualidade mais importantes para o sistema que se está construindo, de forma que
as decisões arquiteturais sejam tomadas no sentido de privilegiar os aspectos de qualidade
mais importantes, com o menor impacto negativo possível sobre aqueles menos importantes.
2.2.4.1 O trade-off entre disponibilidade e integridade
A replicação de dados desempenha um papel importante no contexto deste trabalho,
pois é o mecanismo utilizado para permitir que os dados existentes num computador sejam
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transferidos para outros computadores, permitindo que o usuário utilize a aplicação também
nestes outros computadores.
A replicação de dados também é utilizada com outras finalidades, tais como melhorar
o tempo de resposta de um sistema, movendo dados de um dispositivo computacional com
baixa velocidade de acesso para outro dispositivo com alta velocidade de acesso, tal com o
uso de cache de dados, ou como forma de se aumentar a tolerância a falhas de um sistema,
utilizando-se bancos de dados replicados, por exemplo; se um servidor de bancos de dados
deixar de operar, outro pode assumir seu lugar provendo o acesso aos dados.
Independentemente do motivo pelo qual se opta pela utilização da replicação, sua
adoção implica na necessidade em se manter a consistência entre as cópias dos dados, e a
sincronização é o mecanismo utilizado para manter esta consistência (Bass, John e Kates,
2001).
Como já mencionado, sempre que se privilegia um aspecto de qualidade interfere-se,
positiva ou negativamente em outros aspectos, e no caso da replicação de dados isto não é
diferente. Ao se adotar a replicação interfere-se negativamente sobre a consistência ou
integridade da informação. Tal situação ocorre, primeiro, pelo simples fato de que, se
alterações nos dados puderem ser feitas em qualquer uma das cópias existentes (ao invés de
serem feitas num único ponto centralizado), ao se acessar uma delas pode se estar acessando
uma cópia desatualizada com relação à uma outra que acaba de ser alterada. Em segundo
lugar, para que todas as cópias tenham o mesmo conteúdo, alterações realizadas sobre uma
delas devem ser propagadas para todas as demais, e quanto maior o número de cópias de um
dado, onde podem ocorrer alterações, maiores são as chances de informações serem alteradas
em cópias distintas, por um mesmo usuário ou usuários distintos, de forma conflitante,
dificultando ou mesmo impedindo sua posterior sincronização. Além disto, operações
realizadas em um computador podem não ser propagadas para os demais computadores caso o
primeiro não seja sincronizado com nenhum dos demais.
2.2.5 Mapeamento dos requisitos de qualidade - da sincronização de dados na arquitetura de software
A rapidez do processo de sincronização dos dados é um dos principais requisitos de
qualidade que se espera encontrar quando se utiliza aplicações distribuídas em dispositivos
móveis. Outro requisito fundamental é a acurácia, ou seja, que as informações sejam
sincronizadas corretamente, sem que nenhum dado seja perdido ou corrompido, mantendo-se
a integridade da informação.
Caso o processo de sincronização de dados não seja concluído com rapidez o usuário
sincronizará seu dispositivo móvel com menor freqüência e, quanto menor a freqüência com
que o dispositivo móvel é sincronizado, maior a probabilidade da ocorrência de conflitos
durante o processo de sincronização (Shapiro e Saito, 2005). Desta forma a arquitetura que
será proposta deve ter como preocupação atingir basicamente dois requisitos de qualidade: (1)
a rapidez no processo de sincronização e (2) a manutenção da integridade dos dados,
relacionados respectivamente na NBR ISO/IEC 9126 ao comportamento em relação ao
tempo, uma sub-característica da eficiência; e à acurácia, uma sub-característica
funcionalidade.
Sob a ótica da rapidez do processo de sincronização, quanto menor o volume de dados
e metadados necessários para controlar o processo de sincronização, menor será o volume
trafegado sobre a rede, reduzindo o tempo necessário para que o processo de sincronização se
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complete. Assim, a arquitetura proposta deverá permitir que, durante um processo de
sincronização, seja trafegado o menor volume possível de dados e metadados sobre a rede.
Sob a ótica da integridade da informação, a arquitetura deverá permitir que a
ocorrência de eventuais conflitos seja detectada de forma inequívoca, ou seja, o software de
sincronização de dados deve ser capaz de detectar um conflito na alteração de cópias de um
mesmo dado em computadores diferentes, sempre que este ocorrer, e não deve apontar falsos
conflitos, ou seja, não deve indicar a ocorrência de um conflito quando este não ocorrer.
Há várias técnicas de replicação e sincronização de dados conhecidas, cada uma sendo
indicada em cenários de uso distintos. Em face dos requisitos de qualidade mencionados, que
devem ser atingidos no contexto de um modelo descentralizado de sincronização de dados de
aplicações distribuídas em dispositivos móveis, a decisão arquitetural fundamental deste
trabalho recai sobre qual técnica de replicação e sincronização de dados utilizar, de forma a
concluir o processo de sincronização no menor tempo e custo possíveis, garantindo a
integridade da informação. A seção seguinte fornece o embasamento teórico para
compreender a aplicações e limitações das diversas técnicas de replicação e sincronização
conhecidas.

2.3 Replicação e sincronização de dados
A escolha de técnicas adequadas de replicação e sincronização de dados é de
fundamental importância para que os requisitos de qualidade esperados da arquitetura
proposta neste trabalho sejam atingidos. Esta seção provê o embasamento teórico, sobre
replicação e sincronização de dados, necessário para se compreender a aplicabilidade de cada
tipo de técnica em diferentes cenários de uso e justificar a adoção de uma delas para servir de
base para a arquitetura a ser proposta.
2.3.1 Conceitos básicos de sistemas com dados replicados
A replicação de dados é utilizada para aumentar a disponibilidade de um sistema e/ou
compartilhar dados (Shapiro e Saito, 2005).
A replicação consiste em manter cópias de um mesmo dado em computadores
distintos. Tais computadores são chamados sites e as cópias recebem o nome de réplicas. As
alterações/exclusões de réplicas existentes, ou a inclusão de novas réplicas são chamadas de
operações.
Em um sistema com dados replicados há o conceito da menor unidade de informação
replicada. Para efeitos deste trabalho, a menor unidade a ser considerada será o registro de
dados, sendo um registro de dados o equivalente a uma linha num banco de dados relacional.
Com relação ao número de sites que podem ter seu conjunto de réplicas modificado,
um sistema replicado pode ser classificado em: single-master ou multi-master. Nos sistemas
single-master somente as réplicas contidas em um único site podem ser modificadas. Já nos
sistemas multi-master, como no caso deste trabalho, réplicas em mais de um site podem ser
modificadas.
2.3.2 Topologias de sincronização de dados
Operações realizadas sobre diferentes réplicas de um mesmo dado podem ser
propagadas para as demais réplicas de diferentes formas. Topologias de sincronização,
também referenciadas na literatura como “modelos de sincronização”, definem o caminho
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lógico que a propagação das operações pode percorrer entre os sites que hospedam réplicas de
dados, havendo basicamente quatro topologias de sincronização (Hansmann, 2002):
•

Um-para-um (também conhecida como par-dedicado)

•

Muitos-para-um (também conhecida como modelo centralizado ou topologia
estrela)

•

Muitos-para-muitos (também conhecida como modelo peer-to-peer)

•

Híbridos de muitos-para-um e muitos-para-muitos

2.3.2.1 Um-para-um
A topologia um-para-um, representada na figura 3, é o caso mais simples, sendo que
as demais podem ser vistas como sendo um extensão desta. Nela, os dados são sincronizados
entre um servidor (representado pelo quadrado) e um único cliente (representado pelo
círculo).

figura 3 – Topologia um-para-um (Hansmann, 2002)

2.3.2.2 Muitos-para-um
Muitos sistemas comerciais são exemplos do uso da topologia muitos-para-um
(Hansmann, 2002), representada na figura 4. Sua principal vantagem é a relativa simplicidade
de implementação quando comparada com a topologia muitos-para-muitos.
Nela as operações são propagadas entre múltiplos clientes e um único servidor central.
Os clientes não podem sincronizar dados diretamente entre si, podendo fazê-lo indiretamente
sincronizando dados com o servidor central.
Um dos pontos negativos de tal topologia é que o servidor central representa um ponto
central de falha.

figura 4 – Topologia muitos-para-um (Hansmann, 2002)
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2.3.2.3 Muitos-para-muitos
Na topologia muitos-para-muitos, representada na figura 5, não há a figura do servidor
central, todo cliente também pode desempenhar o papel de servidor. Um cliente pode
sincronizar dados com qualquer outro cliente.
Após realizar uma operação sobre uma réplica o cliente é responsável por propagar tal
operação para todos os demais clientes, garantindo a consistência entre as réplicas.
Conseqüentemente, cada cliente deve ser capaz de detectar e resolver eventuais conflitos na
atualização dos dados. Tal necessidade requer maior complexidade do software executado em
cada um dos clientes.
Comparada com a topologia muitos-para-um esta topologia é mais robusta, uma vez
que não apresenta um ponto central de falha, porém tal benefício leva a um maior grau de
complexidade para sua implementação.

figura 5 – Topologia muitos-para-muitos (Hansmann, 2002)

2.3.2.4 Híbridos de muitos-para-um e muitos-para-muitos
Num esforço de combinar as vantagens das topologias muitos-para-um e muitos-paramuitos, topologias híbridas são utilizadas.
A topologia hierárquica, representada na figura 6, apresenta uma estrutura de
servidores que pode ser modelada conforme a estrutura organizacional da corporação. As
estruturas da parte superior (quadrados) representam os servidores, que são também clientes
de servidores um nível hierárquico acima. As operações são propagadas de baixo para cima na
estrutura e mesmo que uma seção apresente indisponibilidade, o sistema pode continuar
funcionando com algum nível de degradação.

figura 6 – Topologia hierárquica (Hansmann, 2002)
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Outro exemplo de topologia híbrida é a topologia em cluster, representada na figura 7.
Cada cluster é constituído de uma estrutura de dois níveis de dados. O nível superior é
composto por um conjunto de servidores. Os servidores sincronizam dados entre si, porém,
para cada objeto de dados, somente um servidor possui autoridade para resolver eventuais
conflitos em atualizações de suas réplicas, realizadas em clusters distintos. A
indisponibilidade de um dos clusters não afeta o funcionamento dos demais, bem como dos
clientes abaixo deste.

figura 7 – Topologia cluster (Hansmann, 2002)

Apesar de no modelo muitos-para-muitos todos os sites poderem sincronizar dados
entre si, fator que, se considerado isoladamente, tornaria este trabalho desnecessário, os
problemas de escalabilidade que este apresenta inviabilizam sua adoção em aplicações
compostas por muitos sites, especialmente quando alguns destes são dispositivos
computacionais com capacidade de computação restrita, tais como PDAs e SmartPhones.
Assim, apesar das topologias híbridas procurarem minimizar tais problemas de
escalabilidade, sua adoção elimina o principal benefício destas para a operação das aplicações
e para a adoção da computação colaborativa: a capacidade dos usuários poderem sincronizar
dados diretamente entre si sem a necessidade da comunicação com um site central.
2.3.3 Estratégias de replicação pessimista e otimista
Duas estratégias são utilizadas para a replicação de dados: a pessimista e a otimista.
Na replicação pessimista, um site é definido como sendo o site primário, no qual são
realizadas todas as atualizações nas réplicas. Após uma atualização no site primário, a
atualização é propagada para os demais sites (secundários) de forma síncrona, bloqueando o
acesso dos usuários às replicas dos demais sites até que estas tenham sido atualizadas, pois se
assume, “de forma pessimista”, que acessos concorrentes à réplicas desatualizadas podem ter
conseqüências negativas para o sistema. Tais técnicas apresentam performance adequada
quando utilizadas em redes de baixa latência, onde a probabilidade de falhas é baixa,
entretanto, a aplicação de técnicas de replicação pessimistas em aplicações executadas em
dispositivos móveis, cujas conexões geralmente apresentam alta latência e são intermitentes,
resultariam no travamento do sistema (Shapiro e Saito, 2005: 2).
A replicação otimista, por outro lado, ao invés de coordenar a atualização dos sites
secundários de forma síncrona, bloqueando o acesso de outros usuários durante uma
atualização, permite que os demais sites sejam acessados enquanto a atualização é propagada
para eles de forma assíncrona, em background. Desta forma, técnicas de replicação otimista
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permitem que o conteúdo das réplicas divirja por algum tempo, vindo a convergir
posteriormente.
A replicação otimista permite que uma aplicação possa ser utilizada mesmo quando o
site onde a aplicação está sendo executada se encontra desconectado da rede de dados, pois os
dados são alterados localmente e as alterações propagadas para as demais réplicas
posteriormente, quando a rede estiver disponível. Isto faz com que tal estratégia seja a mais
adequada para uso em aplicações distribuídas que possuam sites conectados através de redes
de alta latência e/ou indisponibilidade, tal como aquelas utilizadas para conectar dispositivos
móveis como PDAs e SmartPhones.
A utilização de técnicas de replicação otimista, no entanto, tem como desvantagem a
menor consistência dos dados, pois, como mencionado, o conteúdo das réplicas pode divergir
por algum tempo até que a alteração ocorrida em um site seja propagada para os demais sites.
Tal situação pode levar à ocorrência de conflitos, que se dá quando réplicas de um mesmo
dado são alteradas em sites diferentes de forma conflitante, impossibilitando determinar qual
das duas réplicas deve prevalecer quando ambas forem sincronizadas, ou ainda, quando uma
réplica é alterada em um site e excluída em outro.
A possibilidade da ocorrência de conflitos na replicação otimista leva à necessidade da
adoção de políticas de resolução de conflitos, as quais determinam quais dados, de qual
réplica, devem prevalecer quando é detectado um conflito durante o processo de
sincronização. A discussão das técnicas e mecanismos para a resolução de conflitos encontrase, entretanto, fora do escopo deste trabalho.
2.3.4 Causalidade
Em sistemas distribuídos, a inexistência de um relógio global impede a ordenação total
de eventos ocorridos em processos distintos. Entretanto, a ordem de execução dos eventos de
um mesmo processo e a ordem implícita entre os eventos de envio e recebimento de
mensagens entre processos, podem ser utilizadas para ordenar a ocorrência dos eventos
através da relação de precedência causal (Lamport, 1978).
A relação de precedência causal indica quando necessariamente um evento deu-se
antes de outro em sistemas distribuídos e serve de base para definir estados globais
consistentes nestes sistemas.
2.3.4.1 Precedência causal de eventos
A precedência causal, representada pelo símbolo →, é utilizada para capturar a
dependência entre eventos ocorridos em processos distintos.
Eventos ligados por uma relação de causa-efeito têm uma ordem intrínseca que deve
ser respeita durante a ordenação dos eventos do sistema.
Por definição: um evento e precede causalmente um evento e’ se e pode ter
influenciado a ocorrência de e’.
Eventos de um mesmo processo que ocorrem seqüencialmente são um exemplo de
dependência causal, uma vez que a ocorrência do segundo evento deu-se sobre um estado
gerado devido à ocorrência do primeiro evento.
O mesmo se aplica em eventos de envio e recebimento de mensagem, uma vez que
não é possível receber uma mensagem sem que antes ela tenha sido enviada.
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A relação de precedência causal é transitiva, isto é, se um evento depende de outro,
também depende de todas as dependências deste. Se um evento e1 precede e2 e e2 precede e3,
então e1 precede e3.
A relação não é, entretanto, reflexiva, uma vez que não é possível que um evento
dependa de si próprio. Se este fosse o caso uma mensagem poderia ser recebida antes de ter
sido enviada.
Em sistemas distribuídos, dois eventos são ditos concorrentes, ou independentes,
quando não há precedência causal entre ambos. Assim, a relação de precedência causal não
define uma ordenação total dos eventos ocorridos no sistema, pois não consegue fazê-lo para
eventos concorrentes.
2.3.4.2 Capturando a precedência causal
A captura da procedência causal de eventos ocorridos durante a computação
distribuída pode ser feita com a utilização de mecanismos denominados relógios.
Relógio lógico de Lamport
A forma mais simples deste tipo de mecanismo é o relógio lógico. Definido por
Lamport (1978) por ocasião da definição do conceito de dependência causal, um relógio
lógico é composto por um inteiro que representa o tempo lógico (não físico), de um processo,
o qual é incrementado em uma unidade a cada evento nele ocorrido. Toda mensagem enviada
entre processos carrega consigo o valor de seu relógio lógico no momento do envio. Ao
receber a mensagem, o outro processo atualiza seu relógio lógico para o maior valor entre seu
valor atual e o valor constante na mensagem recebida, conforme mostrado na figura 8.

figura 8 - Relógio lógico de Lamport

Com a utilização de relógios lógicos pode-se constatar uma relação direta de
precedência causal avaliando-se o valor de seus relógios. Se um evento e precede causalmente
um evento e’ então o valor do relógio (RL) de e será sempre menor que o do relógio de e’.
e → e’ => RL(e) < RL(e’)
Apesar de consistente com o conceito de precedência causal, os relógios lógicos não
conseguem caracterizá-lo (Mattern, 1988). Isto porque, dados dois eventos e e e’ onde se sabe
que um precede o outro (há precedência causal), é possível afirmar que o valor do relógio
lógico do segundo evento é maior que o do primeiro, porém, avaliando-se apenas os valores
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de seus relógios lógicos não se pode afirmar que há dependência causal entre ambos. Na
figura 8 o evento 3 do processo p0 e o evento 1 do processo p2, ilustram esta afirmação.
Apesar do relógio lógico de p0 ser maior que o de p2, não há uma relação de precedência
causal entre eles.
Relógios Vetoriais
Observando tal deficiência do relógio lógico de Lamport (1978), Mattern (1988) e
Fidge (1988) formalizam o conceito de relógios vetoriais, também chamados de “vetores de
versão”.
Um relógio vetorial captura, para cada evento, informações de todos os eventos
computacionais que o precederam causalmente.
Um relógio vetorial para um processo distribuído de N processos, é um vetor de N
inteiros. Cada processo pi mantém um vetor de N elementos, sendo que o elemento i do vetor
é incrementado a cada novo evento local relevante ocorrido no processo. Um evento local
relevante pode ser o envio de uma mensagem para outro processo, o recebimento de uma
mensagem de outro processo ou, mais comumente, a alteração no estado local que o envio ou
recebimento destas mensagens ocasiona.
Toda mensagem enviada de um processo para outro carrega o relógio vetorial (vetor)
do processo emissor no momento do envio. Quando a mensagem é recebida, o processo
receptor compara seu relógio vetorial com aquele recebido na mensagem. A comparação de
dois relógios vetoriais, V1 e V2, pode ter três resultados:
Comparação de relógios vetoriais
V1 domina V2 – neste caso cada elemento de V1 é maior ou igual ao seu elemento
correspondente em V2. Ao comparar vetores de tamanhos diferentes, os elementos não
encontrados devem ser considerados como sendo de valor ZERO. Quando V1 domina V2, os
dados do processo p1 foram atualizados com, no mínimo, todas as operações do processo p2,
podendo ainda ter sofrido operações locais adicionais.
V2 domina V1 – o mesmo resultado anterior, porém com V1 e V2 em papeis
invertidos.
V1 e V2 são conflitantes – quando V1 não domina V2 e V2 não domina V1. Neste
caso não é possível determinar qual processo possui os dados mais atualizados com relação ao
outro. Ambos sofreram operações locais independentes desde a última vez em que foram
sincronizados.
Manutenção de relógios vetoriais
Com base no resultado da análise dos vetores de versão das duas réplicas envolvidas
no processo de sincronização, se ambas necessitarem ter seus conteúdos sincronizados, o
vetor de versão de cada réplica deve ser atualizado conforme as seguintes regras:
Regra 1 - Antes de executar um evento local relevante, o processo pi incrementa seu
relógio lógico em uma unidade da seguinte forma:
RLi[i] = RLi[i] + 1
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Regra 2 - Cada mensagem m, carrega o relógio lógico do processo emissor no
momento do envio. Ao receber a mensagem m, o processo receptor pk deve executar a
seguinte seqüência de ações:
1. Atualizar seu relógio lógico com o maior dos dois valores, da seguinte
forma:
RLi[k] = max(RLi[k], RL[k])
2. Executar a regra 1.
3. Enviar uma mensagem para o processo emissor, contendo o relógio lógico
do receptor.
A figura 9 representa a mesma propagação apresentada na figura 8, porém utilizando o
conceito de relógio vetorial, aqui exposto.

figura 9 - Relógios vetoriais

Com as informações adicionais presentes nos relógios vetoriais é possível caracterizar
a precedência causal entre dois eventos e inferir, comparando seus relógios, se há relação
causal entre ambos ou se estes são concorrentes.
2.3.5 Sincronização de dados – principais algoritmos conhecidos e suas
aplicações
Na replicação otimista, para que as réplicas que estão localizadas em sites distintos
convirjam para um estado global único, é necessário um processo de sincronização. Neste
processo, as operações realizadas sobre as réplicas de um site são propagadas para os demais
sites envolvidos no esquema de replicação. Para que isto ocorra é necessário poder
determinar, com exatidão, quais réplicas foram alteradas, incluídas ou excluídas em um site e
poder identificar a ocorrência de eventuais conflitos nas atualizações das réplicas, isto é, de
eventos independentes.
A correta identificação da ocorrência de conflitos é de fundamental importância
durante o processo de sincronização dos dados, pois, caso um conflito real não seja
identificado, ou um falso conflito seja apontado, os dados de ambos os sites envolvidos no
processo podem ser corrompidos.
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Há basicamente quatro tipos de algoritmos que são utilizados na replicação otimista e
que permitem determinar quais réplicas foram alteradas em um site desde sua última
sincronização, a saber:
•

Algoritmo conhecido como “Thomas’s write rule” (Thomas, 1978).

•

Algoritmo baseado em “two timestamps” (Gray et al., 1996)

•

Algoritmos baseados em “vetores de versão” (Mattern, 1988) (Fidge, 1988).

•

Algoritmo baseado em “flags de modificação” (Rhodes e Mckeehan, 1998)

Apesar de todos permitirem determinar quais réplicas foram alteradas num
determinado site, eles diferem em complexidade de implementação e na capacidade de
permitir a detecção inequívoca de conflitos, tornando cada um mais adequado a certo tipo de
uso, conforme será mostrado a seguir.
2.3.5.1 Algoritmo “Thomas’s write rule”
O algoritmo “Thomas’s write rule” (Thomas, 1978) não permite a detecção de
conflitos, sendo inadequado para aplicações que apresentem esta possibilidade, como é o caso
da arquitetura a ser proposta neste trabalho. Neste algoritmo, cada réplica tem associada a si
um timestamp, que indica qual é a réplica que foi atualizada mais recentemente. Quando um
site A é sincronizado com um site B, o site A obtém o timestamp da réplica de B. Se o
timestamp de B for mais atual que o de A, então o conteúdo da réplica B é copiado para a
réplica A, simplesmente descartando qualquer alteração que tenha ocorrido em A e ignorando
assim eventuais conflitos.
2.3.5.2 Algoritmo baseado em “two timestamps”
O algoritmo baseado em “two timestamps” (Gray et al., 1996), utilizado no modelo
cliente-servidor, possui baixa complexidade de implementação, todavia não permite a
detecção inequívoca de conflitos, podendo acusar falsamente a ocorrência de conflitos quando
mais de duas réplicas são sincronizadas (Shapiro e Saito, 2005), o que o torna inadequado
para o objetivo deste trabalho, que visa suportar a sincronização entre mais de duas réplicas
de um mesmo dado.
Este algoritmo baseia-se na utilização de dois timestamps associados a cada réplica. O
timestamp T, representa a última atualização da réplica atual, e o timestamp S, a réplica mais
recente com a qual a réplica atual foi sincronizada. Segundo este algoritmo, um conflito é
detectado quando os timestamps S de duas réplicas são diferentes.
A figura 10 representa uma situação onde, utilizando-se tal algoritmo na sincronização
de três réplicas, pode ocorrer a detecção de um falso conflito. Nela, as réplicas dos três sites
estão em sincronia (1). Em seguida a réplica do site i é alterada (2). O site j sincroniza com o
site i, atualizando os timestamps de j (3). Em seguida o site k é sincronizado com o site i (4).
Neste ponto apesar da réplica no site k nunca ter sido alterada, o algoritmo indica um falso
conflito, pois seus timestamps S são diferentes.
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(1) Estado
inicial

(2) Réplica no
site i é alterada

(3) Site i e j
são
sincronizados

Ti =0,

Ti =1,

Ti =1,

Si =0

Si =0

Si =1

i

j
k

Tj =0,

Tj =1,

Sj =0

Sj =1

Tk =0,

(4) Site i e k são
sincronizados. Um
falso conflito é
detectado. Si <> Sk
Ti =2,
Si =1

Tk =0,

Sk=0
Sk=0
figura 10 – Detecção de falso conflito com a sincronização entre três réplicas utilizando-se o algoritmo
two-timestamp. (Shapiro e Saito, 2005)

2.3.5.3 Algoritmo baseado em “flags de modificação”
O algoritmo baseado em flags de modificação é considerado uma derivação do
algoritmo two-timestamps, sendo bastante utilizado em topologias de sincronização muitospara-um (Shapiro e Saito, 2005), também referenciada na literatura como modelo
centralizado.
Possui baixa complexidade de implementação, sendo o mais eficiente com relação ao
volume de dados e metadados trafegado na rede durante um processo de sincronização em
que um cliente é sincronizado com um mesmo servidor sucessivamente.
O princípio de funcionamento deste algoritmo está em associar, a cada réplica, dois
flags: um que indica se a réplica foi modificada e outro que indica se a réplica foi marcada
para exclusão (exclusão lógica). Quando uma nova réplica é criada ou uma réplica já existente
é alterada, seu flag de modificação é ligado. Quando uma réplica é marcada para exclusão,
além do flag de modificação, seu flag de exclusão também é ligado. Isto permite determinar,
com exatidão, quais réplicas foram alteradas ou excluídas (marcadas para exclusão) num site
A com relação a um site B, desde que ambos foram sincronizados pela última vez, pois, ao
final do processo de sincronização os flags de modificação da réplicas, em ambos os sites, são
desligados e as réplicas marcadas para exclusão são excluídas fisicamente, também em ambos
os sites.
O problema em se utilizar tal algoritmo em um cenário onde um cliente pode ser
sincronizado com mais de um servidor reside no fato de, os flags de modificação das réplicas,
em ambos os sites, serem desligados ao final do processo de sincronização. A conseqüência
disto é que, após um cliente ser sincronizado com dois servidores (A e B) alternadamente, os
flags de modificação de suas réplicas não permitem mais determinar, com exatidão quais
réplicas no cliente foram modificadas em relação ao servidor A, após o cliente ter sido
sincronizado com o servidor B. Não é suficiente comparar a réplica no cliente com a réplica
no servidor A, pois, caso seus conteúdos sejam diferentes isto pode ter sido causado por uma
modificação na réplica no servidor, na réplica no cliente (diretamente ou após este ter sido
sincronizado com o servidor B) ou em ambas, e a ação a ser tomada em cada um dos casos
pode ter que ser diferente, dependendo da política de resolução de conflitos que cada
aplicação adote.
Além da detecção de alterações, a detecção de exclusão de réplicas no cliente também
é comprometida quando este é sincronizado com mais de um servidor alternadamente. Pelo
fato das réplicas marcadas para exclusão serem eliminadas fisicamente ao final do processo de
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sincronização, não há como propagar tal exclusão para os demais servidores com os quais este
cliente venha a ser sincronizado posteriormente.
Para permitir que este algoritmo de sincronização seja utilizado num cenário onde um
cliente (normalmente um PDA ou SmartPhone) é sincronizado com mais que um servidor,
possibilitando a detecção inequívoca de conflitos, Rhodes e Mckeehan (2002: 533) relatam a
utilização de uma técnica utilizada na plataforma Palm (Access, 2004) para permitir a
sincronização de um dispositivo móvel com mais de um computador convencional (desktop
ou notebook). A técnica consiste em manter, em cada servidor (computador convencional),
uma imagem das réplicas existentes em cada cliente que é sincronizado com o servidor, no
estado em que estas se encontravam imediatamente após serem sincronizadas, momento em
que são idênticas. A existência de tal imagem permite determinar, durante um processo
posterior de sincronização no qual seja detectado que o cliente foi sincronizado previamente
com outro servidor, se uma eventual divergência entre as duas réplicas deve-se a uma
alteração somente na réplica do servidor, somente na réplica do cliente ou em ambas. Para isto
a seguinte lógica de comparação é utilizada:
•

Se, para uma réplica no cliente, for encontrada uma réplica correspondente
no conjunto de imagens no servidor, e o conteúdo de ambas estiverem
iguais, então não houve nenhuma modificação no cliente.

•

Se, para uma réplica do cliente, não for encontrada uma réplica
correspondente no conjunto de imagens no servidor, então a réplica foi
inserida diretamente no cliente ou através de algum outro servidor com o
qual o mesmo foi sincronizado anteriormente.

•

Se, para uma réplica no conjunto de imagens no servidor, não for
encontrada uma réplica correspondente no conjunto de réplicas no cliente,
então a réplica foi excluída fisicamente do cliente, após este ter sido
sincronizado com outro servidor (uma vez que as réplicas são excluídas
fisicamente de ambos os sites ao final do processo sincronização).

•

Se, para uma réplica no conjunto de imagens no servidor, for encontrada
uma réplica correspondente no conjunto de réplicas no cliente e seu
conteúdo for diferente, então a réplica foi alterada no cliente ou em algum
servidor com o qual este foi sincronizado.

A utilização de tal técnica tem como conseqüência necessidade da multiplicação da
quantidade de dados armazenados, em cada servidor, pelo número de clientes que sincroniza
dados com este.
Para detectar se o cliente foi sincronizado com outro servidor a técnica faz uso de uma
chave, que é gerada pelo servidor ao final do processo de sincronização e que fica armazenada
em ambos os sites. No início do próximo processo de sincronização entre ambos, o servidor
solicita ao cliente que informe sua chave e a compara com a chave armazenada no servidor.
Como cada servidor gera uma chave diferente, caso as chaves não sejam iguais isto significa
que o cliente em questão foi sincronizado anteriormente com outro servidor. Se as chaves
forem iguais, então o cliente em questão não foi sincronizado com nenhum outro servidor
desde que ambos foram sincronizados pela última vez.
Assim, com a adição de tal técnica, o algoritmo passa a operar em dois modos,
chamados por Rhodes e Mckeehan (2002), respectivamente de FastSync e SlowSync. Quando
um cliente é sincronizado sucessivamente com o mesmo servidor, o algoritmo opera no modo
FastSync, no qual os flags de modificação são levados em consideração e somente as réplicas
cujo flag está ligado são processadas, trafegadas entre os dois sites através da rede de dados,
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minimizando o volume trafegado. Já quando um cliente é sincronizado com outro servidor
alternadamente, isto é quando um cliente é sincronizado com um servidor A após ter sido
sincronizado previamente com um servidor B, o algoritmo opera no modo SlowSync, no qual
os flags de modificação são desconsiderados e todas as réplicas do cliente são enviadas para o
servidor, através da rede de dados, para que possam ser comparadas com suas respectivas
imagens, determinando-se assim quais réplicas foram alteradas e/ou excluídas no cliente
desde que ambos os sites foram sincronizados pela última vez.
Torna-se oportuno destacar aqui o trade-off existente neste algoritmo com a adição
desta técnica: privilegia-se o caso que, crê-se seja o mais comum, isto é, de um cliente ser
sincronizado sucessivamente com o mesmo servidor, reduzindo ao máximo o volume de
dados e metadados trafegados na rede, minimizando assim o tempo necessário para a
conclusão do processo de sincronização e eventuais custos relacionados ao volume, em
detrimento do caso menos comum, isto é, do cliente ser sincronizado alternadamente com
mais de um servidor, que ao ocorrer faz com que o algoritmo opere no modo SlowSync,
gerando assim um tráfego maior na rede quando aplicado sobre o mesmo conjunto de réplicas.
2.3.5.4 Algoritmo baseado em “vetores de versão” e suas variações
O algoritmo baseado em vetores de versão (Mattern, 1988) (Fidge, 1988) e suas
variações, são largamente empregados em soluções baseadas na topologia muitos-paramuitos.
A idéia principal deste algoritmo baseia-se em manter associado, a cada réplica, um
vetor de versão, que na prática é implementado através de um array de inteiros de tamanho
igual ao número de réplicas, que corresponde ao número de sites participantes no esquema de
sincronização.
Cada elemento do vetor registra a quantidade de operações que, conhecidamente,
foram realizadas sobre a réplica em um determinado site.
A sincronização é feita comparando-se os vetores de versão das réplicas conforme o
critério descrito anteriormente na exposição do conceito de relógios vetoriais.
Tome-se como exemplo uma réplica R localizada em três sites: A, B e C, cujo estado
final dos vetores de versão são mostrados na tabela 1 após terem passado pela seqüência de
interações mostrados na tabela 2. A réplica R no site A (RA) mantém, no elemento zero do
vetor VA, a quantidade de operações realizadas sobre a réplica no próprio site A, e nos
elementos um e dois, a quantidade conhecida de operações que foram realizadas sobre a
réplica R nos sites B e C.
tabela 1 – Vetores de versão das réplicas de um mesmo dado, localizadas em três sites diferentes.

Vetor de versão
Réplica RA

VA = {1, 0, 1}

Réplica RB

VB = {1, 1, 1}

Réplica RC

VC = {1, 1, 2}

tabela 2 – Seqüência de interações nos sites.
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Operação

Sites

VA

A

{1,0,0}

Réplica R é criada site A

Site A é sincronizado com o site B A > B

VB

VC

{1,0,0}

Site A é sincronizado com o site C A > C

{1,0,0}

Réplica R é atualizada no site C

{1,0,1}

C

Site A é sincronizado com o site C C > A {1,0,1}

{1,0,1}

Site A é sincronizado com o site B A > B

{1,0,1}

Réplica R é atualizada no site B

{1,1,1}

B

Site B é sincronizado com o site C B > C
Réplica R é atualizada no site C

C

{1,1,1}
{1,0,1} {1,1,1} {1,1,2}

Como mencionado, a sincronização é feita comparando-se os vetores de versão das
réplicas. Diz-se que um vetor Vx domina um vetor Vy quando todos os elementos de Vx
forem iguais ou maiores que seus correspondentes em Vy. No exemplo da tabela 1, VC
domina VB, que por sua vez domina VA, indicando que a réplica no site B (RB) possui os
dados mais atuais que a réplica no site A (RA), mas também que a réplica no site C (RC) é a
mais atual de todas, pois domina RA e RB. Caso o vetor de versão da réplica no site B (RB)
fosse: {1,2,1}, então RB ainda dominaria RA, mas RC não mais dominaria RB, indicando
assim que ambas (RB e RC) estão em conflito.
Caso seja detectado um conflito, a política de resolução de conflitos, adotada pela
aplicação, decidirá qual réplica deve prevalecer.
A propagação de operações de exclusão é feita mantendo-se o vetor de versão da
réplica enquanto a réplica em si é excluída. Tal abordagem permite detectar as exclusões
verificando se para um vetor de versão sua réplica correspondente ainda existe.
Apesar de permitirem a detecção inequívoca de conflitos, o que o torna apto a ser
utilizado como base para a arquitetura proposta, os algoritmos baseados em vetores de versão
sabidamente sofrem com problemas de escalabilidade em função do número de réplicas e de
sites participantes no esquema de sincronização (Shapiro e Saito, 2005) (Ratner, Reiher e
Popek, 1997). Isto se deve ao fato de que, para cada novo site inserido no esquema, o tamanho
dos vetores de versão, em todos os sites, deve ser aumentado para acomodar o elemento
correspondente ao novo site, aumentando assim o espaço extra utilizado pelos vetores de
versão e, conseqüentemente, a quantidade de metadados trafegada na rede durante o processo
de sincronização, uma vez que, neste algoritmo, é necessário transmitir os vetores através da
rede durante tal processo.
O tamanho mínimo do vetor de versão de uma réplica, que deve ser transmitido de um
site a outro, é dado pela seguinte fórmula - conforme demonstrado por Charron-Bost (1991):
N.b
Onde:
N é o número sites pertencentes ao esquema de sincronização, e;
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b é número de bits utilizado para formar os inteiros que armazenam os relógios
lógicos.
Outro aspecto observado neste tipo de algoritmo é a definição do tamanho do inteiro
(número de bits) a ser utilizado na implementação do vetor. Se muito pequeno, pode-se
incorrer em overflow de forma bastante rápida, dependendo do número de operações
realizadas sobre uma mesma réplica, pois a cada operação o contador é incrementado em uma
unidade. Se muito grande, aumenta-se demasiadamente o espaço extra ocupado pelos vetores
de versão e, conseqüentemente, o volume de metadados trafegado na rede durante o processo
de sincronização. Além disto, optar por um inteiro com um maior número de bits não excluí a
possibilidade de overflow, sendo necessário, em ambos os casos, a aplicação de um
procedimento adicional periódico de reset dos vetores de versão (Yen e Huang, 1997).
Observa-se, porém, que o procedimento de reset não é aplicável no contexto deste trabalho,
isto é, num contexto de aplicações distribuídas em dispositivos móveis ligados através de uma
rede de alta latência, pois têm como pré-requisito que todos os sites estejam comunicáveis
para que tal processo seja iniciado.
O trabalho apresentado por Ratner, Reiher e Popek (1997), para contornar os
problemas de escalabilidade do algoritmo, propõe a compressão e expansão dinâmica do vetor
de versões, reduzindo seu tamanho total. O trabalho todavia não foi conclusivo, uma vez que
não determinou o momento quando o algoritmo de compressão dos vetores deve ser iniciado e
exatamente sobre quais réplicas deve ser aplicado, deixando pontos em aberto para trabalhos
futuros. Além disto, preceitua que, da mesma forma que no procedimento de reset, para que a
compressão dos vetores de versão ocorra é necessário haver a comunicação entre todas as
réplicas num dado momento, condição que, como já mencionado, não pode ser garantida no
contexto deste trabalho.
Conclui-se pois que, apesar de haver soluções propostas para os problemas de
escalabilidade do algoritmo (Ratner, Reiher e Popek, 1997) e (Yen e Huang, 1997), sua
aplicação não parece viável em aplicações distribuídas em dispositivos móveis de recursos
computacionais limitados e ligados através de uma rede de alta latência.

2.3.5.5 Otimização de Singhal e Kshemkalyani para o algoritmo baseado em vetores de
versão
Observando o problema de escalabilidade de sistemas baseados em vetores de versão,
Singhal e Kshemkalyani (1992) propõem uma técnica que reduz, nos casos onde a quantidade
de entradas alteradas nos vetores de versão das réplicas é pequena, o tamanho do vetor de
versão que é transmitido de um site a outro durante a sincronização.
Tal técnica é baseada na observação empírica de que em sistemas distribuídos poucos
processos interagem freqüentemente, especialmente quando o número de processos é elevado,
isto é, que entre duas sincronizações apenas poucos elementos no vetor de versão de uma
réplica são alterados. Em tal situação não é necessário transmitir, entre os sites envolvidos no
processo de sincronização, o vetor de versão completo das réplicas, mas somente as entradas
que foram alteradas desde a última sincronização entre ambas. Neste caso, ao invés de
transmitir de um site a outro o vetor completo (com todos seus elementos), é transmitido
apenas um conjunto de tuplas, contendo cada uma um par de inteiros, onde um deles
identifica o site da réplica e o outro o relógio lógico da réplica, ou seja, uma tupla no formato:
(id_site, relogio_logico_replica).
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A redução do tamanho dos vetores de versão transmitidos tem como contra-partida o
aumento na quantidade de metadados armazenados em cada site, pois, cada site deve manter
dois vetores de versão adicionais para cada réplica, chamados respectivamente de vetores
“Last Sent” e “Last Update”, ou, LSi[1..N] e LUi[1..N].
A adição destes dois vetores representa um aumento de 200% na quantidade de
metadados que deve ser armazenada em cada site.
Lógica de funcionamento
No vetor de versão “Last Update” cada elemento armazena o relógio lógico da réplica
após esta ter seus dados alterados devido à sincronização com outros sites, ou colocado de
outra forma: no vetor “Last Update”, o elemento LUi[j] armazena o valor do relógio lógico
da réplica no site i (VVi[i]) após o elemento VVi[j] ter sido atualizado devido à sincronização
entre os sites i e j.
O valor de LUi[j] deve ser atualizado somente quando o recebimento de uma
mensagem por parte do site i faz com que este altere, em seu vetor de versão, a entrada
correspondente ao relógio lógico da réplica no site j, isto é, VVi[j]. Note-se ainda que o valor
dos elementos LUi[i] e VVi[i] serão sempre iguais.
No vetor de versão “Last Sent” cada elemento armazena o relógio lógico da réplica
quando esta foi sincronizada com outros sites, ou colocado de outra forma: no vetor “Last
Sent”, o elemento LSi[j] armazena o valor do relógio lógico da réplica no site i (RLi[i])
quando este enviou, pela última vez, uma mensagem para o site j durante um processo de
sincronização entre as duas réplicas.
O valor de LSi[j] é atualizado sempre que o site i envia uma mensagem para o site j.
Utilizando as informações armazenadas nos dois vetores adicionais, durante um
processo de sincronização entre o site i e o site j, é possível saber quais entradas no vetor de
versão de cada réplica no site i foram alteradas desde que ambos sites foram sincronizados
pela última vez comparando os elementos do vetor LUi com o elemento LSi[j]. Se o elemento
em LUi for maior que o valor no elemento LSi[j], então a entrada no vetor de versão foi
alterada e deverá ser enviada na forma de tupla para o site j.
Exemplo
O exemplo representado na figura 11 na Tabela 3, ilustra a aplicação da técnica através
da simulação da sincronização entre cinco sites :
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Site g
m3={(3, 13), (4, 6)}

Site h
m4={(3, 14), (4, 6)}

m1={(3, 11), (5, 20)}
e1

Site i

{3,10,11,4}

e3

{3,10,12,6}

e4

{3,10,13,6}

{3,10,14,6}

m2={(2, 7), (4, 6)}
e2

Site j

Site k

figura 11 – Exemplo de aplicação da técnica de Singhal e Kshemkalyani

A figura 11 mostra um diagrama tempo-espaço representando a interação entre cinco
sites contendo os estados dos vetores de versão de uma réplica no site i. O estado dos vetores
das réplicas nos demais sites é desprezível para a compreensão do exemplo, tendo sido, por
isto, suprimido.
Tabela 3 – Estados dos vetores de versão da réplica no site i do exemplo de aplicação da técnica de
Singhal e Kshemkalyani.
Réplica no site i
Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 4

Estado 5

Elemento
do vetor

VVi

LUi

LSi

VVi

VVi

VVi

VVi

LUi

LSi

VVi

LUi

LSi

VVi

LUi

LSi

1 (Site g)

3

2

10

3

3

3

3

2

10

3

2

13

3

2

13

2 (Site h)

10

5

6

10

10

10

10

5

11

10

5

11

10

5

14

3 (Site i)

10

10

0

13

13

13

12

12

0

13

13

0

14

14

0

4 (Site j)

4

4

7

6

6

6

6

12

7

6

12

7

6

12

7

5 (Site k)

20

9

3

20

20

20

20

9

3

20

9

3

20

9

3

O estado 1 da Tabela 3 mostra o valor dos elementos nos vetores de versão de uma
réplica no site i, quando seu relógio lógico vale 10. A réplica no site i é sincronizada com a
réplica no site h. Nota-se então que desde a última sincronização entre ambas somente os
elementos VVi[3]=10 e VVi[5]=10 foram alterados, pois somente estas duas entradas possuem
valores maiores que LSi[2]=6. O processo então incrementa o relógio lógico do site i para 11,
conforme a definição do algoritmo baseado em vetores de versão e a mensagem m1, enviada
do site i para o site h, contém as tuplas {(3, 11), (5, 20)}. O processo atualiza o elemento
LSi[2] para 11, produzindo o estado 2.
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O site i recebe a mensagem m2 do site j, a qual contém as tuplas {(2, 7), (4, 6)}.
Seguindo o algoritmo original, o site i atualiza as entradas VVi[3] e VVi[4] para 12 e 6
respectivamente. O site i atualiza também o valor de LUi[3] e LUi[4] para 12, que é o valor
atual do relógio lógico da réplica (VVi[3]), produzindo o estado 3.
O site i sincroniza então com os sites g e h, produzindo os estados 4 e 5.
Eficiência da técnica
Enquanto o algoritmo original de vetores de versão, proposto por Fidge e Mattern,
requerem o envio de mensagens de tamanho igual a N*b bits, conforme já mencionado, a
técnica proposta por Singhal e Kshemkalyani requer mensagens de tamanho igual a (log 2 N +
b).n bits. Assim conforme apontam os autores, a eficiência da técnica é dada pela fórmula a
seguir:
⎛ (log 2 N + b).n ⎞
⎜1 −
⎟.100%
N .b
⎝
⎠

Onde:
N é a quantidade de sites participantes do esquema de sincronização;
log 2 N é o número de bits necessários para identificar cada site pertencente ao
esquema de sincronização;
b é número de bits utilizado para formar os inteiros que compõem os elementos do
vetor de versão, e;
n é a quantidade de entradas alteradas no vetor de versão de uma réplica.
Uma vez que a técnica parte da premissa que poucas entradas nos vetores de versão
serão alteradas entre as sincronizações, pois poucos processos tendem a interagir entre si, caso
a quantidade de processos que interagem aumente, aumentando a quantidade de entradas
alteradas nos vetores de versão das réplicas, a técnica perde eficiência e ao invés de reduzir o
tamanho das mensagens contendo os vetores, passa a aumentá-las, degradando o processo.
Ainda segundo os autores, partindo da fórmula para o cálculo da eficiência pode-se
deduzir que tal técnica só é eficiente quando:
⎛
⎞
N .b
⎟⎟
n < ⎜⎜
⎝ (log 2 N + b) ⎠
A Tabela 4 ilustra a eficiência da aplicação da técnica na propagação de uma operação
realizada sobre uma réplica para dez sites.
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Tabela 4 – Simulação de cálculo da eficiência da aplicação da técnica de Singhal e Kshemkalyani.
b
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

N log2N
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

bits por mensagem
Fidge/Mattern

bits por mensagem
Singhal e Kshemkalyani

eficiência Singhal e
Kshemkalyani

64
128
192
256
320
384
448
512
576
640

80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

Para a elaboração da simulação foram considerados os seguintes parâmetros
operacionais:
•

Relógios lógicos compostos por inteiros de 32 bits. Coluna (b).

•

Esquema de sincronização composto por 10 sites (N).

•

Inteiros de 32 bits para identificar os sites do esquema de sincronização (log2
N).

Nota-se, na Tabela 4, que à medida que mais sites são sincronizados entre si,
aumentando a quantidade de entradas alteradas no vetor de versão da réplica (coluna n), as
mensagens enviadas de um site a outro aumentam de tamanho, diminuindo a eficiência da
técnica quando comparado com o algoritmo original proposto por Mattern e Fidge.
Nota-se também que, quando a propagação da operação atinge 50% dos sites, a
eficiência do método é anulada e a partir deste ponto as mensagens passam a apresentar um
tamanho maior que aquelas do algoritmo original, levando a uma degradação no desempenho
do processo.
Conclusão
Segundo os autores, o aumento de 200% na quantidade de metadados que deve ser
armazenada em cada site não representa um empecilho para a adoção da técnica, uma vez que
o baixo custo da memória e sua disponibilidade em largas quantidades compensariam a
redução do volume de dados trafegados na rede, a qual possui capacidade limitada e
normalmente representa um ponto de estrangulamento. Entretanto, uma vez que os autores
não contextualizaram tal afirmação, crê-se a mesma não seja aplicável no contexto deste
trabalho, isto é, de aplicações distribuídas em dispositivos móveis de capacidade
computacional restrita e capacidade de memória reduzida quando comparada com
computadores desktop ou servidores, pois, ainda que a quantidade de memória presente nos
dispositivos móveis aumente com o decorrer do tempo, o consumo de memória ainda é um
item a ser considerado no projeto de aplicações que são executadas em tais dispositivos.
Outro ponto a ser considerado é que, a proposição desta técnica parte da premissa de
que apenas poucos dos processos que fazem parte da aplicação distribuída irão interagir.
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Porém, é de se esperar que, no caso de aplicações distribuídas em dispositivos móveis, o
objetivo da sincronização seja de propagar as operações para o maior número de dispositivos
possíveis, o que vai de encontro à premissa na qual se baseia a técnica.
Conclui-se pois que, no contexto deste trabalho, a aplicação de tal técnica é possível
apenas quando o aumento na quantidade de metadados pode ser tratado pelo hardware no
qual a aplicação móvel será distribuída e quando a possibilidade de variação no desempenho
do processo de sincronização é aceitável em função da sincronização entre a maioria dos
dispositivos móveis pertencentes ao esquema de sincronização.

2.3.5.6 Comparativo dos algoritmos
Com o objetivo de propiciar uma visão geral dos algoritmos de sincronização de dados
apresentados neste capítulo, a tabela 5 mostra os algoritmos segundo os aspectos que se
considera serem os mais importantes para este trabalho.
tabela 5 – Comparativo dos algoritmos de sincronização de dados.

Algoritmo

Detecção
inequívoca de
conflitos.

Aspecto

Complexidade do
algoritmo.
Quantidade de
metadados.

Quantidade de
metadados
trafegados na rede
durante a
sincronização.

Thoma’s
Write Rule

Twotimestamps

Vetores
de versão

Vetores de
versão com a
otimização de
Singhal e
Kshemkalyani

Flag de
Modificação

Não

Não 2

Sim

Sim

Sim

Baixa

Baixa

Alta

Alta

Média

Pequena

Pequena

Média

Grande

Pequena (nos
Clientes) 3

1 relógio
lógico por
réplica.

2 relógios
lógicos por
réplica.

Baixa

Baixa

1 relógio
lógico *
qtde.
réplicas.

2 relógios
lógicos * qtde.
réplicas.

1 relógio
vetorial por
réplica.

Alto
1 relógio
vetorial *
qtde.
réplicas.

3 relógios
vetoriais por
réplica.

Variável
1 relógio vetorial
de tamanho
variável 5 *
qtde.réplicas.

Grande (nos
Servidores) 4
Variável
Dependendo do
modo de
operação:
FastSync ou
6
SlowSync

2

Permite a detecção inequívoca de conflitos somente quando há duas réplicas.

3

Dois flags por réplica, sendo que ambos flags podem ser inseridos num único byte.

4

Dois flags por réplica, somado a uma cópia dos dados de cada cliente que sincroniza dados com o

servidor.
5

O tamanho do relógio vetorial varia em função da interação entre os sites que compõem o esquema de
sincronização.
6

O modo de execução FastSync ou SlowSync varia em função da sincronização sucessiva ou alternada
de um cliente com um servidor.
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Com relação à possibilidade da detecção inequívoca de conflitos, pode-se observar, na
tabela 5, que os algoritmos Thoma’s Write Rule e Two-timestamps não permitem tal detecção,
sendo que o algoritmo Thoma’s Write Rule não permite a detecção de conflitos em nenhuma
hipótese e o algoritmo Two-timestamps permite a sua detecção somente quando o esquema de
sincronização limita-se a duas réplicas. Já os três algoritmos restantes: Vetores de Versão ,
Singhal e Kshemkalyani e Flags de Modificação, permitem a detecção inequívoca de
conflitos.
Com relação ao aspecto de complexidade do algoritmo pode-se considerar que, tanto o
algoritmo Thoma’s Write Rule quanto o algoritmo baseado e Two-timestamps, possuem baixa
complexidade, uma vez que a manutenção de seus relógios lógicos é simples, limitando-se a
incrementá-los a cada operação e sua comparação limita-se à simples comparação de dois
valores. Já algoritmo baseado em flags de modificação possui uma complexidade de
implementação mais elevada quando comparado com os dois anteriores, pois, uma vez que o
algoritmo pode operar em dois modos: SlowSync e FastSync, a manutenção dos metadados
(flags) necessários para controlar o processo de sincronização é mais complexa, diferindo em
ambos os modos.
Ainda com relação à complexidade implementação, o algoritmo baseado em vetores
de versão e a otimização de Singhal e Kshemkalyani, podem ser considerados os de maior
complexidade quando comparado com os anteriores, pois, além da manutenção de um relógio
vetorial no primeiro algoritmo, o segundo (otimização de Singhal e Kshemkalyani) necessita
manter três relógios vetoriais para cada réplica. Além disto, no caso da otimização de Singhal
e Kshemkalyani, a montagem dinâmica do relógio vetorial transmitido entre os sites ajuda a
elevar a complexidade de implementação deste algoritmo com relação aos demais.
No tocante a quantidade de metadados necessários para permitir o controle do
processo de sincronização, verifica-se que os algoritmos Thoma’s Write Rule e Twotimestamps necessitam de poucos metadados para controlá-lo, pois, necessitam
respectivamente de um e dois relógios lógicos por réplica. Já o algoritmo baseados em flags
de modificação apresenta necessidades de armazenamento diferentes entre clientes e
servidores. Enquanto nos clientes são necessários apenas dois flags de modificação por
réplica, os quais podem ser representados em um único byte, nos servidores a quantidade de
metadados é ainda maior, pois cada servidor necessita, além dos mesmos flags de modificação
em cada uma das réplicas nele localizadas, de uma cópia adicional de todos os dados de cada
cliente que sincroniza dados com o servidor em particular.
Ainda no tocante a quantidade de metadados, o algoritmo baseado em vetores de
versão necessita de uma maior quantidade de metadados quando comparado com os
algoritmos Thoma’s Write Rule e Two-timestamps, pois, neste, é necessário armazenar um
relógio vetorial inteiro para cada réplica, ao invés de apenas um ou dois relógios lógicos. Este
algoritmo também precisa armazenar mais metadados quando comparado com os clientes que
utilizam o algoritmo baseado em flags de modificação. Já a otimização de Singhal e
Kshemkalyani, eleva a quantidade de metadados, presente no algoritmo baseado em vetores
de versão, em 200%, pois, necessita manter dois relógios vetoriais adicionais para cada
réplica: o relógio LastSent e o relógio LastUpdate, conforme apresentado neste capítulo.
Finalmente, conforme pode ser observado na tabela 5, com relação a quantidade de
metadados trafegados na rede durante um processo de sincronização, pode-se observar que,
enquanto os algoritmos Thoma’s Write Rule e Two-timestamps necessitam trafegar baixas
quantidades de metadados sobre a rede, pois o metadado no caso dos destes dois algoritmos se
resume à um e dois relógios lógicos respectivamente, o algoritmo baseado em vetores de
versão necessita trafegar uma quantidade mais elevada de metadados: um vetor de tamanho
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constante, contendo tantos elementos quanto for a quantidade total de sites presente no
esquema de sincronização. Já a quantidade metadados trafegada na otimização de Singhal e
Kshemkalyani varia conforme a interação entre os sites, podendo ser inferior ou superior à
quantidade trafegada quando se utiliza o algoritmo original baseado em vetores de versão.
Ainda com relação à quantidade de metadados trafegada, o algoritmo baseado em
flags de modificação é o que apresenta a menor quantidade de metadados trafegada quando
este opera no modo FastSync, uma vez que é possível analisar os flags das réplicas para
decidir quais réplicas devem ser enviadas de um site a outro. Já quando o algoritmo opera no
modo SlowSync tal análise não é possível, fazendo com que todas as réplicas sejam enviadas
de um site a outro.

2.4 Um modelo de referência de arquitetura de software - RM-ODP
Entende-se como processamento distribuído qualquer processamento executado por
entidades de software e hardware que se encontram fisicamente separados (Putman, 2001). O
processo de sincronização de dados de aplicações distribuídas em dispositivos móveis se
encaixa nesta definição, uma vez que o processamento se dá em computadores distintos.
O projeto e construção de sistemas distribuídos envolve um maior grau de
complexidade quando comparado com o projeto e construção de sistemas centralizados, uma
vez que sistemas distribuídos devem lidar com as conseqüências da distribuição, tais como:
interoperabilidade e concorrência (Putman, 2001).
A interoperabilidade num sistema distribuído deve lidar com diferenças de hardware e
software, passíveis de existir entre os nós onde o processamento pode ocorrer, garantindo que
a comunicação entre eles ocorra num padrão em que todos os nós possam compreender e
processar as informações corretamente (Putman, 2001). No contexto deste trabalho a
interoperabilidade lida com diferenças de software, começando pelo sistema operacional, e
também de hardware, normalmente encontradas entre servidores de sincronização de dados e
os dispositivos móveis.
Já a concorrência toma uma dimensão importante na medida em que, num sistema
distribuído, entidades de software podem ser executadas em paralelo, e controlar este
processamento, coordenando a integração de seus resultados, é um aspecto que deve ser
endereçado no projeto de tais sistemas, uma vez que estes não possuem um estado único,
global, que possa ser utilizado para controlar a execução dos processamentos (Putman, 2001).
No contexto deste trabalho, a concorrência está ligada a dois aspectos: (1) possibilidade de
atualização das réplicas de um mesmo dado, em computadores distintos, de forma conflitante,
e (2) a integração destas alterações, que ocorre durante o processo de sincronização,
garantindo a consistência da informação.
Pelo fato de sistemas distribuídos terem que lidar com os aspectos específicos
decorrentes da distribuição, é importante que a especificação de sua arquitetura contenha a
especificação dos mecanismos que lidam com tais aspectos. Por isso, o modelo RM-ODP será
utilizado neste trabalho como modelo de referência para guiar a especificação da arquitetura
que será proposta.
O RM-ODP (IS0-10746-1, 1998) (IS0-10746-2, 1996) (IS0-10746-3, 1996) (IS010746-4, 1998) é uma norma ISO para a modelagem arquitetural de sistemas de
processamento distribuído e aberto, que oferece uma forma de modelar tais sistemas através
de um vocabulário próprio de sistemas distribuídos, de forma a não haver ambigüidade e que
a especificação da arquitetura seja bem-formada, tanto sintática quanto semanticamente.
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(Putman, 2001). Além disto, o RM-ODP contém vários serviços, ligados à transparência de
distribuição, que devem ser considerados quando se projeta sistemas distribuídos.
O conceito de “sistema aberto”, no contexto da norma RM-ODP, refere-se à
capacidade de entidades de software interagirem umas com as outras num padrão comum de
troca de informações (protocolo), o qual possa ser entendido pelas entidades envolvidas
(Putman, 2001).
Finalmente, o modelo RM-ODP não define como um sistema deve ser especificado,
mas o que deve ser especificado (Putman, 2001).
Esta seção não tem como objetivo discorrer sobre todo o modelo RM-ODP, mas
apenas sobre os conceitos que serão utilizados neste trabalho, uma vez que maiores detalhes
podem ser obtidos na própria norma ou na bibliografia referenciada nesta seção.
2.4.1 Estrutura do modelo RM-ODP
O modelo RM-ODP é composto por quatro elementos básicos (Bastos, 2006):
•

Uma abordagem baseada em objetos para a especificação do sistema - onde
práticas de abstração e encapsulamento são utilizadas para descrever as
funcionalidades do sistema;

•

Cinco pontos de vista para a especificação do sistema;

•

A definição de uma infra-estrutura que fornece serviços de transparência de
distribuição; e,

•

Uma estrutura para a avaliação da conformidade do sistema construído com
suas especificações.

2.4.2 Pontos de vista do modelo RM-ODP
O RM-ODP propõem a utilização de cinco pontos de vista para representar e
especificar a arquitetura de um sistema.
Cada ponto de vista captura diferentes aspectos do sistema, que são do interesse de
diferentes grupos de pessoas envolvidas em seu desenvolvimento, como por exemplo:
usuários finais, analistas de negócios, engenheiros de software e programadores.
Os cinco pontos de vista propostos pelo RM-ODP, conforme a figura 12, são:
•

Visão da Empresa – representa o processo de negócios no qual o sistema estará
inserido.

•

Visão da Informação – representa os modelos estático e dinâmico do sistema;
as estruturas de dados, suas interações e mudanças de estado.

•

Visão da Computação – representa a alocação das funcionalidades do sistema
em componentes computacionais distribuídos, sem se preocupar, entretanto
com a infra-estrutura de comunicação entre eles.

•

Visão da Engenharia – representa os mecanismos de engenharia que suportam
o processamento distribuído, permitindo a interação entre os componentes
computacionais especificados na visão da computação.
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•

Visão da Tecnologia – representa o mapeamento dos componentes
computacionais em tecnologias específicas de hardware e software, tal como,
o uso de plataformas específicas de software (Java J2EE, .NET, etc.).

Os cinco pontos de vista do RM-ODP não são estruturados em camadas, mas
representam diferentes abstrações de um mesmo sistema (Egyhazy e Mukherji, 2004).

figura 12 – Visões do modelo RM-ODP (Varoto, 2002)

Os pontos de vista não são independentes, mas inter-relacionados (figura 13). Um
objeto, representado na visão da empresa, é implementado utilizando-se estruturas de dados
(objetos) que são representadas na visão da informação, as quais são alocadas em
componentes de aplicação, representados na visão da computação e assim por diante, até o
mapeamento na visão da tecnologia, havendo assim consistência entre os pontos de vista.
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figura 13 – Consistência entre as visões (Putman, 2001)

A representação do sistema através de diferentes pontos de vista permite separar, as
decisões arquiteturais, que dizem respeito aos aspectos funcionais e não-funcionais do
sistema, dos aspectos da computação distribuída e da tecnologia que será utilizada para
implementá-lo (Putman, 2001).
O RM-ODP não determina que seja usada uma notação gráfica específica para
representar cada uma das visões, ficando à cargo daquele que o utilizar escolher a notação
mais adequada para cada visão.
Apesar de não determinar uma notação específica, a norma prevê o uso de uma
linguagem de ponto de vista específica para cada visão. Cada linguagem de ponto de vista
contém um conjunto de conceitos e regras de estruturação que deve ser usado para especificar
o que é representado por cada ponto de vista.
Nas seções seguintes cada ponto de vista é apresentado em maiores detalhes.
2.4.2.1 Ponto de vista da Empresa
O ponto de vista empresa representa o sistema sob a perspectiva do processo de
negócio. Ele é útil para estabelecer o elo de comunicação entre os usuários/patrocinadores do
sistema e os responsáveis por seu desenvolvimento, registrando informações tais como: o
objetivo do sistema, suas regras de negócio e políticas da empresa.
Apesar de ser um ponto de vista bastante abstrato, sua especificação deve ser o mais
precisa possível, sob pena de que detalhes importantes não sejam endereçados na
especificação da arquitetura (Putman, 2001). É possível especificar este ponto de vista de
forma precisa utilizando-se a linguagem formal de representação de empresa The Enterprise
Language (ISO-15414, 2002), criada para o modelo RM-ODP (Avelino, 2005).
Com relação à engenharia de software, este ponto de vista está relacionado à etapa de
elicitação dos requisitos do sistema, registrando “o que” o sistema deverá fazer, e não “como”
irá fazer (Avelino, 2005).
Alguns dos termos utilizados neste ponto de vista incluem: comunidade, papel do ator,
papel do artefato, propósito, escopo, objetivos, objetos empresa, interação, processo, tarefas,
políticas, contrato, ambiente e contrato de ambiente. (Putman, 2001).
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O ponto de vista empresa visa obter um conjunto de objetos empresa, bem como as
interações entre estes, obedecendo as regras de negócio definidas para o sistema (Avelino,
2005).
A representação gráfica do ponto de vista empresa pode ser construída utilizando-se
diferentes notações, tais como UML (Booch, 2001), BPMN (BPMN) e IDEF0 (IDEF, 1993).
Para efeitos deste trabalho foi escolhida a notação BPMN para representar o ponto de vista
empresa.
2.4.2.2 Ponto de vista da Informação
Este ponto de vista descreve as informações manipuladas pelo sistema em termos de
estruturas de informação, do fluxo da mesma e restrições relacionadas à manipulação destas.
Nele, as informações são representadas através de objetos abstratos de dados (objetos
de informação) que devem ser independentes com relação à sua implementação e distribuição
no sistema real (Avelino, 2005).
Este ponto de vista registra também os estados válidos dos objetos de informação bem
como as regras para as mudanças de estado. Para isto são utilizados três esquemas (Putman,
2001):
•

Esquema invariante: que é um conjunto de condições que devem ser sempre
válidas para um ou mais objetos de informação, num determinado período de
tempo. Tais condições controlam a estrutura e a mudança de estado dos
objetos.

•

Esquema estático: que define o estado de um ou mais objetos num determinado
momento no tempo, sendo restringido pelo esquema invariante.

•

Esquema dinâmico: que define todas as ações que um objeto de informação
pode sofrer de forma a mudar seu estado, sendo também restringido pelo
esquema invariante. O esquema dinâmico auxilia na definição de aspectos
computacionais, que são especificados no ponto de vista da computação.

Para representar o ponto de vista da informação será utilizado o diagrama de classes da
UML.
2.4.2.3 Ponto de vista da Computação
O ponto de vista da computação representa, sob a ótica de projetistas e programadores,
a distribuição lógica do sistema em termos de objetos distribuídos de computação e suas
interações através de interfaces (Putman, 2001).
Os objetos de computação são elementos processadores de informação que
encapsulam suas operações e estados, podendo ser executados em paralelo (Avelino, 2005).
Este ponto de vista representa a distribuição lógica do sistema independente da
distribuição física onde o mesmo será implementado, pois, apesar de representar a
distribuição dos objetos de computação e suas interações através de interfaces (operações
computacionais), não são representados os mecanismos da infra-estrutura física que
viabilizam tais interações permitindo a troca física de mensagens remotas (Avelino, 2005).
Alguns dos termos utilizados neste ponto de vista incluem: objetos de computação,
interface, assinatura de interface, interação, assinatura da interação, contrato de ambiente,
política, ligação (binding), operação de tipo de interface, interface de fluxo, interface de sinal,
cliente, servidor, produtor, consumidor, objeto de ligação e outros (Putman, 2001).
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Para representar este ponto de vista serão utilizados os diagramas de colaboração da
UML, principalmente o de seqüência, permitindo assim representar os aspectos dinâmicos do
sistema.
2.4.2.4 Ponto de vista da Engenharia
O ponto de vista da engenharia representa a distribuição física do sistema em termos
de componentes (objetos de engenharia) que implementam as operações computacionais
descritas no ponto de vista da computação, bem como os mecanismos de comunicação que
implementam as interações lá representadas.
A representação da arquitetura, no ponto de vista da engenharia, baseia-se em três
elementos principais: objetos básico de engenharia, estrutura gerencial e estrutura de
comunicação (Avelino, 2005)
Um objeto de engenharia corresponde a um objeto de computação (representado no
ponto de vista da computação) acrescido de interfaces que lhe permitem interagir com outros
objetos através de um canal de comunicação (Avelino, 2005).
A estrutura gerencial organiza a infra-estrutura do sistema em elementos, de forma a
permitir um gerenciamento mais eficaz dos objetos distribuídos. Dois elementos utilizados
aqui, entre outros, são: nó e cápsula. Um nó representa uma configuração de objetos de
engenharia que compõem um processador de informação, o qual executa funções de
processamento, armazenamento e comunicação de dados. A cápsula representa a configuração
de um conjunto de objetos de engenharia (nós) para criar uma estrutura simples e compacta
que encapsule o processamento e o armazenamento de dados (Avelino, 2005).
Finalmente, a estrutura de comunicação trata da conexão entre os diversos nós ou
cápsulas que compõem o sistema distribuído. Nesta estrutura surge o conceito de canal, que
oferece os serviços de comunicação entre objetos de engenharia (Avelino, 2005).
A especificação da arquitetura neste ponto de vista deve ser independente da
tecnologia que a implementará.
Alguns dos termos utilizados neste ponto de vista incluem: canal, nó, gerenciador de
nó, cluster, cápsula, objetos adaptadores (stubs), objetos de ligação, protocolo e interceptor,
entre outros (Putman, 2001).
Para representar este ponto de vista serão utilizados os diagramas de distribuição da
UML.
2.4.2.5 Ponto de vista da Tecnologia
Este ponto de vista representa a tecnologia que implementará os mecanismos
especificados no ponto de vista da engenharia, descrevendo a configuração de hardware e
software (redes, sistemas operacionais, bancos de dados, certificados de segurança, protocolos
de comunicação e etc.) que irá suportá-los.
Por ser um modelo de referência independente de tecnologia, o RM-ODP não fornece
muitas regras ou orientações para a especificação deste ponto de vista. Sua representação
pode ser feita utilizando-se diagramas de distribuição da UML, ou então diagramas de objetos
(também da UML), onde as configurações de hardware e software são representadas como
atributos dos objetos.
Neste trabalho este ponto de vista não será utilizado, pois será utilizado um modelo de
simulação ao invés da implementação de um software que utilize a arquitetura proposta.
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2.4.3 Serviços de Transparência
Os serviços de transparência do modelo RM-ODP são serviços que mascaram, dos
próprios componentes de software, desenvolvedores e dos usuários, a complexidade dos
serviços localizados na estrutura distribuída do sistema (Putman, 2001).
Apesar da norma RM-ODP especificar quais mecanismos devem estar presentes para
se atingir transparência de distribuição, ela não especifica como tais mecanismos devem ser
projetados ou implementados.
O modelo RM-ODP preconiza oito mecanismos de transparência de distribuição,
sendo que não é mandatório que todos estejam presentes num sistema (Putman, 2001).
Os oito mecanismos de transparência de distribuição são descritos a seguir.
2.4.3.1 Transparência de acesso
São mecanismos que mascaram diferenças no formato de representação dos dados,
permitindo a interoperabilidade em ambientes heterogêneos, ou seja, a interação entre
computadores de diferentes arquiteturas, sistemas operacionais e linguagens de programação;
e na forma de invocação de objetos, mascarando as diferenças entre a ativação de serviços
locais e remotos (Avelino, 2005).
No contexto deste trabalho a transparência de acesso pode ser obtida através da adoção
do protocolo SyncML (Synchronization Markup Language), para a troca de informações entre
clientes e servidores. Baseado em XML, o protocolo SyncML (Hansmann, 2002) é um
protocolo aberto para a sincronização de dados. Sua utilização possibilita a troca de
informações entre plataformas de hardware e software heterogêneas, uma vez que os dados os
dados são trafegados sobre o protocolo HTTP.
2.4.3.2 Transparência de falha
São mecanismos que mascaram a falha de objetos ou de comunicação e realizam a
recuperação de objetos servidores a partir de objetos cliente (Avelino, 2005)
Este mecanismo não será contemplado na arquitetura proposta neste trabalho, uma vez
que crê-se estar fora de seu escopo.
2.4.3.3 Transparência de localização
São mecanismos que mascaram o endereço físico utilizado para acessar uma
informação ou interoperar com um objeto servidor (Avelino, 2005).
No contexto deste trabalho, o servidor de sincronização de dados mascara dos clientes
a localização do banco de dados com o qual os dados devem ser sincronizados.
2.4.3.4 Transparência de migração
São mecanismos que mascaram a mudança de localização de um objeto servidor
mesmo quando este está interagindo com objetos cliente, sem que tal interação seja
interrompida (Avelino, 2005).
Este mecanismo não será contemplado na arquitetura proposta neste trabalho, uma vez
que crê-se estar fora de seu escopo.
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2.4.3.5 Transparência de persistência
São mecanismos que garantem que um objeto servidor continue a existir para o
cliente, mesmo que este seja desativo e depois reativado no sistema, colaborando para a
estabilidade e robustez do sistema (Putman, 2001).
Este mecanismo não será contemplado na arquitetura proposta neste trabalho, uma vez
que crê-se estar fora de seu escopo.
2.4.3.6 Transparência de replicação
São mecanismos que mascaram a existência de cópias de objetos de software no
sistema, fazendo com que pareçam um só objeto e mantendo a consistência entre os dados das
cópias (Avelino, 2005). A replicação de banco de dados, e sua posterior sincronização, é um
exemplo deste tipo de mecanismo (Putman, 2001).
Este mecanismo será contemplado na arquitetura proposta neste trabalho, uma vez que
é o ponto central do qual o mesmo trata.
2.4.3.7 Transparência de relocalização
São mecanismos que mascaram a mudança de localização de uma interface, mesmo
que esta já tenha sido utilizada (Putman, 2001).
Este mecanismo não será contemplado na arquitetura proposta neste trabalho, uma vez
que crê-se estar fora de seu escopo.
2.4.3.8 Transparência de transação
São mecanismos que mascaram a complexidade em se coordenar transações, mesmo
que em ambientes heterogêneos, garantindo a consistência de uma transação.
No contexto deste trabalho, a transação só pode ser dada como completada, quando os
dados trocados entre cliente e servidor forem persistidos em ambos os lados.
Este mecanismo não será contemplado na arquitetura proposta neste trabalho, pois crêse que tal mecanismo dependa do tipo de infra-estrutura utilizada na implementação da
mesma.

2.5 Conclusão do capítulo
Os requisitos não-funcionais, formalizados através dos requisitos de qualidade, são os
elementos que estabelecem a relação entre a arquitetura e a qualidade de software, uma vez
que o atendimento a tais requisitos se dá no nível da arquitetura.
Foi adotada a norma NBR ISO/IEC 9126 para balizar as discussões de qualidade
presentes neste trabalho.
O balanceamento entre a disponibilidade e integridade dos dados é o principal tradeoff que se espera observar neste trabalho, pois, ao aumentar o número de réplicas de um
mesmo dado, com a distribuição da aplicação por outros computadores que não o servidor
central, aumenta-se o risco de ocorrer alterações conflitantes entre as réplicas. Além disto, tal
cenário permite diferentes combinações de sincronização entre os sites, o que pode levar à
perda de operações que porventura sejam realizadas em um site que deixe, por qualquer
motivo, de ser sincronizado com os demais sites que fazem parte do esquema de
sincronização.
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Os dois principais requisitos não-funcionais que se espera de um processo de
sincronização de dados são: (1) a manutenção da integridade das informações após a
sincronização e (2) a rapidez na conclusão do processo. Ambos relacionados respectivamente,
na norma NBR ISO/IEC 9126, à acurácia (sub-característica funcionalidade), e ao
comportamento em relação ao tempo (sub-característica da eficiência).
Foram analisados os principais algoritmos de sincronização de dados conhecidos
quanto aos aspectos de: detecção inequívoca de conflitos, número de réplicas suportadas,
complexidade de implementação, quantidade de metadados utilizados para controlar o
processo de replicação/sincronização e a quantidade de metadados trafegada na rede durante a
execução do processo de sincronização.
Para guiar a especificação da arquitetura a ser proposta, estabeleceu-se o RM-ODP
como modelo de referência. Expostos os elementos fundamentais do modelo ODP (Open
Distributed Processing), foi definida uma notação para ser utilizada na especificação de cada
ponto de vista do modelo e definidos quais dos serviços de transparência de distribuição serão
contemplados na arquitetura a ser proposta.
O próximo capítulo apresenta a especificação detalhada da arquitetura proposta para
sincronização de dados de aplicações móveis.
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3 Especificação de uma arquitetura de sistema de
software para a sincronização de dados em aplicações
móveis
Resumo
Este capítulo apresenta a proposta de arquitetura de software para a sincronização de
dados de aplicações distribuídas em dispositivos móveis em modelos peer-to-peer. Para isto
inicia formalizando os requisitos funcionais e não-funcionais esperados da arquitetura.
Analisa então os algoritmos pesquisados frente a estes requisitos para determinar aquele que
melhor os atende, selecionando um deles como base para a mesma. Propõem então uma
solução arquitetural para contornar os problemas de escalabilidade do modelo de
sincronização peer-to-peer e sugere mudanças estruturais no algoritmo selecionado de forma
a adequá-lo a suportar a solução arquitetural proposta. O capítulo conclui especificando a
arquitetura através das visões do modelo RM-ODP.
Objetivo
Este capítulo possui os seguintes objetivos, a saber:
1. Estabelecer os requisitos funcionais e não-funcionais esperados da arquitetura
(requisitos arquiteturais);
2. Propor uma solução de sincronização de dados que permita a sincronização
entre quaisquer duas réplicas, num modelo peer-to-peer, sem contudo incorrer
nos problemas de escalabilidade que este apresenta;
3. Especificar a arquitetura de software para a sincronização de dados em
aplicações móveis.

3.1 Introdução
Este capítulo utiliza os conceitos expostos no capítulo anterior para selecionar um
algoritmo de sincronização para servir de base para a arquitetura proposta. Para isto os
algoritmos são analisados frente aos requisitos funcionais e não-funcionais, formalizados
aqui. Uma solução arquitetural é proposta para suportar os requisitos estabelecidos e o
algoritmo selecionado é modificado de forma a se adequar a ela.

3.2 Requisitos da arquitetura
A seguir são apresentados os requisitos funcionais e não-funcionais esperados da
arquitetura proposta neste capítulo.
3.2.1 Requisitos funcionais
Os requisitos funcionais da arquitetura proposta, abreviados aqui como RF, são:
RF01 – Suportar a sincronização de réplicas em sistemas multiusuário,
compostos por múltiplas réplicas de um mesmo dado
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A arquitetura deverá suportar a sincronização de dados de aplicações multiusuário,
compostas por múltiplas réplicas de um mesmo dado, distribuídas em computadores
convencionais e dispositivos móveis.
RF02 – Suportar a sincronização direta entre quaisquer dois computadores
A arquitetura deverá suportar a sincronização direta entre quaisquer dois
computadores, sejam estes pertencentes a um mesmo usuário ou a usuários distintos, sem a
necessidade da intermediação de um terceiro computador.
3.2.2 Requisitos não-funcionais
Espera-se que a arquitetura proposta atenda aos seguintes requisitos não-funcionais,
abreviados aqui como RNF, apresentados a seguir na forma de características e subcaracterísticas de qualidade, conforme o modelo estabelecido pela norma NBR ISO/IEC
9126:
RNF01- Acurácia
Sub-característica da característica funcionalidade, segundo a definição dada pela
norma NBR ISO/IEC 9126, a acurácia é a capacidade do produto de software de prover, com
o grau de precisão necessária, resultados ou efeitos corretos.
No contexto deste trabalho, atender este requisito não-funcional significa que, a
arquitetura proposta deverá sincronizar corretamente o conteúdo de duas réplicas de um
mesmo dado. Para que isto ocorra o software deve ser capaz de detectar, de forma inequívoca,
a ocorrência de eventuais conflitos durante a sincronização de duas réplicas, em sistemas
compostos por mais de duas réplicas de um mesmo dado, devendo também não apontar falsos
conflitos, ou seja, não deve indicar a ocorrência de um conflito quando este não ocorrer.
Este é o requisito não-funcional de mais alta prioridade, devendo guiar as demais
decisões arquiteturais.
RNF02 – Comportamento em relação ao tempo
Sub-característica da característica eficiência, segundo a definição dada pela norma
NBR ISO/IEC 9126, o comportamento em relação ao tempo é a capacidade do produto de
software de prover, tempo de resposta e de processamento adequados, quando operado sob
determinadas condições.
No contexto deste trabalho o atendimento a este requisito significa que, a arquitetura
proposta não deverá apresentar os problemas de escalabilidade conhecidos quando se utiliza
soluções de sincronização de dados em uma topologia muitos-para-muitos, isto é, o aumento
do tempo necessário para a conclusão do processo de sincronização a medida que a
quantidade de sites, que não irão interagir com outros sites já existentes, aumenta – conforme
detalhado no capítulo 2, ou ainda, quando ocorre a interação entre a maior parte dos sites
presentes no esquema de sincronização, também conforme detalhado no capítulo 2.
Após o RNF01, este é o requisito não-funcional de segunda maior prioridade.
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3.3 Seleção do algoritmo de sincronização em função dos
requisitos arquiteturais
Uma vez estabelecidos os requisitos funcionais e não-funcionais que a arquitetura para
a sincronização de dados deve atender, fez-se uma análise dos algoritmos pesquisados no
capítulo 2, com o objetivo de determinar o mais adequado para servir de base para a mesma.
Utilizando os conceitos expostos no capítulo 2, sobre os algoritmos de sincronização,
cada algoritmo foi analisado para verificar sua adequação, primeiro aos requisitos nãofuncionais, e em seguida aos requisitos funcionais estabelecidos. O resultado da análise é
mostrado na tabela 6.
3.3.1 Análise frente aos requisitos não-funcionais
Os itens a seguir detalham a análise dos algoritmo frente aos requisitos não-funcionais
estabelecidos.
3.3.1.1 Análise frente ao RNF01 - Acurácia
Ao analisar os algoritmos pesquisados frente ao requisito não-funcional de acurácia RFN01, verifica-se que, conforme exposto no capítulo 2, o algoritmo Thoma’s Write Rule não
suporta a detecção de conflitos, não atendendo, portanto, o requisito não-funcional RNF01. Já
o algoritmo Two-timestamps, apesar de suportar a detecção de conflitos, limita-se a suportá-la
somente quando o esquema de sincronização é composto por duas réplicas, também não
atendendo o requisito não-funcional RNF01, que explicita que a arquitetura deve suportar
sistemas compostos por mais que duas réplicas.
Uma vez que o RNF01 é o requisito não-funcional de maior prioridade a ser
observado, a impossibilidade de atendê-lo utilizando tanto o algoritmo Thoma’s Write Rule
quanto o algoritmo Two-timestamps, faz com que ambos sejam descartados como opção para
serem utilizados como base da arquitetura, tornando desnecessária sua análise com relação
aos demais requisitos não-funcionais e funcionais.
Ao analisar os três algoritmos restantes: Flags de Modificação e Vetores de Versão e
otimização de Singhal e Kshemkalyani, verifica-se que todos atendem ao RNF01, de acurácia,
pois, conforme exposto no capítulo 2, além de permitirem a detecção inequívoca de conflitos,
o fazem mesmo quando o esquema de sincronização é composto por mais que duas réplicas.

3.3.1.2 Análise frente ao RNF02 – Comportamento em relação ao tempo
O RNF2 estabelece que “arquitetura proposta não deverá apresentar os problemas de
escalabilidade conhecidos quando se utiliza soluções de sincronização de dados em uma
topologia muitos-para-muitos, isto é, o aumento do tempo necessário para a conclusão do
processo de sincronização a medida que a quantidade de sites, que não irão interagir com
outros sites já existentes, aumenta, ou ainda, quando ocorre a interação entre a maior parte dos
sites presentes no esquema de sincronização.”.
Conforme exposto no capítulo 2, o algoritmo baseado em flags de modificação
apresenta um comportamento independente da quantidade de sites presentes no esquema de
sincronização, pois, a quantidade de dados e metadados trafegada entre dois sites, durante um
processo de sincronização, varia somente em função da quantidade de réplicas que foram
alteradas desde que ambos foram sincronizados pela última vez, ou em função da
sincronização alternada entre um cliente e mais de um servidor, ocasião em que os metadados
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não são trafegados sobre a rede, mas todos os dados o são. Assim ao analisar este algoritmo
frente ao requisito não-funcional RNF02, conclui-se que este atende tal requisito.
Devido aos problemas de escalabilidade apresentados pelo algoritmo baseado em
vetores de versão, expostos no capítulo 2, sua análise frente ao requisito não-funcional
RNF02, de comportamento em relação ao tempo, permitiu verificar que este não o atende,
pois, seu desempenho varia justamente conforme a quantidade de sites presente no esquema
de sincronização.
Com relação à otimização de Singhal e Kshemkalyani, também é possível observar
que esta também não atende ao RNF02, pois, o tamanho dos vetores de versão, transmitidos,
cresce à medida que aumenta a quantidade de sites que interagem dentro do esquema de
sincronização.

3.3.2 Análise frente aos requisitos funcionais
Os itens a seguir detalham a análise dos algoritmo frente aos requisitos funcionais
estabelecidos.
3.3.2.1 Análise frente ao RF01 - Suportar a sincronização de réplicas em sistemas
multiusuário, compostos por múltiplas réplicas de um mesmo dado
O requisito funcional RF01 estabelece que: “A arquitetura deverá suportar a
sincronização de dados de aplicações multiusuário, compostas por múltiplas réplicas de um
mesmo dado, distribuídas em computadores convencionais e dispositivos móveis.”
Ao analisar o algoritmo baseado em flags de modificação, o algoritmo baseado em
vetores de versão e a otimização de Singhal e Kshemkalyani, com relação ao atendimento ao
requisito RF01, verifica-se que, conforme exposto no capítulo 2, todos suportam esquemas de
sincronização compostos por múltiplas réplicas de um mesmo dado, entretanto é oportuno
observar que, a elevada quantidade de metadados necessária na otimização de Singhal e
Kshemkalyani, pode ser um obstáculo para sua adoção em dispositivos móveis, os quais,
geralmente, apresentam capacidade de armazenamento inferior quando comparado com
computadores convencionais.
3.3.2.2 Análise frente ao RF02 – Suportar a sincronização direta entre quaisquer dois
computadores
O requisito funcional RF02 estabelece que: “A arquitetura deverá suportar a
sincronização direta entre quaisquer dois computadores, sejam estes pertencentes a um
mesmo usuário ou a usuários distintos, sem a necessidade da intermediação de um terceiro
computador.”
Ao analisar o algoritmo baseado em flags de modificação, em relação ao requisito
RF02, conclui-se que este não o atende, pois, conforme exposto no capítulo 2, tal algoritmo
não suporta a sincronização direta entre dois clientes, mas somente entre clientes e o servidor
central. A sincronização entre dois clientes é feita indiretamente, sincronizando ambos com
um mesmo servidor.
Tanto o algoritmo baseado em vetores de versão, quanto a otimização de Singhal e
Kshemkalyani, atendem o requisito funcional RF02, pois permitem, conforme exposto no
capítulo 2, que réplicas sejam sincronizadas diretamente entre dois computadores sem a
necessidade de intermediação de um terceiro computador.
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3.3.3 Conclusão da seleção dos algoritmos frente aos requisitos arquiteturais
Um resumo da análise dos algoritmos de sincronização, apresentados no capítulo 2,
com relação aos requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos para a arquitetura a ser
proposta é apresentado na tabela 6.
tabela 6 – análise dos algoritmos de sincronização frente aos requisitos funcionais e não-funcionais

Algoritmo

Funcionais

Não-funcionais

Requisitos

RNF01 – Acurácia

Alg.
Thoma’s
Write
Rule

Não
atende

Twotimestamp
s

Não
atende

7

Flags de
Modifica
ção

Vetores
de
versão

Otimização de
Singhal
e
Kshemkalyani

Atende

Atende

Atende

Atende

Não
atende

Não
atende

Atende

Atende

Atende

Atende

RNF02 – Comportamento em relação
ao tempo

-

-

RF01 – Suportar a sincronização de
réplicas em sistemas multiusuário,
compostos por múltiplas réplicas de um
mesmo dado

-

-

Atende

RF01 – Suportar a sincronização direta
entre quaisquer dois computadores

-

-

Não
atende

8

Conforme mencionado, os algoritmos Thoma’s Write Rule e Two-timestamps foram
descartados para serem utilizados como base da arquitetura a ser proposta, pois não atendem
ao requisito não-funcional de mais alta prioridade, o RNF01, que diz respeito a acurácia,
restando como opções o algoritmo baseado em flags de modificação, o algoritmo baseado em
vetores de versão, e a otimização de Singhal e Kshemkalyani.
Dos três, porém, observa-se que, enquanto o algoritmo baseado em flags de
modificação atende a todos os requisitos não-funcionais, o mesmo não atende a todos os
requisitos funcionais estabelecidos. Em contra-partida, o algoritmo baseado em vetores de
versão e a otimização de Singhal e Kshemkalyani não atendem a todos os requisitos nãofuncionais, porém, atendem a todos os requisitos funcionais estabelecidos. Têm-se assim um
conjunto de algoritmos de sincronização onde nenhum deles atende a todos os requisitos
estabelecidos, conforme pode ser observado na tabela 6.
A escolha natural recairia sobre o algoritmo que atendesse todos os requisitos
estabelecidos, porém tal situação não se apresenta.

7

Garante a detecção inequívoca de conflitos somente quando há no máximo duas réplicas.

8

Desde que feitas modificações arquiteturais no algoritmo.
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Para fazer com que o algoritmo baseado em flags de modificação atenda ao RF01 - de
permitir a sincronização direta entre quaisquer duas réplicas - fazendo com que este passe a
atender a todos os requisitos estabelecidos, tornando-se o mais adequado para ser utilizado
como base da arquitetura a ser proposta, seria necessário dotar tal algoritmo de capacidade de
comunicação ponto-a-ponto.
Como observado por Ratner et al. (2004), é possível dotar algoritmos cliente-servidor como é o caso do algoritmo baseado em flags de modificação - de capacidade de comunicação
ponto-a-ponto, entretanto, isto significaria escrever tais algoritmos a partir do “zero”
incorrendo na necessidade de verificar sua precisão. Além disto, tal feito violaria o princípio
arquitetural básico destes algoritmos, que é o de operar em uma arquitetura cliente-servidor.
Mesmo desconsiderando as observações feitas por Ratner, alterar o algoritmo baseado
em flags de modificação, para dotá-lo de capacidade de comunicação ponto-a-ponto, traria
uma conseqüência indesejável para o ambiente operacional onde se espera que a arquitetura a
ser proposta seja aplicada - conforme estabelece o requisito funcional RF01: a distribuição de
aplicações em dispositivos móveis. Tais dispositivos possuem, normalmente, poder
computacional, capacidade de memória e armazenamento reduzidos, quando comparados com
computadores convencionais. Tal efeito indesejável seria o aumento da quantidade de
metadados armazenados em cada dispositivo móvel.
Tal alteração no algoritmo baseado em flags de modificação faria com que, cada
dispositivo móvel, que ora atua somente como cliente pela definição do algoritmo, tivesse que
armazenar uma cópia de todos os dados, de todos os demais dispositivos móveis com os quais
este viesse a ser sincronizado, pois passaria a desempenhar também o papel de servidor, cuja
necessidade de armazenamento de dados e metadados é descrita em detalhes na definição do
algoritmo no capítulo 2. Tal aumento, que se crê expressivo e iria variar em função da
quantidade de sites presentes no esquema de sincronização, pode não ser suportado por alguns
dispositivos móveis, representando um fator limitante para a escalabilidade da arquitetura
proposta.
Assim, face a observação feita por Ratner com relação a violação do princípio
arquitetural básico do algoritmo e suas conseqüências com relação a precisão, e, em face do
aumento da quantidade de metadados armazenados em cada dispositivo móvel (caso o
algoritmo baseado em flags de modificação fosse dotado de capacidade de comunicação
ponto-a-ponto), observou-se a inviabilidade de utilizá-lo, mesmo que modificado, como base
da arquitetura a ser proposta, restando como opções: o algoritmo baseado em vetores de
versão, e a otimização de Singhal e Kshemkalyani.
Analisando as opções restantes: o algoritmo baseado em vetores de versão e a
otimização de Singhal e Kshemkalyani, pesa contra esta última também a quantidade de
metadados que deve ser armazenada em cada site, a qual, conforme mencionado no capítulo
2, é três vezes maior que a quantidade de metadados necessária quando se utiliza o algoritmo
original baseado em vetores de versão, tornando sua adoção um fator limitante para a
escalabilidade da arquitetura, uma vez que tal quantidade extra de metadados pode não ser
suportada por todos os sites do esquema de sincronização.
Assim, a quantidade de metadados utilizada pela otimização de Singhal e
Kshemkalyani quando comparada com o algoritmo baseado em vetores de versão, faz com
que a escolha do algoritmo para servir de base para a arquitetura proposta recaia sobre este
último, ou seja, sobre o algoritmo baseado vetores de versão, para o qual deverá ser analisada
uma solução para que este passe a atender adequadamente o requisito não-funcional RNF02 de comportamento em relação ao tempo – passando então a atender todos os requisitos
arquiteturais estabelecidos.
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3.4 Proposta de uma solução arquitetural
As seções seguintes detalham uma solução arquitetural que visa suportar a
sincronização de dados em aplicações móveis atendendo os requisitos estabelecidos.
3.4.1 Uma solução para o problema de escalabilidade da topologia muitospara-muitos
O requisito funcional RF02, que estabelece que seja possível a sincronização direta
entre quaisquer duas réplicas, faz com que a topologia a ser suportada pela arquitetura em
questão seja, obrigatoriamente, a topologia muitos-para-muitos.
Conforme visto em detalhes no capítulo 2, o problema de escalabilidade desta
topologia decorre do fato de cada réplica precisar ter conhecimento (armazenar metadados)
sobre todas suas outras réplicas localizadas nos demais sites, e tais metadados precisarem ser
transmitidos através da rede de dados durante o processo de sincronização.
Em sistemas compostos por muitos usuários, cada qual representando no mínimo um
site, como é o caso de sistemas corporativos, a adoção da topologia muitos-para-muitos
exacerba tal problema.
Entretanto, ao observar as necessidades de sincronização de dados considerando
aspectos da operação da aplicação, isto é, analisando efetivamente quais sites necessitam
sincronizar dados diretamente em si e quais nunca o fazem, nota-se a possibilidade de agrupar
os computadores em unidades menores de sincronização, dentro das quais os mesmos podem
sincronizar dados diretamente entre si, como forma de reduzir a quantidade de réplicas que
devem ter conhecimento umas das outras, minimizando assim o problema de escalabilidade
da topologia muitos-para-muitos, enquanto se mantém um servidor central, conforme mostra a
figura 14, o qual além de poder sincronizar dados diretamente com qualquer computador de
todos os grupos, permite a propagação indireta de operações entre computadores de grupos
diferentes, servindo também de autoridade central para resolver eventuais conflitos entre
computadores de um mesmo grupo ou de grupos diferentes.

Grupo de pares 1

SERVIDOR CENTRAL

Grupo de pares n

CLIENTES

figura 14 – Topologia de sincronização suportada pelo conceito arquitetural proposto.

Tal agrupamento, juntamente com a figura de um servidor central entre os grupos,
além de permitir que os computadores de um mesmo grupo sincronizem dados diretamente
entre si, permite que estes sincronizem dados diretamente com o servidor central sem a
necessidade de que um dos computadores do grupo desempenhe o papel de gateway, evitando
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a necessidade dos chamados movimentos pré-definidos dentro do esquema de sincronização,
conforme observado por Ratner, Reiher e Popek (2004).
Ao analisar o padrão de interação descrito, nota-se que o servidor central, apesar de
desempenhar o papel de servidor durante o processo de sincronização, possui uma relação de
par para com os computadores de cada um dos grupos, representando um par comum entre
todos eles.
Assim, uma vez que somente o servidor central representa um par comum entre todos
os grupos, crê-se que somente as réplicas nele localizadas necessitam ter conhecimento
(armazenar metadados) de todas as réplicas localizadas em todos os computadores de todos os
grupos, enquanto as réplicas localizadas nos computadores de cada grupo necessitam ter
conhecimento somente sobre as réplicas localizadas nos computadores do mesmo grupo que o
seu.
Acredita-se que tal abordagem minimize o problema da escalabilidade da topologia de
sincronização muitos-para-muitos porque, apesar dos vetores de versão das réplicas
localizadas no servidor serem maiores do que aqueles localizados nos clientes, uma vez que
contém tantos inteiros quanto o número total de sites existentes em todos os grupos de
sincronização, os vetores das réplicas no servidor não serão transmitidos com todos os seus
inteiros para os clientes através da rede, mas somente com a quantidade de inteiros relativos
ao grupo ao qual o cliente que está sincronizando dados pertence, pois serão montados
dinamicamente antes de serem transmitidos. Assim crê-se que o único impacto negativo desta
proposta seja o aumento do volume de metadados armazenado pelo servidor central.
Baseado em tais observações, espera-se que o volume de metadados trafegados na
rede, entre sites de um mesmo grupo durante a sincronização de duas réplicas, seja calculado
pela mesma fórmula utilizada para se calcular o volume de metadados trafegado no algoritmo
de vetores de versão original, ou seja:
N.b
Onde:
N não é o número total de sites existente no esquema de sincronização de dados (como
no algoritmo original), mas o número de sites existentes no grupo ao qual o site cliente
pertence, e;
b é número de bits utilizado para formar os inteiros que armazenam os relógios
lógicos.
Com a formulação da hipótese de que, a redução do tamanho dos vetores de versão
trafegados na rede permite aumentar a escalabilidade da solução de sincronização, pois é
possível acomodar mais sites sem aumento desnecessário do volume de metadados trafegado,
chega-se à topologia de sincronização representada na figura 14.
3.4.2 Alterações no algoritmo original de sincronização baseado em vetores
de versão
Definida a utilização do algoritmo baseado em vetores de versão como melhor opção
para atender os requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos, e proposta um topologia
de sincronização, faz-se necessário alterar o algoritmo de forma que este suporte tal topologia,
fazendo não somente com que ele reflita a proposta de armazenar mais metadados nas réplicas
localizadas no servidor central, mas também que tal alteração permita que a relação de
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precedência causal entre as réplicas, conceito base deste algoritmo, seja mantida, ao mesmo
tempo em que reduz o tamanho dos vetores de versão, transmitidos entre os sites durante um
processo de sincronização, ao tamanho relativo somente aos sites do grupo envolvido no
processo, ao invés de transmitir vetores de versão de tamanho igual a todos os sites contidos
no esquema de sincronização, isto é, à quantidade total de sites existente em todos os grupos.
Tal alteração possui dois aspectos: um estrutural e um lógico.
Aspecto estrutural
O aspecto estrutural consiste em alterar o relógio vetorial, das réplicas localizadas no
servidor, removendo o elemento correspondente ao site local e incluindo em seu lugar um
elemento para cada grupo existente no esquema de sincronização.
Assim o vetor de versão de uma réplica localizada no servidor passaria a ser composto
de:
VV = {g1, ..., gn, sr1,...,srn}, onde:
g1: relógio lógico relativo às operações realizadas com relação ao grupo 1
gn: relógio lógico relativo às operações realizadas com relação ao n-ésimo grupo.
sr1: relógio lógico relativo às operações realizadas no site remoto 1.
srn: relógio lógico relativo às operações realizadas no n-ésimo site remoto.
Aspecto lógico
Manutenção do relógio vetorial nas réplicas no servidor
O aspecto lógico consiste em alterar a atualização do relógio vetorial, das réplicas
localizadas no servidor, conforme as seguintes regras:
1. Ao sofrer uma operação local, ou seja, gerada diretamente pela aplicação,
incrementar, no relógio lógico da réplica modificada no servidor, os elementos
de todos os grupos de sincronização, isto é, do elemento g1 até o elemento gn.
2. Ao sofrer uma operação remota, ou seja, gerada através da sincronização com
outro site, incrementar, no relógio lógico da réplica modificada no servidor, os
mesmos elementos de todos os grupos de sincronização, com exceção do
elemento relativo ao grupo que originou a operação.
O raciocínio que guia tal decisão é o seguinte: ao sofrer uma operação local, o estado
da réplica no servidor é alterado com relação a todos os computadores de todos os grupos que
compõem o esquema de sincronização. Assim, incrementar os elementos de todos os grupos
“sinaliza” para estes tal mudança, permitindo propagar a operação, para os computadores de
todos os grupos, comparando os vetores de versão dos computadores dos grupos (clientes),
com o vetor de versão da réplica no localizada servidor.
Já quando o estado de uma réplica no servidor é alterado através da sincronização com
um cliente de um grupo, o elemento de seu relógio vetorial, relativo ao cliente em questão, é
alterado e ambos passam a estar em sincronia. Caso outros computadores do mesmo grupo
sincronizem diretamente com o servidor, é possível propagar para eles tal alteração
comparando seus vetores de versão. Entretanto, uma vez que tal alteração não altera os
elementos do vetor relativos aos demais grupos, isto impossibilita que se propague para estes
a modificação que ocorreu na réplica no servidor devido à sincronização. Assim, quando uma
réplica no servidor tem seu estado alterado devido a um processo de sincronização, ao
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incrementar os elementos relativos a todos os demais grupos (exceto o elemento do grupo ao
qual computador que sincronizou dados pertence), se está “sinalizando” para os computadores
destes outros grupos que o estado da réplica no servidor foi alterado, permitindo assim
propagar a alteração para os demais computadores comparando seus vetores de versão com o
da réplica no servidor.
Montagem dinâmica do relógio vetorial, das réplicas no servidor, para fins de
comparação com os relógios vetoriais das réplicas no cliente
Ainda no aspecto lógico, a comparação dos vetores de versão continua intacta,
conforme definida na exposição do conceito de relógios vetoriais do capítulo 2, entretanto, o
elemento do vetor da réplica no servidor, utilizado na comparação com o vetor do cliente, não
é um elemento fixo, mas o elemento correspondente ao grupo ao qual o site, que assume o
papel de cliente no processo de sincronização, pertence.
Um exemplo da montagem dinâmica do vetor de versão pode ser observado no
processamento da mensagem m5, da figura 15, a qual ilustra um processo de alteração das
réplicas e de sincronização utilizando a nova estrutura e lógica propostas.
Quando o vetor de vetor de versão da réplica no site B, contendo os valores {1,1,0} é
enviado para o servidor através da mensagem m5, o servidor deve compará-lo com o vetor de
versão de sua réplica, que possui, porém, cinco elementos - {1,2,1,0,0} – ao invés de apenas
dois. Entretanto, dos cinco elementos do vetor de versão da réplica no servidor S, seu relógio
vetorial com relação à replica no site B é composto apenas pelo segundo, quarto e quinto
elementos, ou seja, o valor do relógio vetorial da réplica no servidor S, com relação à replica
no site cliente B, que deve ser utilizado na comparação entre ambos é {2,0,0}, pois o site B
pertence ao grupo 2 de sincronização, o qual tem seu relógio lógico nas réplicas no servidor,
no segundo elemento de seus vetores de versão.
Ainda no processo da figura 15, são ilustrados casos de propagação de operações com
e sem a existência de conflitos, os quais podem ser detectados pela análise dos vetores de
versão produzidos pelo algoritmo modificado, atendendo assim ao requisito não-funcional
RNF01, de acurácia, que estabelece que a arquitetura deve permitir a detecção inequívoca de
conflitos.

Site A
(Grupo 1)

{1,0}

{1,1}
e3

m1={1,0}

Site S
{1,1,0,0,0}
(Servidor
Central) e1
Site B
(Grupo 2)

Site C
(Grupo 2)

m3={1,1}

s,a
Conflitos

{1,2,1,0,0}
m2={1,0,0}

{1,0,0 }
e2

g1,g2,a,b,c
m5={1,1,0}

{1,1,0 }

{2,0,0 }
m4={1,1,0}

{1,1,0 }

s,b,c
m6={1,1,0}

{2,0,0 }
s,b,c

figura 15 – dinâmica do processo de alteração e sincronização de dados utilizando as alterações
propostas.
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O processo ilustrado na figura 15, é composto por quatro computadores divididos em
dois grupos: o primeiro composto pelo sites S e A, e o segundo composto pelo sites S, B e C.
A ordem dos elementos dos vetores de versão em cada site é representada pelas letras
ao final da reta ordenada:
Site A, elementos no vetor: s, a
Site S, elementos no vetor: g1, g2, a, b, c
Site B, elementos no vetor: s, b, c
Site C, elementos no vetor: s, b, c
Onde:
-

s = elemento correspondente ao relógio da réplica no site S.

-

a = elemento correspondente ao relógio da réplica no site A.

-

g1 = elemento correspondente ao relógio da réplica no site S com relação aos
computadores do grupo de sincronização 1.

-

g2 = elemento correspondente ao relógio da réplica no site S com relação aos
computadores do grupo de sincronização 2.

-

b = elemento correspondente ao relógio da réplica no site B.

-

c = elemento correspondente ao relógio da réplica no site C.

É oportuno destacar que, conforme estabelecido nos requisitos funcionais, não há
sincronização direta entre os computadores de grupos diferentes.
O processo ilustrado na figura 15 é descrito detalhadamente a seguir.
Processo de sincronização
O evento e1 cria um dado no site S, que é então sincronizado com o site A através do
envio da mensagem m1, a qual contém um vetor de versão cujos elementos são compostos
pelo elemento no site S relativo ao grupo do site A (grupo 1) e pelo elemento relativo ao
próprio site A, isto é {1,0}.
Após isto, o site S é sincronizado com o site B através do envio da mensagem m2, a
qual também transporta um vetor de versão, contendo, porém, no primeiro elemento, o valor
do relógio da réplica no servidor com relação ao grupo do site cliente, no caso o grupo 2, e
nos demais elementos os valores dos relógios lógicos dos demais computadores do grupo 2.
Ocorre então a alteração da mesma réplica em sites distintos; a réplica no site B é
alterada (evento e2), incrementando o elemento de seu relógio lógico em uma unidade de
{1,0,0} para {1,1,0} e a réplica no site A é alterada no evento e3, modificando seu relógio
lógico de {1,0} para {1,1}.
A alteração realizada no site B é então propagada para o site C através da mensagem
m4. De forma semelhante, a alteração no site A é propagada para o site S através da
mensagem m3.
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Então ao sincronizar o site B com o site S, através da mensagem m5, comparando-se
os vetores de versão de ambos, VVB={1,1,0} e VVS={2,0,0}, têm-se uma situação em que
não há relação de dominância entre ambos, acusando corretamente um conflito, pois a
mensagem m3 alterou o estado da réplica no servidor assim como o evento e2 alterou o estado
da réplica no site B. Assim os dados da réplica do servidor central prevalecem 9 sobre os da
réplica do cliente, e o vetor de versão do cliente assume os mesmos valores da réplica do
servidor com relação ao grupo de sincronização 2, isto é, assume os valores {2,0,0}.
O mesmo ocorre quando, na seqüência, o site C é sincronizado com o servidor central
S. Ao comparar os vetores de versão de ambos (VVC={1,1,0} e VVS={2,0,0}), verifica-se um
conflito, pois enquanto a mensagem m3 alterou o estado da réplica no site S, a mensagem m4
alterou o estado da réplica no site C. Assim a réplica do site S prevalece sobre a réplica do site
C e seu vetor de versão no site C assume os mesmos valores da réplica no site S.
Nota-se então que, ao final do processo de sincronização os dois grupos possuem as
réplicas de seus sites em sincronia. As réplicas no grupo 1 possuem os seguintes vetores de
versão nos sites S e A: VVS={1,1} e VVA={1,1}, e as réplicas no grupo 2 possuem os
seguintes vetores de versão nos sites S, B e C: VVS={2,0,0}, VVB={2,0,0} e VVC={2,0,0}.
Apesar de outras combinações de sincronização poderem ser realizadas, baseado na
simulação do processo de alteração e sincronização de dados ilustrado na figura 15, crê-se que
a alteração no algoritmo baseado em vetores de versão suporte a topologia de sincronização
proposta ao mesmo tempo em que mantém intacta a relação de precedência causal.
A seção seguinte especifica uma arquitetura de software que contempla a alteração
proposta.

3.5 Especificação da arquitetura
Para especificar a arquitetura será utilizado o modelo proposto pela norma RM-ODP
(IS0-10746-1, 1998), a qual, conforme exposto no capítulo 2, preconiza o uso de cinco pontos
de vista para descrever uma arquitetura, cada qual capturando aspectos distintos da mesma.
As seguintes visões serão utilizadas para especificar a arquitetura em questão:
•

Visão da Empresa

•

Visão da Informação

•

Visão da Computação

•

Visão da Engenharia

A visão da tecnologia não utilizada neste trabalho, visto que o mesmo não prevê a
implementação da arquitetura proposta.
3.5.1 Ponto de vista Empresa
A especificação deste ponto de vista descreve o sistema sob a ótica do processo de
negócios.
Para especificar este ponto de vista é utilizada a linguagem do domínio do problema
para descrever os objetos empresa que compõem o sistema, seus papéis e responsabilidades,

9

Apenas para fins didáticos assume-se que em caso de ocorrência de conflitos entre um cliente e o
servidor central prevalece sempre a operação do servidor central.
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bem como as políticas (restrições, permissões e obrigações) relacionadas ao sistema (Putman,
2001). A notação BPMN será utilizada para representar este ponto de vista.
Ambiente Operacional
O ambiente operacional alvo desta arquitetura é composto por clientes móveis tais
como, notebooks, TabletPCs, PDAs e SmartPhones, e por servidores executando sistemas
gerenciadores de bancos de dados relacionais (SGBDR).
Objetos Empresa
O objeto empresa da arquitetura em questão é o Site, o qual representa um computador
participante no processamento distribuído de sincronização de dados.
Objetos empresa desempenham um ou mais papéis na comunidade a que pertencem
(Putman, 2001). Nesta arquitetura o objeto Site pode desempenhar os seguintes papéis:
•

Servidor; ou,

•

Cliente.

Quando no papel de Servidor, o objeto empresa Site é responsável por servir e
controlar o processo de sincronização, identificar o site cliente, além de aplicar a política de
resolução de conflitos da aplicação.
Quando no papel de Cliente, o objeto empresa Site é responsável por solicitar o inicio
do processo de sincronização de dados (fazendo uma solicitação ao servidor), fornecer ao
servidor os dados por ele solicitados e aplicar localmente as operações enviadas pelo servidor.
Apesar da relação entre os computadores de um mesmo grupo de sincronização
(incluindo o servidor central) ser uma relação entre pares, durante um processo de
sincronização entre dois computadores um deles deve assumir o papel de servidor e o outro de
cliente. A única exceção é quando um computador sincroniza dados com o servidor central;
nesta situação o servidor central assumirá sempre o papel de servidor.
Restrições (políticas)
As políticas restringem o comportamento dos objetos de negócio (Putman, 2001). No
modelo ODP são especificadas: obrigações, permissões e restrições relativas aos objetos de
negócio e suas interações.
As políticas para a arquitetura em questão são:
1. Um computador poderá sincronizar dados diretamente com qualquer
computador de seu grupo bem como com o servidor central.
2. Computadores de grupos diferentes não poderão sincronizar dados
diretamente.
3. O servidor central pode sincronizar dados diretamente com qualquer
computador de qualquer grupo.
Processo de negócio
O processo de sincronização é exibido na figura 16.
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dados
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dados
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dados

Sincroniza
dados
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dados

figura 16– Processo de sincronização entre computadores.

Por trata-se de sistemas distribuídos, os processos de negócio (operações) e os
processos de sincronização podem ocorrer de forma independente entre os sites que compõem
o esquema de sincronização. Nota-se no diagrama a aderência às restrições estabelecidas, uma
vez que não há troca de mensagem entre os sites do grupo 1 e 2, mas somente entre os sites de
um mesmo grupo (grupo 2), ou entre os sites e o servidor central.
Apesar de representar, para fins de clareza, apenas dois grupos, o processo de negócio
pode ser composto de um número variável de grupos, cada qual contendo um número também
variável de sites.
3.5.2 Ponto de vista Informação
O ponto de vista informação descreve a estrutura e a semântica da informação
utilizada pelo sistema através de representações denominadas esquema (Varoto, 2002).
Para representar este ponto de vista será utilizado o diagrama de classes da UML, o qual
representa um modelo estático da informação tratada pelo sistema.
A figura 17 representa o esquema de informação da arquitetura.
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class Peer

GerenciadorConflito
+

ResolveConflito() : void

1
faz uso de
1
GerenciadorSincronizacao
+
+
+
+
+
#
#

AplicaOperacoesRemotasLocalmente() : void
DeterminaOperacoesAplicarLocalmente() : void
DeterminaOperacoesAplicarRemotamente() : void
IniciaSincronizacao(int)
ObtemVetoresVersao() : RelogioLogico[]
ProcessaOperacoesLocais()
ProcessaOperacoesRemotas()
1

1
controla
processo de
sincronização *

Sincroniza
*

Site

Replica
-

ID_Replica: int

+

EfetivaOperacao() : void

possui
0..*

1 -

ID_Externo_Site: char
ID_Grupo: int
ID_Site: int

+

ObtemIDSite(char) : int

RelogioLogico
-

ID_Replica: int
ID_Site: int
ValorRelogioLogico: int

+
+

IncrementaRelogio() : void
ObtemValorRelogio() : int

figura 17 – Modelo de classes do domínio da solução.

O papel desempenhado por cada uma das classes do diagrama é descrito a seguir:
A classe GerenciadorSincronizacao é responsável por atender requisições de
sincronização de dados, identificar o cliente e controlar o processo de sincronização.
A classe Site é responsável por mapear um site para um identificador fixo. Por
exemplo, mapear o nome de um cliente que solicita o serviço de sincronização para um
identificador numérico, o qual é utilizado na classe RelogioLogico.
A classe Replica é uma abstração da informação do sistema fim, a qual deve ser
replicada e posteriormente sincronizada. A classe é responsável por manter o relógio lógico
da réplica.
A classe RelogioLogico representa o relógio lógico de uma réplica em relação a um
site. Uma coleção de relógios lógicos de uma mesma réplica para sites distintos forma o vetor
de versão da réplica.
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A classe Reconciliador é responsável por determinar, em caso de detecção de um
conflito entre duas réplicas, qual delas deve prevalecer, se a réplica do servidor ou a do
cliente.
3.5.3 Ponto de vista Computação
O ponto de vista da computação está relacionado com os aspectos dinâmicos do
sistema, isto é, ao processamento das informações e à alteração dos dados representados no
ponto de vista da computação, representando as operações responsáveis por tais alterações
(Bastos, 2006).
O diagrama de seqüência da UML é utilizado aqui por fornecer um instrumento eficaz
de representar como os objetos do sistema interagem para realizar o processamento desejado.
A Figura 18 ilustra o processo de sincronização. Nele, a troca de mensagens entre
cliente e servidor é gerenciada exclusivamente através da classe GerenciadorSincronizacao.
O processo pode ser resumido em quatro grandes etapas:
1. Identificar o cliente
2. Obter as réplicas remotas
3. Aplicar as operações remotas localmente
4. Enviar as operações locais para serem aplicadas remotamente.
No início do processo de sincronização o servidor precisa identificar corretamente o
cliente, pois irá precisar do identificador deste para poder comparar e atualizar os vetores de
versão das réplicas.
Na etapa de obtenção das réplicas do cliente, o servidor envia a este uma mensagem e
o cliente então envia os vetores de versão das réplicas de volta ao servidor.
De posse dos vetores de versão das réplicas localizada no cliente, o servidor pode
compará-los com os das réplicas locais. Desta comparação sairá a decisão do que fazer com
cada operação recebida do cliente, ou seja, não fazer nada (não houve alteração na réplica
remota), aplicar os dados da réplica remota sobre aqueles da réplica local ou, desfazer a
operação remota devido a um conflito. É oportuno destacar que a classe responsável pela
resolução de conflitos só é utilizada pelo computador que assume o papel de servidor, visto
que caberá ao servidor dirimir os conflitos detectados.
Após o servidor aplicar localmente as operações recebidas do cliente, o servidor envia
para este as operações locais que deverão ser propagadas para o site remoto (cliente),
incluindo operações que visem desfazer operações anteriores no cliente devido a conflitos.
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Diagrama de seqüência
sd Sincronização
:RelogioLogico

:Replica

Cliente
:GerenciadorSincronizacao

O computador que
inicia o processo
assume o papel de
cliente.

Servidor
:GerenciadorSincronizacao

:Site

:GerenciadorConflito

:Replica

:RelogioLogico

IniciaSincronizacao(int)
ObtemIDSite()

ProcessaOperacoesRemotas()
ObtemVetoresVersao() :
RelogioLogico
Servidor solicita ao cliente que envie seus os vetores de
versão de suas réplicas.

ObtemRelogioLogico(int, int)

ObtemValorRelogio() :int

:VetoresVersao

DeterminaOperacoesAplicarLocalmente()
Servidor processa as informações
do cliente para determinar quais
operações devem ser aplicadas
localmente.

ResolveConflito()
AplicaOperacoesRemotasLocalmente()

EfetivaOperacao()

IncrementaRelogio()

ProcessaOperacoesLocais()

DeterminaOperacoesAplicarRemotamente()

AplicaOperacoesRemotasLocalmente()
EfetivaOperacao()
IncrementaRelogio()
Cliente recebe do
servidor as
operações que
devem ser aplicadas
localmente.

Figura 18 – Processo de sincronização

Servidor determina
quais operações
locais devem ser
enviadas para o
cliente.
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3.5.4 Ponto de vista Engenharia
O ponto de vista da engenharia representa a distribuição física dos objetos de
computação, definidos no ponto de vista da computação, em termos de objetos de engenharia.
A Figura 19 representa a distribuição dos objetos de computação na arquitetura
distribuída.
cmp Component View

Cliente

Serv idor

Gerenciador
Sincronizacao

SyncML

Gerenciador
Sincronizacao
Serv idor

Figura 19 – Distribuição física da arquitetura

Uma vez que o mesmo tipo de software será executado nos diferentes nós, a
distribuição física dos objetos de computação é igual em ambos.
O único objeto de computação retratado é o gerenciador de sincronização, que é o
responsável por controlar o processo em cada site.
3.5.5 Ponto de vista Tecnologia
O ponto vista da tecnologia especifica a tecnologia que irá implementar os objetos de
computação identificados no ponto de vista da engenharia.
Uma vez que a implementação de um gerenciador de sincronização não faz parte do
escopo deste trabalho, o ponto de vista tecnologia não será utilizado.

3.6 Conclusão do capítulo
Este capítulo formalizou os requisitos funcionais e não-funcionais esperados da
arquitetura e apresentou uma análise dos algoritmos de sincronização em função de tais
requisitos, chegando à conclusão que o algoritmo baseado em vetores de versão é o mais
adequado para atendê-los.
Conclui-se também que uma topologia híbrida é capaz de atender ao requisito
funcional RF02, que estabelece que a arquitetura deve permitir a sincronização direta entre
quaisquer duas réplicas, quando se leva em consideração quais sites necessitam sincronizar
dados diretamente e quais não.
Da junção destas duas informações, ou seja, do algoritmo e da topologia de
sincronização, foi proposta uma solução arquitetural composta por uma topologia de
sincronização e por alterações no algoritmo baseado em vetores de versão, como forma de
suportar a sincronização entre quaisquer duas réplicas sem contudo incorrer no problema
típico de escalabilidade deste algoritmo, o que comprometeria o atendimento ao requisito nãofuncional RNF02, de comportamento em relação ao tempo.
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A contribuição deste capítulo foi criar uma arquitetura de software capaz de atender
tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não-funcionais esperados da tarefa de
sincronização de dados, sem incorrer nos problemas de escalabilidade presentes no modelo
peer-to-peer.
O próximo capítulo detalha a verificação prática do uso da arquitetura proposta,
através do uso de um modelo de simulação.
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4 Verificação Prática
Objetivo
O objetivo deste capítulo é evidenciar a redução no tamanho dos vetores de versão
transmitidos entre os sites durante o processo de sincronização ao se utilizar a arquitetura
proposta no capítulo 3.
Introdução
Para evidenciar a redução no tamanho dos vetores de versão transmitidos será
utilizado um modelo de simulação, que permitirá comparar o tamanho dos vetores de versão
em processos de sincronização de dados, quando realizado de três formas: (1) utilizando o
algoritmo baseado em vetores de versão original, (2) utilizando a otimização de Singhal e
Kshemkalyani, e (3) utilizando a arquitetura proposta no capítulo anterior.

4.1 Cenário da simulação
As simulações serão baseados em um esquema de sincronização hipotético, composto
por 40 sites, conforme representado na figura 20.

figura 20 – Esquema de sincronização hipotético, composto por 40 sites.

Os sites que compõem o esquema de sincronização são agrupados em 10 grupos de 4
sites cada um, conforme a necessidade de comunicação direta entre estes. É adicionado ainda,
conforme a proposição arquitetural apresentada no capítulo 3, um servidor central, o qual
representa um site comum a todos os grupos, conforme representado na figura 21. Assim cada
grupo será composto efetivamente por 5 sites.

75

5

2

4

3
1

6

7

8

9

figura 21 – Esquema de sincronização de 40 sites dividido em grupos, conforme a necessidade de
comunicação direta, incluindo a adição de um servidor central.

4.1.1 Condições contorno da simulação
Os seguintes parâmetros foram utilizados para a simulação em questão:
•

Quantidade total de sites pertencentes ao esquema de sincronização (coluna N): 40
sites

•

Tamanho do inteiro identificador de cada site do esquema de sincronização
(coluna log2 N): inteiros de 32 bits

•

Tamanho do relógio lógico de cada réplica (coluna b): inteiros de 32 bits

4.2 Variação do tamanho dos vetores de versão durante simulação
de sincronização entre sites de um mesmo grupo
Esta simulação refere-se à propagação de uma operação entre sites de um mesmo
grupo de sincronização, composto pelo sites: 2, 3, 4, 5 e 1; conforme ilustra a figura

5

2

4

3
1

6

7

figura 22 – Grupo de sincronização.

8

9

76

4.2.1 Operações de sincronização simuladas
A seguinte sequência de operações é simulada:
A operação de criação de uma réplica, no site 1, é propagada seqüencialmente do site 1
para o site 2, do site 2 para site 3, e assim sucessivamente até ser propagada para o site 5,
conforme mostra a figura 23.
O site 1 equivale ao servidor central, que é o único site comum a todos os
computadores de todos os grupos.

1

m5

m1

5

2
m2

m4

4

m3

3

figura 23 – Esquema de propagação da operação entre os 5 sites de um mesmo grupo, usado no
modelo de simulação.

4.2.2 Descrição do passos necessários para a execução da simulação
Os seguintes passos foram simulados para a obtenção dos resultados mostrados na
Tabela 7:
1. Uma réplica é criada no site 1.
2. O site 1 é sincronizado com o site 2, através do envio da mensagem m1.
3. A réplica é alterada no site 2, e este é sincronizado com o site 3, através do
envio da mensagem m2.
4. Da mesma forma, a réplica é alterada no site 3, que é então sincronizado com o
site 4, com o envio da mensagem m3.
5. A réplica é alterada no site 4, e este é sincronizado com o site 5, através do
envio da mensagem m4.
6. Finalmente a réplica e alterada no site 5 e este é sincronizado com o site 1, com
o envio da mensagem m5.
É oportuno destacar que, um aumento na quantidade de operações realizadas sobre as
réplicas em cada site, antes destas serem sincronizadas com outros sites, não afeta o tamanho
das mensagens trafegadas, pois, isto apenas incrementaria o mesmo elemento do vetor de
versão em mais que uma unidade, continuando a fazer com que tal metadado fosse trafegado
na mensagem, da mesma forma que seria caso o incremento tivesse sido de apenas uma
unidade.

77

4.2.3 O modelo de simulação
O modelo de simulação, representado na Tabela 7 contém os parâmetros utilizados na
simulação das operações de sincronização descritas, bem como a variação do tamanho dos
vetores de versão durante cada etapa do processo de sincronização descrito.
Parâmetros da
simulação
Etapa

Sincr. 1 e 2
Sincr. 2 e 3
Sincr. 3 e 4
Sincr. 4 e 5
Sincr. 5 e 1

n

b

N

log2N

Ng

1
2
3
4
5

32
32
32
32
32

40
40
40
40
40

32
32
32
32
32

5
5
5
5
5

Tamanho em bits do vetor de versão
transferido na mensagem
Fidge/Mattern
Singhal e
Arquitetura
Kshemkalyani Proposta
(N.b)
(log 2 N + b).n
(Ng.b)

1280
1280
1280
1280
1280

64
128
192
256
320

160
160
160
160
160

Tabela 7 – Parâmetros da simulação da propagação de uma operação entre 5 sites e seus resultados.

4.2.3.1 Conteúdo de cada coluna
A seguir é explicado o conteúdo das colunas da Tabela 7.
Título da coluna

Descrição de seu conteúdo

Etapa

Referência aos sites que estão sendo sincronizados.

n

Quantidade de entradas alteradas no vetor de versão.

b

Tamanho do relógio lógico de cada réplica.

N

Quantidade total
sincronização.

Log2N

Tamanho do inteiro identificador de cada site do esquema de
sincronização.

Ng

Quantidade de sites do grupo de sincronização.

Fidge/Mattern

Tamanho do vetor de versão em bits utilizando-se algoritmo
original de Fidge/Mattern quando há n entradas alteradas no vetor
de versão.

Singhal e
Kshemkalyani

Tamanho do vetor de versão em bits utilizando-se a otimização de
Singhal e Kshemkalyani sobre algoritmo original de
Fidge/Mattern quando há n entradas alteradas no vetor de versão.

Arquitetura
proposta

Tamanho do vetor de versão em bits utilizando-se a arquitetura
proposta quando há n entradas alteradas no vetor de versão.

de

sites

pertencentes

ao

esquema

de

4.2.3.2 Fórmulas utilizadas na simulação
Para o cálculo do tamanho do vetor de versão transmitido em cada mensagem do
processo de sincronização foram utilizadas as fórmulas apresentadas no capítulo 2, e citadas
brevemente na Tabela 8:
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Coluna

Fórmula

Fidge/Mattern

N.b

Singhal e Kshemkalyani

(log 2 N + b).n

Arquitetura proposta

Ng.b

Tabela 8 – Fórmulas para cálculo do tamanho do vetor de versão transmitido na rede de dados.

4.2.4 Detalhamento dos vetores de versão transmitidos na simulação, em
cada método
A seguir são exibidos diagramas tempo-espaço detalhando os vetores de versão
transmitidos durante a simulação em cada um do métodos: algoritmo original baseado em
vetores de versão, Singhal e Kshemkalyani e na arquitetura proposta.
Diagrama tempo-espaço executando a simulação utilizando-se o algoritmo
original baseado em vetores de versão.

Site 1
(Grupo n)

Site 2
(Grupo n)

{1,0,0,0,0,...RL40}
e1

{1,1,1,1,1,...RL40}

m1={1,0,0,0,0,...RL40}

{1,1,0,0,0,...RL40}
m2={1,1,0,0,0,...RL40}

Site 3
(Grupo n)

Site 4
(Grupo n)

{1,1,1,0,0,...RL40}
m3={1,1,1,0,0,...RL40}

{1,1,1,1,0,...RL40}
m4={1,1,1,1,0,...RL40}

Site 5
(Grupo n)

{1,1,1,1,1,...RL40}
m5={1,1,1,1,1,...RL40}

figura 24 - Diagrama tempo-espaço representando a simulação com a utilização do algoritmo de
vetores de versão original.

Conforme pode ser observado na figura 24, os vetores de versão em todas as
mensagens trocadas entre os sites possuem 40 elementos, correspondente ao número total de
sites, não no grupo de sincronização ao qual os sites envolvidos no processo pertencem, mas
ao esquema total de sincronização, isto é, compreendendo também os outros grupos.
O tamanho do vetor de versão transmitido em cada mensagem, quando se utiliza o
algoritmo original de vetores de versão, é representado graficamente na figura 25.

Tamanho do vetor de versão em
bits
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1400
1200
1000
800
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400
200
0
m1

m2

m3

m4
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figura 25 – Tamanho dos vetores de versão transmitidos em cada mensagem, utilizando-se o algoritmo
original de Fidge/Mattern.

Como esperado, uma vez que a quantidade de elementos dos vetores de versão se
mantém constante, seu tamanho também se mantém constante, em 1280 bits independente da
propagação da operação entre os sites.
Diagrama tempo-espaço executando a simulação utilizando-se a otimização de
Singhal e Kshemkalyani

Site 1
(Grupo n)

Site 2
(Grupo n)

Site 3
(Grupo n)

Site 4
(Grupo n)

Site 5
(Grupo n)

{1,0,0,0,0,...RL40}
e1

{1,1,1,1,1,...RL40}

m1={(1,1)}

{1,1,0,0,0,...RL40}
m2={(1,1),(2,1)}

{1,1,1,0,0,...RL40}
m3={(1,1),(2,1),(3,1)}

{1,1,1,1,0,...RL40}
m4={(1,1),(2,1),(3,1),(4,1)}

{1,1,1,1,1,...RL40}
m5={(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),(5,1)}

figura 26 - Diagrama tempo-espaço representando a simulação com a utilização da otimização de
Singhal e Kshemkalyani.

Já a figura 26 ilustra claramente o efeito que o aumento da quantidade de entradas
alteradas nos vetores de versão tem sobre o tamanho dos vetores de versão das mensagens
transmitidas entre os sites. Enquanto que a mensagem m1 é composta por uma tupla contendo
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2 inteiros de 32 bits cada, a mensagem m5 contém 5 tuplas, a qual possui um tamanho total de
320 bits, o dobro quando comparado com o tamanho da mesma mensagem m5 quando se
utiliza a arquitetura proposta, 160 bits, vide figura 28.

Tamanho do vetor de versão em
bits

O tamanho do vetor de versão transmitido em cada mensagem, quando se utiliza a
otimização de Singhal e Kshemkalyani, é representado graficamente na figura 27.
350
300
250
200
150
100
50
0
m1

m2

m3

m4

m5

Mensagem

figura 27 – Tamanho dos vetores de versão transmitidos em cada mensagem, utilizando-se a
otimização de Singhal e Kshemkalyani.

Nota-se que, à medida que a propagação avança entre os sites, há um aumento no
tamanho do vetor de versão transmitido em cada mensagem.
Diagrama tempo-espaço executando a simulação utilizando-se a arquitetura
proposta

Site 1
(Grupo n)

Site 2
(Grupo n)

{1,0,0,0,0}
e1

{1,1,1,1,1}

m1={1,0,0,0,0 }

{1,1,0,0,0}
m2={1,1,0,0,0}

Site 3
(Grupo n)

Site 4
(Grupo n)

{1,1,1,0,0}
m3={1,1,1,0,0}

{1,1,1,1,0}
m4={1,1,1,1,0}

Site 5
(Grupo n)

{1,1,1,1,1}
m5={1,1,1,1,1}

figura 28 - Diagrama tempo-espaço representando a simulação com a utilização da arquitetura
proposta.
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A figura 28 permite visualizar que todas as mensagens trocadas entre os sites contém
vetores de versão de tamanho constante de 5 inteiros de 32 bits cada, não havendo degradação
à medida que a quantidade de entradas alteradas em um vetor de versão aumenta.

Tamanho do vetor de versão em
bits

O tamanho do vetor de versão transmitido em cada mensagem, quando se utiliza a
arquitetura proposta, é representado graficamente na figura 29.
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figura 29 – Tamanho dos vetores de versão transmitidos em cada mensagem, utilizando-se a
arquitetura proposta.

Como esperado, uma vez que a quantidade de elementos dos vetores de versão se
mantém constante, seu tamanho também se mantém constante, em 160 bits independente do
avanço da propagação da operação entre os sites.
4.2.5 Análise dos resultados da simulação da sincronização intra-grupo
Quando as réplicas de dois sites são sincronizadas, observa-se que o algoritmo original
de Fidge/Mattern envia, de um site a outro, um vetor de versão de tamanho constante de N.b
bits.
Observando a simulação, da mesma seqüência de sincronizações, utilizando-se a
técnica de Singhal e Kshemkalyani, nota-se que o tamanho do vetor de versão enviado de um
site a outro aumenta a medida que a operação é propagada entre os sites, pois, a quantidade de
entradas alteradas no vetor de versão (coluna n) aumenta a cada sincronização.
Apesar do número total de sites no esquema de sincronização ser de 40, a simulação
utilizando a técnica de Singhal e Kshemkalyani limitou a propagação da operação aos 5 sites
que compõem o grupo, uma vez que conforme a política estabelecida na especificação da
arquitetura, um site só pode sincronizar dados com outro site do mesmo grupo.
Adotando a arquitetura proposta no trabalho observa-se que, o tamanho do vetor de
versão enviado de um site a outro é constante, de tamanho Ng.b bits, não variando em função
da quantidade de entradas alteradas no vetor de versão da réplica.
O gráfico da figura 30 faz a comparação da evolução do tamanho do vetor de versão
utilizando cada um dos algoritmos.
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No gráfico da figura 30 é possível observar uma redução significativa, do tamanho do
vetor de versão, obtida pela arquitetura aqui proposta com relação ao algoritmo original de
Fidge/Mattern. Mais precisamente uma redução de 87,50% do tamanho do vetor original em
todas as etapas do processo de sincronização, para o cenário de uma total de 40 sites, com
grupos de 5 sites cada. Tal redução irá variar conforme a relação entre o total de sites e o
tamanho do grupo, assunto este detalhado adiante.
Ainda no gráfico da figura 30 é possível observar o que foi mencionado no capítulo 2,
com relação à técnica de Singhal e Kshemkalyani, isto é, que a mesma passa a degradar o
tamanho o vetor de versão transmitido, em relação ao algoritmo original de Fidge/Mattern, ao
invés de otimizá-lo, quando a propagação atinge aproximadamente 50% dos processos de um
sistema distribuído. Isto porque em um esquema de sincronização composto por cinco sites o
tamanho máximo dos vetores de versão necessário para a correta sincronização das réplicas
no algoritmo de Fidge/Mattern é de 160 bits, entretanto a otimização de Singhal gera
mensagens de 192 bits já a partir da sincronização entre os sites 3 e 4 – mensagem m4,
atingindo 320 bits na sincronização entre os sites 5 e 1, na mensagem m5.
1400
1200
Singhal

bits

1000
800

Fidge/ Mattern

600
Arquitetura
Proposta

400
200
0
1

2

3

4

5

n

figura 30– Variação do tamanho do vetor de versão transmitido por método, em função da quantidade
entradas alteradas no vetor.

Com relação à arquitetura proposta, é possível observar também que, quando a
quantidade de entradas alteradas no vetor de versão é inferior à 50%, esta não apresenta ganho
de escalabilidade com relação à técnica de Singhal e Kshemkalyani. Porém, quando a
quantidade de entradas no vetor de versão ultrapassa este patamar, a arquitetura proposta
passa a ser mais escalável, apresentando um comportamento constante, independente da
quantidade de entradas alteradas no vetor de versão de uma réplica, enquanto que a
degradação da técnica de Singhal e Kshemkalyani aumenta à medida que a quantidade de
entradas alteradas aumenta.

4.3 Tamanho dos vetores de versão durante simulação de
sincronização entre sites de um grupos distintos.
Esta simulação ilustra a propagação de operações entre dois sites de grupos diferentes.
O cenário de simulação é o mesmo esquema hipotético de 40 sites ilustrado na figura
20.
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A seqüência de operações aqui simuladas são relativas a dois grupos distintos
conforme ilustra a figura 31.
Grupo A

5

2

4

3
1

6

7

8

9

Grupo B
figura 31 – Grupos de sincronização.

O grupo A é composto pelos sites 2, 3, 4, 5 e 1. O grupo B é composto pelos sites 6, 7,
8, 9 e 1.
4.3.1 Operações de sincronização simuladas
A seguinte seqüência de operações é simulada:
Criação de uma réplica e sua propagação para outro site de um grupo diferente.
Uma réplica é criada no site 6. A operação de criação de tal réplica é então propagada
para o site 1; em seguida o site 3 sincroniza com o site 1 e a operação de criação da réplica,
realizada originalmente no site 6, é propagada, indiretamente, para o site 3, através da
sincronização deste com o site 1.
Alteração da réplica e sua propagação para outro site de um grupo diferente.
Uma alteração é realizada no site 6 na réplica criada anteriormente. O site 6 é
sincronizado com o site 1, propagando para este a alteração na réplica. O site 3 é então
sincronizado com o site 1 e a operação de alteração na réplica, iniciada originalmente no site
6, é propagada indiretamente para o site 3 através de sua sincronização com o site 1.
A figura 32 ilustra a seqüência de operações que é simulada.
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Grupo A

5

2

4

3

m2

1
m1

6

7

8

9

Grupo B
figura 32 - Sequência de operações simuladas na sincronização de sites de grupos distintos

4.3.2 Descrição do passos necessários para a execução da simulação
Os seguintes passos foram executados para a realização da simulação:
1. Criação de uma réplica no site 6.
2. Sincronização do site 6 com o site 1.
3. Sincronização do site 3 com o site 1.
4. Alteração da réplica localizada no site 6 – a mesma criada anteriormente.
5. Sincronização do site 6 com o site 1.
6. Sincronização do site 3 com o site 1.
4.3.3 Detalhamento dos vetores de versão transmitidos na simulação
A seguir são exibidos diagramas tempo-espaço detalhando os vetores de versão
transmitidos durante a simulação em cada um do métodos: algoritmo original baseado em
vetores de versão, Singhal e Kshemkalyani e na arquitetura proposta.
Diagrama tempo-espaço executando a simulação utilizando-se a arquitetura
proposta.
Site 3
(Grupo A)

{1,0,0,0,0}

1,2,3,4,5

m2={1,0,0,0,0}

Site 1
(Servidor
Central)

{1,0,...,1,0,0,0,0,1,0,0,0,...}

gA,gB,...,gn,2,3,4,5,
6,7,8,9,...

m1={0,1,0,0,0}

Site 6
{0,1,0,0,0}
(Grupo B)
e1

1,6,7,8,9
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figura 33 – Diagrama tempo-espaço da propagação de operação de criação de réplica entre sites de
grupos distintos.

O evento e1, na figura 33, indica o passo de criação da réplica no site 6, com a
respectiva atualização do segundo elemento de seu relógio vetorial, incrementando-o em uma
unidade.
No passo seguinte, de sincronização do site 6 com o site 1, o vetor de versão
transmitido na mensagem m1 contém somente 5 elementos, cada um relativo a um dos sites
do grupo B. Uma vez que uma réplica ainda não existe no site 1, ela será nela criada.
No processo de criação da réplica no site 1, o mecanismo de manutenção dos vetor de
versão das réplicas no servidor central – alterado como detalhado no capítulo 3 - irá criar um
vetor de versão que conterá os elementos relativos aos outros grupos do esquema de
sincronização incrementados em uma unidade, isto é, a partir do zero passarão a ter valor 1
(um). E o elemento correspondente ao relógio lógico da réplica remota assumirá o valor do
maior relógio lógico entre ambos, isto é, entre o valor 1 (um) relativo ao segundo elemento da
mensagem m1, e 0 (zero), o valor do relógio lógico da réplica remota assumirá o maior valor,
ou seja, o valor 1 (um).
Quando o site 3 é então sincronizado com o site 1, uma vez que a réplica não existe no
site 3, ela será nele criada e seu vetor de versão assumirá os mesmos elementos do vetor de
versão que será montado dinamicamente pelo servidor central – conforme detalhado no
capítulo 3. A montagem do vetor de versão que é transmitido na mensagem m2 é feita e um
vetor de versão contendo também 5 elementos é enviado para ser relacionado à réplica criada
no site 3.
Completada a etapa de criação da réplica e sua e propagação para os sites 3 e 6, podese prosseguir para a etapa seguinte, de alteração da réplica e da propagação desta alteração;
situação que tornará mais evidente que a comparação entre vetores de versão recebidos de
clientes e vetores de versão montados dinamicamente pelo mecanismo alterado, localizado no
servidor central, permite a correta sincronização das réplicas, conforme exposto no capítulo 3.

Site 3 {1,0,0,0,0}
(Grupo A)

{2,0,0,0,0}
1,2,3,4,5
m4={2,0,0,0,0}

Site 1
{1,0,...,1,0,0,0,0,1,0,0,0,...} {2,0,...,2,0,0,0,0,2,0,0,0,...}
(Servidor
Central)

gA,gB,...,gn,2,3,4,5,
6,7,8,9,...

m3={0,2,0,0,0}

Site 6 {0,1,0,0,0}
(Grupo B)

{0,2,0,0,0}

1,6,7,8,9

e2

figura 34 - Diagrama tempo-espaço da propagação de operação de alteração de réplica entre sites de
grupos distintos.
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A figura 34, mostra um diagrama tempo-espaço, contendo a continuação do diagrama
da figura 33.
No diagrama da figura 34 o estado inicial dos vetores de versão das réplicas é igual ao
estado final dos vetores de versão contidos no diagrama da figura 33.
No evento e2, a réplica no site 6 é alterada e seu relógio vetorial é atualizado
incrementando-se o elemento relativo à réplica local em uma unidade, fazendo com que seu
vetor de versão passe de {0,1,0,0,0} para {0,2,0,0,0}.
No passo seguinte o site 6 é sincronizado com o site 1. Neste processo a mensagem
m3 contendo o valor do relógio vetorial da réplica no site 6 é enviado para o servidor, de
forma a ser comparado com o relógio vetorial da réplica no servidor, de modo a determinar se
ambas estão em sincronia ou dessincronizadas, podendo neste último caso estar também em
conflito.
Ao receber o vetor de versão da réplica remota, contido na mensagem m3, o servidor
não pode compará-lo diretamente com o vetor de versão da réplica localizada no servidor,
visto que este contém, além dos 40 elementos relativos aos sites contidos em todos os grupos
de sincronização, mais dez elemento adicionais relativos aos grupos existentes no esquema de
sincronização.
Antes de comparar o vetor de versão recebido na mensagem m3, o servidor deverá
montar dinamicamente o vetor de versão da réplica localizada no servidor, em função do
grupo ao qual o cliente que está solicitando a sincronização pertence.
Como resultado desta montagem dinâmica, o servidor tem então que, o relógio vetorial
- vetor de versão – da réplica no servidor central é: {0,1,0,0,0}, relativo ao 2º elemento de
vetor de versão, pois corresponde ao relógio lógico da réplica com relação ao grupo B, mais
os elementos relativos aos sites 6, 7, 8 e 9; todos pertencentes ao grupo B – mesmo grupo do
cliente que está solicitando a sincronização.
O servidor pode então comparar o relógio vetorial da réplica no servidor, que é
{0,1,0,0,0}, com o relógio vetorial da réplica no cliente, recebida através da mensagem m3,
que é {0,2,0,0,0}, que conforme a regra de comparação de relógio vetoriais definida por Fidge
e Matterm, permite concluir que a réplica no cliente – site 6 – contém dados mais atualizados
que a réplica no servidor – site 1. A réplica no servidor é então atualizada com os dados da
réplica do cliente e seu relógio vetorial – da réplica no servidor – é então atualizado.
A atualização do relógio vetorial da réplica no servidor porém, não pode ser feita
diretamente, visto que seu relógio vetorial possui uma quantidade diferente de elementos do
relógio vetorial da réplica no cliente. Assim, da mesma forma que o vetor de versão da réplica
do servidor é montado dinamicamente para efeitos de comparação, sua alteração também deve
ser feita dinamicamente, conforme não somente ao cliente que está sendo sincronizado, mas
ao grupo de sincronização ao qual este cliente pertence.
Conforme detalhado na especificação do mecanismo de manutenção dos vetores de
versão das réplica localizadas no servidor central, são incrementados, no relógio vetorial da
réplica no servidor, os elementos relativos a todos os grupos de sincronização, com exceção
do grupo de sincronização ao qual o cliente pertence, mais o elemento relativo ao cliente em
questão. Assim, o vetor de versão da réplica no servidor passa de {1,0,...,1,0,0,0,0,1,0,0,0,...},
para {2,0,...,2,0,0,0,0,2,0,0,0,...}.
No passo seguinte da simulação, o site 3 é sincronizado com o site 1.
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Para que o servidor possa determinar qual réplica é a mais atual, o mesmo deverá
comparar o relógio vetorial da réplica localizada no cliente – site 3 – com o relógio vetorial da
réplica no servidor.
Nesta comparação o vetor de versão da réplica no servidor deve ser montado
dinamicamente em função do grupo de sincronização ao qual o cliente pertence.
Uma vez que o cliente em questão pertence ao grupo de sincronização A, o vetor de
versão da réplica no servidor, montado dinamicamente, corresponde à {2,0,0,0,0}. Ao
comparar este vetor de versão com o vetor de versão da réplica no cliente, que possui os
valores {1,0,0,0,0}, pode-se, conforme a regra de comparação de relógios vetoriais, concluir
que a réplica no servidor é mais atual e que seus dados deverão então prevalecer sobre os da
réplica no cliente.
Para alterar o estado da réplica no cliente, o servidor central envia para o cliente, além
dos próprios dados da réplica, um novo vetor de versão que deverá ser anexado à réplica no
cliente. Mais uma vez torna-se necessária a montagem dinâmica do vetor de versão que será
enviado para o site 3 através da mensagem m4, pois, os vetores de versão das réplicas dos
sites do grupo A são compostos de apenas 5 elementos.
Tal montagem é feita, assim como das outras vezes, em função do grupo ao qual o
cliente que está sincronizando dados pertence. O vetor de versão, montado dinamicamente, e
que será enviado na mensagem m4 possui então os valores {2,0,0,0,0}.
4.3.4 Conclusão da simulação de sincronização entre sites de um grupos
distintos
Nas condições simuladas, pôde-se observar que, propagação de operações entre sites
de grupos distintos não acarreta aumento do tamanho dos vetores de versão transmitidos
quando se utiliza a arquitetura proposta.
Tem-se como penalidade tão somente o tempo necessário para a montagem dinâmica
dos vetores de versão no servidor central durante o processo de sincronização.

4.4 Simulação da
armazenados

variação

da

quantidade

de

metadados

Outro aspecto que pode se demonstrar importante para a escalabilidade de uma
arquitetura de sincronização de dados de aplicações distribuídas em dispositivos móveis é a
quantidade de metadados que deve ser armazenada nestes dispositivos, os quais possuem
restrições de memória e armazenamento, mencionadas anteriormente.
4.4.1 Quantidade de metadados armazenada nos clientes
A Tabela 9 mostra o tamanho total do vetor de versão de cada réplica que deve ser
mantido nos sites (com exceção do site central, comum a todos os grupos) utilizando os
mesmos parâmetros da simulação anterior.
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Tamanho máximo em bits do
vetor de versão por réplica
Singhal e
Arquitetura
Fidge/Mattern
Kshemkalyani Proposta
1280
480
160

Parâmetros da simulação
b
32

N
40

log2N
32

Ng
5

Tabela 9 – Dados para a simulação da quantidade de metadados armazenada nos clientes..

A seguir é descrita a lógica para o cálculo do tamanho do vetor de versão em cada um
do métodos.
Fidge/Mattern
Conforme detalhado no capítulo 2 o tamanho do vetor de versão de uma única réplica
quando utilizando o algoritmo original é de N.b bits. Assim, uma vez que a quantidade total
de sites é 40 e o tamanho do inteiro que armazena o relógio lógico é de 32 bits, têm-se que o
tamanho do vetor de uma única réplica é de 40*32, isto é, 1280 bits ou 160 bytes por réplica
mantida no site – ver Tabela 9.
Singhal e Kshemkalyani
Uma vez que ao aplicar a técnica proposta por Singhal e Kshemkalyani deve-se
utilizar, para cada réplica, dois vetores adicionais, cada um com o mesmo número de
elementos do vetor de versão, o tamanho total em bits, dos três vetores de versão para uma
única réplica é de: (Ng.b) + (Ng.b) + (Ng.b), ou, (Ng.b)*3. Assim, o tamanho total dos três
vetores para cada réplica é de 160*3, isto é, 480 bits ou 60 bytes por réplica mantida no site –
ver Tabela 9.
Arquitetura Proposta
Conforme exposto no capítulo 3, o tamanho do vetor de versão de uma réplica, quando
se utiliza a arquitetura de sincronização de dados proposta neste trabalho, é de Ng.b bits.
Assim uma vez que a quantidade de sites que compõe o grupo é de 5 (Ng=5) e o tamanho do
inteiro que armazena o relógio lógico é de 32 bits, têm-se que o tamanho do vetor de uma
única réplica é de 5*32, isto é, 160 bits ou 20 bytes por réplica mantida no site – ver Tabela 9.

Tam. total do VV de uma réplica
em bits

A figura 35 mostra tais informações graficamente.
1400

1280

1200
1000
800
600

480

400
160

200
0
Fidge/ Mattern

Singhal

Arquitetura Proposta

Algoritm o

figura 35 – Variação da quantidade de metadados armazenados nos clientes.
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4.4.2 Quantidade de metadados armazenada no servidor central
Conforme mencionado no capítulo 3, o impacto da adoção da arquitetura proposta,
com relação ao servidor central, é o aumento na quantidade de metadados armazenados neste.
Entretanto, uma vez que se espera que tal site seja um computador convencional, isto é, um
desktop ou um servidor dedicado, crê-se que tal aumento é desprezível com fator
influenciador da escalabilidade da arquitetura proposta, uma vez que, caso o limite físico de
armazenamento de metadados seja alcançado, a adição de mais memória de massa seja
suficiente para contornar o problema.

4.5 Limites para o ganho relacionado à redução do tamanho dos
vetores de versão transmitidos
4.5.1 Com relação ao algoritmo original, em função do tamanho dos grupos
de sincronização
Uma vez que a proposta de arquitetura deste trabalho baseia-se na idéia de segregar os
sites que necessitam sincronizar dados diretamente entre si em grupos menores, para diminuir
o tamanho dos vetores de versão transmitidos na rede, quanto mais o tamanho de um grupo de
aproxima da quantidade total de sites menor é a redução no tamanho do vetor de versão com
relação ao algoritmo original, chegando à um ponto onde o ganho é nulo, isto é, onde o
tamanho do vetor de versão transmitido sobre a rede em ambos os algoritmos é igual. Tal
conclusão pode ser verificada no gráfico da figura 36, que representa os dados da Tabela 10.

Parâmetros utilizados nos cálculos

n
1
1
1
1
1

b
32
32
32
32
32

N
40
40
40
40
40

Log2N
32
32
32
32
32

Ng
5
10
20
30
40

Tamanho em bits do vetor de
versão transferido na
mensagem
Arquitetura
Fidge/Mattern
Proposta
1280
160
1280
320
1280
640
1280
960
1280
1280

Tabela 10 – Variação do ganho de escalabilidade em função do tamanho dos grupos de sincronização.
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320

200
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figura 36 – Gráfico da variação do ganho de escalabilidade em função do tamanho dos grupos de
sincronização.

Nela é possível observar que à medida que o tamanho de um grupo (coluna Ng)
aumenta, aproximando-se da quantidade total de sites, menor é a redução do tamanho do vetor
de versão com relação ao algoritmo original. Assim, grupos menores com relação à
quantidade total de sites obtém maior redução do tamanho dos vetores transmitidos, enquanto
grupos maiores, com relação ao número total de sites, obtém uma redução menor.
Conclui-se pois que, com a arquitetura proposta a redução no tamanho dos vetores
com relação ao algoritmo original varia de grupo para grupo, conforme o tamanho de cada
um, com relação à quantidade total de sites.
4.5.2 Com relação à otimização de Singhal e Kshemkalyani, em função do
tamanho do identificador dos sites
Uma vez que o tamanho do vetor de versão transmitido quando se utiliza a técnica de
Singhal e Kshemkalyani é dada por (log 2 N + b).n, o tamanho do inteiro utilizado para se
identificar cada site possui grande influência sobre o tamanho final do vetor. Conforme pode
ser visto na Tabela 11.
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Método
Singhal p/ N=32bits
Singhal p/ N=16bits
Singhal p/ N=8bits
Fidge/Mattern
Arquitetura Proposta

b
32
32
32
N/A
N/A

N
1
2
3
4
5
64
128 192 256 320
48
96
144 192 240
40
80
120 160 200
1280 1280 1280 1280 1280
160 160 160 160 160

Log2N
32
16
8
N/A
N/A

Tabela 11– Variação do ganho de escalabilidade em função do tamanho do identificador dos sites.

Assim, o ganho na redução do tamanho do vetores de versão transmitidos,
proporcionado pela arquitetura proposta, quando comparada com a técnica de Singhal e
Kshemkalyani, é afetado pelo tamanho do inteiro utilizado para a identificação dos sites,
decaindo à medida que se reduz seu tamanho, conforme os dados da Tabela 11 e sua
representação gráfica na figura 37.
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N=16bits
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N=8bits
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Fidge/Mattern
400

Arquitetura
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200

0
1
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5

figura 37 – Gráfico de variação do ganho de escalabilidade em função do tamanho do identificador dos
sites.

Porém, mesmo que se utilize um identificador de apenas 8 bits, caso a propagação de
uma operação seja feita entre todos os sites, o vetor de versão transmitido pela arquitetura
proposta ainda terá um tamanho menor do que o vetor transmitido quando utilizando a técnica
de Singhal e Kshemkalyani, 160 contra 200 bits.
Vale ressaltar que, a utilização de um identificador de sites de apenas 8 bits, permitiria
a identificação de apenas 256 sites, o que pode ser uma quantidade insuficiente para algumas
aplicações e/ou organizações.

4.6 Conclusão do capítulo
Este capítulo apresentou a simulação de um processo de sincronização entre sites de
um mesmo grupo de sincronização utilizando o algoritmo original de vetores de versão, a
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otimização de Singhal e Kshemkalyani, e a arquitetura proposta, com o objetivo de verificar a
redução do tamanho dos vetores de versão transmitidos entre as réplicas ao se utilizar tal
arquitetura.
Como resultado desta simulação foi possível observar que, a arquitetura proposta
apresentou redução do tamanho dos vetores de versão transmitidos, com relação ao algoritmo
original, em todos os casos em que o tamanho do grupo de sincronização é inferior a
quantidade total de sites existentes no esquema de sincronização, qualquer que seja a
quantidade de entradas alteradas no vetor de versão de uma réplica, seja devido a operações
locais ou a operações remotas.
Outra constatação foi de que, com relação à otimização de Singhal e Kshemkalyani, a
arquitetura proposta apresenta redução do tamanho dos vetores de versão transmitidos,
quando a propagação de uma operação é feita para aproximadamente 50% ou mais dos sites
do grupo. Caso a propagação esperada para a aplicação seja inferior a este número, a
otimização de Singhal e Kshemkalyani demonstra-se mais eficiente com relação à redução do
tamanho dos vetores de versão transmitidos.
Ainda com relação à otimização de Singhal e Kshemkalyani, a arquitetura proposta
apresenta um comportamento constante do desempenho, ao passo que a otimização degrada o
desempenho à medida que aumenta a propagação de uma operação entre os sites.
Outro aspecto analisado foi a quantidade de metadados armazenada nos sites cliente.
Neste ponto a arquitetura proposta demonstrou ser a que necessita da menor quantidade de
metadados por réplica.
Juntamente com a apresentação e a interpretação dos resultados da simulação, foram
apresentados os limites nos quais a redução do tamanhos dos vetores de versão transmitidos é
obtida.
O capítulo apresentou também uma simulação do tamanho dos vetores de versão
transmitidos quando ocorre a propagação de operações entre sites de grupos de sincronização
distintos.
Pôde-se observar que não há aumento do tamanho dos vetores de versão transmitidos
quando ocorre a propagação de operações realizadas em um grupo de sincronização para
outro.
Conclui-se pois, ao final deste capítulo, que a arquitetura proposta de fato atinge o
objetivo de otimizar o tamanho dos vetores de versão transmitidos entre os sites, quando estes
são segregados em grupos menores, quando comparada com o algoritmo original e com a
otimização proposta por Singhal e Kshemkalyani.
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5 Conclusões
Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho: os resultados obtidos, as
indicações de uso da arquitetura aqui proposta, as contribuições para a expansão da fronteira
do conhecimento e possíveis trabalhos futuros.

5.1 Resultados obtidos
Com relação ao objetivo de suportar a sincronização direta entre quaisquer duas
réplicas em sistemas multiusuário, este objetivo transformou-se nos requisitos funcionais:
RF01 – de suportar a sincronização de réplicas em sistemas compostos por múltiplas réplicas,
e RF02 – de suportar a sincronização direta entre quaisquer dois computadores.
Acredita-se que a arquitetura proposta atendeu a ambos requisitos funcionais (RF01 e
RF02), pois, o algoritmo baseado em vetores de versão, selecionado como base para a
arquitetura, provadamente permite a sincronização direta entre múltiplas réplicas e a alteração
proposta no algoritmo, detalhada no capítulo 3, indica ter mantido estas características,
conforme pode ser observado na simulação descrita no capítulo 4, que simulou a
sincronização entre réplicas localizadas cinco computadores sem a dependência de um
servidor central.
Com relação aos aspectos de qualidade esperados da arquitetura, estes foram
formalizados através do estabelecimento dos requisitos não-funcionais: RNF01 – de acurácia,
e RNF02 – de comportamento em relação ao tempo.
Com relação ao requisito não-funcional RNF01, de acurácia, estabelecido no capítulo
3, foi possível observar que, conforme ilustrado na figura 15, o algoritmo baseado em vetores
de versão, já com as modificações estruturais propostas, continua permitindo a detecção de
eventuais conflitos, atendendo assim o requisito não-funcional RNF01.
Com relação ao requisito não-funcional RNF02, de comportamento em relação ao
tempo, a arquitetura proposta apresentou, nas condições simuladas no capítulo anterior, uma
redução substancial no tamanho dos vetores de versão transmitidos entre os sites, quando
comparado com algoritmo original de vetores de versão.
Quando comparada com a otimização proposta por Singhal e Kshemkalyani, a
arquitetura proposta apresentou redução no tamanho dos vetores que são transmitidos quando
uma operação é propagada para uma quantidade próxima ou superior a 50% do total de sites
do esquema de sincronização, variando este percentual para mais ou para menos em função do
tamanho em bits utilizado para identificar os sites.
Além disto, nas condições simuladas, a arquitetura proposta trafegou, entre os sites,
mensagens de tamanho constante, não tendo seu tamanho sido afetado pela variação na
interação entre os computadores que compõem o esquema sincronização, como é o caso da
otimização de Singhal e Kshemkalyani.
Com a observação destes resultados, crê-se que a arquitetura proposta atendeu ao
requisito não-funcional RNF02, que foi estabelecido no capítulo 3, pois, além do tempo
necessário para a conclusão do processo de sincronização não variar em função da interação
entre os sites, a inclusão de sites em um grupo não afeta o tempo necessário para a conclusão
do processo de sincronização entre sites de outro grupo, e, caso um site seja alocado em um
grupo, espera-se que o mesmo seja sincronizado com outros sites do mesmo grupo, assim o
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elemento adicional, que é transmitido nos vetores de versão dos sites deste grupo, carrega
uma informação que de fato será utilizada para a correta sincronização de suas réplicas, ao
contrário do que acontece com o algoritmo original baseado em vetores de versão, no qual
elementos do vetor, que por vezes correspondem a sites que nunca interagiram com dois sites
envolvidos num processo de sincronização qualquer, são transmitidos entre ambos, sem
afetar, contudo, o resultado final de sua sincronização.
Assim, crê-se que a arquitetura proposta atingiu os resultados que dela eram
esperados, pois, ao atender aos requisitos funcionais e não-funcionais estabelecidos, permite
suportar uma maior quantidade de sites, dividos porém em grupos menores de sincronização,
sem incorrer nos problemas de escalabilidade apresentados pelas soluções de sincronização
em modelos peer-to-peer.

5.2 Indicação de utilização
A arquitetura de software proposta neste trabalho pode ser utilizada para contornar o
problema de escalabilidade de soluções de sincronização de dados baseadas no modelo peerto-peer, quando:
1. A quantidade total de sites do esquema de sincronização puder ser divida em
grupos de sincronização menores, levando-se em consideração os aspectos de
operação da aplicação que a utilizará, agrupando num mesmo grupo sites para
os quais deve ser permitida a sincronização direta de dados sem a necessidade
de comunicação com um terceiro site, e;
2. A sincronização esperada for superior a 50% dos sites dentro de um mesmo
grupo, isto é, quando se espera que a propagação da operação realizada em um
site seja propagada para mais de 50% dos sites, conforme a análise dos
resultados da simulação detalhada no capítulo 4.

5.3 Contribuições do trabalho para o estado da arte
A primeira contribuição que, crê-se este trabalho traz, é o próprio estudo dos
algoritmos de sincronização conhecidos, quando aplicados em aplicações distribuídas em
dispositivos móveis, uma vez que alguns destes algoritmos foram concebidos para serem
utilizados no contexto da sincronização de processos executados em computadores
convencionais e não em dispositivos móveis de capacidade computacional restrita.
A segunda contribuição foi a proposição de uma solução arquitetural para o problema
de escalabilidade de soluções de sincronização de dados baseadas no modelo peer-to-peer,
pois, oferecendo uma solução baseada em arquitetura, esta pode ser utilizada em aplicações de
domínios distintos apresentando as mesmas características de qualidade, uma vez que o reuso
de uma arquitetura é motivado justamente pelas características de qualidade que esta
apresenta.

5.4 Trabalhos futuros
Devido à necessária delimitação de seu escopo, alguns aspectos não foram abordados
neste trabalho, os quais, se crê, podem ser objeto de pesquisas futuras no sentido de
complementá-lo.
Um dos aspectos é a verificação da acurácia do algoritmo original com as
modificações arquiteturais realizadas, quando submetido à interações, entre os sites, diferentes
daquelas simuladas neste trabalho.
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Outro aspecto para trabalhos futuros é, como tratar a eventual migração de um site
para outro grupo de sincronização, detalhando não só o funcionamento do mecanismo
utilizado, mas as pré-condições para que tal migração ocorra sem que haja a perda de
informações porventura ainda não sincronizadas com outros membros do grupo que o site está
deixando.
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6 Apêndice A – Ferramentas de sincronização de dados avaliadas
Este anexo contém as ferramentas de sincronização de dados pesquisas com o intuito de verificar o suporte das mesmas aos requisitos
funcionais e não funcionais estabelecidos para a arquitetura proposta.
Ferramenta

URL

Interopera
bilidade
com
SGBDR de
fabricantes
diferentes

Interopera
bilidade
com
dispositivo
s móveis

Protocolo
Sincronização
Proprietário?

Interoperabi
lidade com
novos
dispositivos
móveis
dependente
do
fabricante?

Lógica
Sincronização
Programável?

Topologias
sincroniza
ção

Tipo de licença

Data da Avaliação

suportada
s

IBM
EveryPlace

http://www.ibm.com/software/data/db2/ev
eryplace/

Alta

Alta

Sim

Sim

Parcialmente *

Muitospara-um

Comercial

01/02/2007

Nokia
Intellisync
Application
Sync

http://www.nokiaforbusiness.com/nfb/

Alta

Alta

Não

Sim

Não

Muitospara-um

Comercial

01/03/2007

Oracle
Database
Lite 10gR2

http://www.oracle.com/technology/docum
entation/database10gr2.html

Baixa

Baixa

Sim

Sim

Sim

Comercial

15/03/2007

(Somente
Oracle Lite)

(Somente
Oracle
Lite)

Muitospara-um

Sybase
iAnyWhere

http://www.sybase.com/developer/mobile/
sqlanywhere/mobilink

Alta

Alta

Sim

Sim

Parcialmente *

Muitospara-um

Comercial

10/04/2007

Sybase
OneBridge

http://www.sybase.com/products/mobileen
terprise/onebridge

Alta

Alta

Não (SyncML)

Não

Não informado
pelo fabricante

Muitospara-um

Comercial

15/04/2007

Microsoft
Sync
FrameWork

http://msdn.microsoft.com/enus/sync/default.aspx

Baixa

Baixa

Sim

Sim

Sim

Comercial

01/07/2008

(SQLServer
/Access)

(Somente
Windows
Mobile)

Muitosparamuitos

Progress
DataExtend
RE

http://www.progress.com/psm/dataxtend/d
ata-integration-software/index.ssp

Comercial

22/07/2008

Sync4J

http://www.funambol.com/

Código Aberto

13/05/2008

(SyncML)

Alta

Alta

Não (SyncML)

(*) Ref. etapas de resolução de conflitos e ajuste de PKs (Primary Keys)

Não

Sim

Muitospara-um

