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TÓPICOS ABORDADOS

� Questões sobre sistemas distribuídos

� Computação cliente-servidor

� Padrões de arquitetura para sistemas

distribuídos

� Software como um serviço



SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

� Atualmente, praticamente todos os grandes sistemas

baseados em computador são sistemas distribuídos.

� "... uma coleção de computadores independentes que são

vistos pelo usuário como um sistema único e coerente."

� O processamento da informação é distribuído por vários

computadores ao invés de confinado a uma única máquina.

� A engenharia de software distribuído é por tanto muito

importante para os sistemas de computação empresarial.



CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA

DISTRIBUÍDO

� Compartilhamento de recursos

� Compartilhamento de recursos de hardware e

software.

� Abertura

� Uso de equipamentos e software de fornecedores

diferentes.

� Concorrência

� Processamento simultâneo para melhoria de

desempenho.



CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA

DISTRIBUÍDO

� Escalabilidade

� Maior ritmo de transferência pela adição de novos

recursos.

� Tolerância a defeitos

� A capacidade de continuar em funcionamento após a

ocorrência de uma falha.



QUESTÕES SOBRE SISTEMAS

DISTRIBUÍDOS

� Os sistemas distribuídos são mais complexos que

os sistemas que funcionam em um único

processador.

� A complexidade surge porque diferentes partes

do sistema são gerenciadas de forma

independente, assim como a rede.

� Não existe uma autoridade única responsável

pelo sistema, de forma que um controle top-down

é impossível.



QUESTÕES DE PROJETO

� Transparência – Até que ponto o sistema distribuído deve aparecer

para o usuário como um único sistema?

� Abertura – Um sistema deve ser projetado usando-se protocolos-

padrão que deem suporte a interoperabilidade?

� Escalabilidade – Como o sistema pode ser construído para que seja

escalável?

� Proteção – Como podem ser definidas e implementadas as políticas

de proteção aplicáveis?

� Qualidade de serviço – Como deve ser especificada a qualidade de

serviço?

� Gerenciamento de falhas – Como as falhas podem ser detectadas,

contidas e reparadas no sistema?



TRANSPARÊNCIA

� Idealmente, os usuários não devem estar cientes de que um

sistema é distribuído e os serviços devem ser independentes

das características de distribuição.

� Na prática, isso é impossível porque as partes do sistema são

geridas independentemente e por causa dos atrasos na rede.

� Geralmente é melhor tornar os usuários cientes da

distribuição para que eles possam lidar com os possíveis

problemas.

� Para alcançar a transparência, os recursos devem ser

abstraídos e endereçados logicamente ao invés de fisicamente.

O middleware faz o mapeamento lógico para os recursos

físicos.



ABERTURA

� Os sistemas distribuídos abertos são sistemas construídos de

acordo com padrões geralmente aceitos.

� Os componentes de qualquer fornecedor podem ser integrados

ao sistema e podem interoperar com outros componentes do

sistema.

� A abertura implica que os componentes do sistema podem ser

desenvolvidos de forma independente, em qualquer linguagem

de programação e, caso estejam em conformidade com os

padrões, eles irão funcionar com outros componentes.

� Os padrões de web services para arquiteturas orientadas a

serviços foram desenvolvidos para serem padrões abertos.



ESCALABILIDADE

� A escalabilidade de um sistema reflete sua capacidade de

oferecer um serviço de alta qualidade na medida em que

aumentam as exigências sobre o mesmo.

� Tamanho: Deve ser possível adicionar mais recursos a um

sistema para lidar com um número crescente de usuários.

� Distribuição: Deve ser possível dispersar geograficamente os

componentes de um sistema sem degradar o seu desempenho.

� Capacidade de gerenciamento: Deve ser possível gerenciar

um sistema conforme seu tamanho aumenta, mesmo que

partes do sistema estejam localizadas em organizações

independentes.



ESCALABILIDADE

� Há uma distinção entre o escalonamento para

cima (scaling-up) e o escalonamento para fora

(scaling-out). Escalamento para cima é tornar o

sistema mais poderoso, escalamento para fora é

criar mais instâncias do sistema.



PROTEÇÃO

� Quando um sistema é distribuído, o número de maneiras

que o sistema pode ser atacado é significativamente maior,

em comparação com sistemas centralizados.

� Se uma parte do sistema é atacada com sucesso, então o

invasor pode ser capaz de usar essa como uma "porta dos

fundos” para outras partes do sistema.

� As dificuldades em um sistema distribuído surgem porque

diferentes organizações podem possuir diferentes partes do

sistema.

� Essas organizações podem ter políticas e mecanismos de

proteção mutuamente incompatíveis.



TIPOS DE ATAQUE

� Os tipos de ataque dos quais um sistema distribuído deve

defender-se são:

� Interceptação, em que as comunicações entre partes do sistema são

interceptadas por um invasor para que haja uma perda de

confidencialidade.

� Interrupção, em que os serviços do sistema são atacados e não

podem ser entregues como o esperado.

� Ataques de negação de serviço envolvem bombardear um nó com solicitações

ilegítimas de serviço de modo que não possam lidar com as solicitações

válidas.

� Modificação, em que os dados ou serviços de um sistema são

alterados por um invasor.

� Fabricação, em que um invasor gera informações que não deveriam

existir e depois as usa para ganhar alguns privilégios.



QUALIDADE DE SERVIÇO

� A qualidade de serviço (QoS – Quality of Service) oferecida

por um sistema distribuído reflete a capacidade do sistema

em oferecer seus serviços de forma confiável e com um

tempo de resposta e taxa de transferência que sejam

aceitáveis para seus usuários.

� A qualidade de serviço é particularmente crítica quando o

sistema está lidando com dados críticos de tempo tais como

fluxos de som ou vídeo.

� Nessas circunstâncias, se a qualidade de serviço cai abaixo de

um valor limite o som ou vídeo podem tornar-se tão

degradados que é impossível entendê-los.



GERENCIAMENTO DE FALHAS

� Em um sistema distribuído, é inevitável que ocorram

falhas, então o sistema precisa ser projetado para ser

resistente a essas falhas.

� "Você sabe que tem um sistema distribuído quando a falha

de um sistema que você nunca ouviu falar te impede de

fazer qualquer serviço.“

� Os sistemas distribuídos devem incluir mecanismos para

descobrir se um componente do sistema falhou, deve

continuar a oferecer o maior número de serviços possível

apesar dessa falha e, na medida do possível, se recuperar

automaticamente de falhas.



MODELOS DE INTERAÇÃO

� Dois tipos de interação entre os componentes em

um sistema distribuído

� Interação procedural, em que um computador solicita

um serviço conhecido oferecido por outro computador

e aguarda uma resposta.

� Interação baseada em mensagens, envolve o

computador que está enviando, enviar informações

sobre o que é necessário a outro computador. Não

existe necessidade de espera por resposta.



INTERAÇÃO PROCEDURAL ENTRE UM GARÇOM

E UM CLIENTE



CHAMADAS DE PROCEDIMENTO REMOTO

� A comunicação procedural em um sistema distribuído é

implementada usando chamadas de procedimento remoto (RPC).

� Em uma chamada de procedimento remoto, um componente chama

outro componente como se fosse um procedimento ou método local. O

middleware do sistema intercepta essa chamada e passa para um

componente remoto.

� Esse realiza o processamento necessário e, através do middleware,

devolve o resultado para o componente que o chamou.

� Um problema com RPC é que quem chama e quem responde precisam

estar disponíveis no momento da comunicação, e eles devem saber

como se referir uns aos outros.



ENVIO DE MENSAGENS

� A interação baseada em mensagens normalmente envolve um

componente que cria uma mensagem que detalha os serviços

necessários de outros componente.

� Através do middleware do sistema, esse é enviado para o

componente destinatário.

� O receptor analisa a mensagem, realiza os processamentos e

cria uma mensagem para o componente que enviou a

solicitação com os resultados desejados.

� Em uma abordagem baseada em mensagens, não é necessário

que o transmissor e o receptor da mensagem estejam cientes

um do outro. Eles simplesmente se comunicam com o

middleware.



MIDDLEWARE

� Os componentes de um sistema distribuído podem ser

implementados em diferentes linguagens de

programação e podem ser executados em tipos

completamente diferentes de processador.

� Modelos de dados, representação de informação e

protocolos de comunicação podem ser todos diferentes.

� O middleware é o software que consegue gerenciar

essas diversas partes, e garantir que eles consigam se

comunicar e trocar dados.



MIDDLEWARE EM UM SISTEMA

DISTRIBUÍDO



SUPORTES DE MIDDLEWARE

� Suporte à interação, em que o middleware coordena as

interações entre diferentes componentes do sistema

� O middleware fornece transparência de localização na medida

em que não é necessário que os componentes conheçam a

localização física dos outros componentes.

� A prestação de serviços comuns, em que o middleware

fornece implementações reusáveis   de serviços que podem

ser requisitados por vários componentes do sistema

distribuído.

� Usando esses serviços comuns, os componentes podem

interoperar facilmente e prestar serviços para o usuário de

uma forma consistente.



COMPUTAÇÃO CLIENTE-SERVIDOR

� Sistemas distribuídos acessados   por meio da Internet

normalmente são organizados em sistemas cliente-servidor.

� Em um sistema cliente-servidor, o usuário interage com um

programa em execução no seu computador local (por

exemplo, um browser de web ou aplicação de telefone

celular).

� Esse interage com outro programa em execução em um

computador remoto (por exemplo, um servidor web).

� O computador remoto fornece serviços, tais como o acesso a

páginas Web, que estão disponíveis para clientes externos.



INTERAÇÃO CLIENTE-SERVIDOR



MAPEAMENTO DE CLIENTES E SERVIDORES

PARA COMPUTADORES EM REDE



MODELO DE ARQUITETURA EM CAMADAS PARA

APLICAÇÕES CLIENTE-SERVIDOR



PONTOS IMPORTANTES

� Os benefícios dos sistemas distribuídos é que esses

podem ser dimensionados para lidar com a demanda

crescente, podem continuar a prestar serviços para o

usuário mesmo que partes do sistema falhem e

permitam que os recursos sejam compartilhados.

� Questões a serem consideradas no projeto de sistemas

distribuídos incluem abertura, transparência,

escalabilidade, proteção, qualidade de serviço e

gerenciamento de falhas.



PONTOS IMPORTANTES

� Sistemas cliente-servidor são estruturados em

camadas, com a camada de apresentação

implementada em um computador cliente.

� Os servidores fornecem serviços de

gerenciamento de dados, de aplicações e de banco

de dados.

� Sistemas cliente-servidor podem ter várias

camadas, com diferentes camadas do sistema

distribuído em computadores diferentes.



PADRÕES DE ARQUITETURA

� Estilos amplamente usadas de organizar a

arquitetura de um sistema distribuído:

� Arquitetura mestre-escravo, usada em sistemas de tempo

real em que é necessária a garantia dos tempos de resposta

de interação.

� Arquitetura cliente-servidor de duas camadas, usada para

sistemas cliente-servidor simples e nos quais o sistema é

centralizado por razões de proteção.

� Arquitetura cliente-servidor multicamadas, usada quando

existe um grande volume de transações a serem

processadas pelo servidor.



PADRÕES DE ARQUITETURA

� Estilos amplamente usadas de organizar a

arquitetura de um sistema distribuído:

� Arquitetura distribuída de componentes, usada quando os

recursos de diferentes sistemas e bases de dados precisam

ser combinados, ou como um modelo de implementação

para sistemas cliente-servidor multicamadas.

� Arquitetura ponto-a-ponto, usada quando os clientes

trocam informações armazenadas localmente e o papel do

servidor é apresentar os clientes uns aos outros



ARQUITETURAS MESTRE-ESCRAVO

� As arquiteturas mestre-escravo geralmente são usadas   em

sistemas de tempo real que podem haver processadores

separados associados à aquisição de dados do ambiente do

sistema, processamento de dados, gerenciamento de

atuadores e computação.

� O processo 'mestre' geralmente é responsável pelo

processamento, coordenação e comunicações e controla os

processos 'escravos'.

� Os processos 'escravos' são dedicados a ações específicas,

tais como a aquisição de dados de uma vetor de sensores.



UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO

COM UMA ARQUITETURA MESTRE-ESCRAVO



ARQUITETURAS CLIENTE-SERVIDOR DE DUAS

CAMADAS

� Em uma arquitetura cliente-servidor de duas camadas, o

sistema é implementado como um único servidor lógico

mais um número indefinido de clientes que usam esse

servidor.

� O modelo cliente-magro (thin-client), em que a camada de

apresentação é implementada no cliente e todas as outras

camadas (gerenciamento de dados, processamento de aplicação

e banco de dados) são implementadas em um servidor.

� O modelo cliente-gordo (fat-client), em que parte ou todo o

processamento da aplicação é realizado no cliente. As funções

de gerenciamento de dados e banco de dados são

implementadas no servidor.



MODELOS DE ARQUITETURAS CLIENTE-MAGRO

E CLIENTE-GORDO



MODELO CLIENTE-MAGRO

� Usado quando sistemas legados são migrados

para arquiteturas cliente-servidor.

� O sistema legado atua como um servidor em si,

com uma interface gráfica implementada em um

cliente.

� Uma grande desvantagem é que coloca uma

carga pesada de processamento no servidor e na

rede.



MODELO CLIENTE-GORDO

� Mais processamento é delegado ao cliente já que o

processamento da aplicação é executado localmente.

� Mais adequado para sistemas cliente-servidor novos

em que as capacidades do sistema cliente são

conhecidas antecipadamente.

� Mais complexo do que um modelo cliente-magro,

especialmente no gerenciamento.

� Novas versões da aplicação precisam ser instaladas

em todos os clientes.



UMA ARQUITETURA CLIENTE-GORDO DE UM

SISTEMA ATM



ARQUITETURAS CLIENTE-SERVIDOR

MULTICAMADAS

� Em uma arquitetura cliente-servidor multicamadas, as

diferentes camadas do sistema, chamadas apresentação,

gerenciamento de dados, processamento de aplicação e

banco de dados são processos separados que podem ser

executados em diferentes processadores.

� O que evita problemas com escalabilidade e desempenho,

caso um modelo cliente-magro de duas camadas seja

escolhido, ou problemas de gerenciamento do sistema caso

um modelo cliente-gordo for usado.



ARQUITETURA DE TRÊS CAMADAS DE UM

SISTEMA DE INTERNET BANKING



USO DE PADRÕES DE ARQUITETURA

CLIENTE-SERVIDOR



ARQUITETURAS DE COMPONENTES

DISTRIBUÍDOS

� Em uma arquitetura de componentes distribuídos não

existe distinção entre clientes e servidores.

� Cada entidade distribuível é um objeto que fornece

serviços para outros componentes e recebe serviços de

outros componentes.

� A comunicação dos componente se dá por meio de um

sistema de middleware.

� No entanto, arquiteturas de componentes distribuídos

são mais complexas de se projetar do que sistemas

cliente-servidor.



UMA ARQUITETURA DE COMPONENTES

DISTRIBUÍDOS



UMA ARQUITETURA DE COMPONENTES

DISTRIBUÍDOS PARA UM SISTEMA DE

MINERAÇÃO DE DADOS



DESVANTAGENS DA ARQUITETURA DE

COMPONENTES DISTRIBUÍDOS

� As arquiteturas de componentes distribuídos sofrem de

duas grandes desvantagens:

� Elas são mais complexas para se projetar do que sistemas

cliente-servidor. A arquitetura de componentes distribuídos é

difícil para as pessoas visualizarem e compreenderem.

� Middlewares padronizados para sistemas de componentes

distribuídos nunca foram aceitos pela comunidade. Diferentes

fornecedores como a Microsoft e a Sun desenvolveram

middlewares diferentes e incompatíveis.

� Como resultado desses problemas, em muitas situações as

arquiteturas orientadas a serviços estão substituindo

arquiteturas de componentes distribuídos.



ARQUITETURAS PONTO-A-PONTO

� Sistemas ponto-a-ponto (p2p – peer-to-peer) são

sistemas descentralizados em que os processamentos

podem ser realizados por qualquer nó na rede.

� O sistema geral é projetado para tirar proveito do

poder computacional e do armazenamento de um

grande número de computadores em rede.

� A maioria dos sistemas p2p tem sido sistemas

pessoais, mas o uso dessa tecnologia em negócios

está cada vez maior.



MODELOS DE ARQUITETURA P2P

� A arquitetura da rede lógica

� Arquiteturas descentralizadas;

� Arquiteturas semicentralizadas.

� Arquitetura das aplicações

� A organização genérica dos componentes que

constituem uma aplicação p2p.

� O foco aqui é nas arquiteturas de rede.



UMA ARQUITETURA P2P DESCENTRALIZADA



UMA ARQUITETURA P2P SEMICENTRALIZADA



SOFTWARE COMO UM SERVIÇO

� O software como um serviço (SaaS – Software as

a Service) envolve a hospedagem remota do

software e a provisão de acesso a ele por meio da

Internet.



ELEMENTOS ESSENCIAIS DO SAAS

� O software é implantado em um servidor (ou, normalmente,

em um número de servidores) e é acessado através de um

browser de web. Não é implantado em um PC local.

� O software é de propriedade e gerenciado por um provedor

de software, e não pelas organizações que usam o software.

� Os usuários podem pagar pelo software de acordo com a

quantidade de uso que fazem dele ou através de uma

assinatura anual ou mensal.

� Às vezes, o software é livre para uso, mas os usuários

devem concordar em aceitar anúncios, que financiam o

serviço de software.



SAAS E SOA

� O SaaS é uma forma de fornecer a funcionalidade em um

servidor remoto com o acesso do cliente através de um browser

de web.

� O servidor mantém os dados do usuário e de estado durante

uma sessão de interação, por exemplo as operações feitas em

transações longas em edição de um documento.

� A SOA, é uma abordagem para a estruturação de um sistema

de software como, os serviços separados. Estes podem ser

fornecidos por vários provedores e distribuídos.

� Normalmente, as transações são curtas onde um serviço é

chamado, faz alguma coisa e em seguida, retorna um

resultado.



FATORES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SAAS

� Configurabilidade – Como configurar o software para

as necessidades específicas de cada organização?

� Multilocação – Como passar para cada usuário do

software à impressão de que estão trabalhando com

sua própria cópia do sistema, e ao mesmo tempo,

fazendo uso eficiente dos recursos do sistema?

� Escalabilidade Como projetar o sistema para que ele

possa ser dimensionado para acomodar um número

imprevisivelmente grande de usuários?



CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE

OFERECIDO COMO UM SERVIÇO



CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO

� Gerenciamento de marcas, em que aos usuários de cada

organização são apresentados com uma interface que reflete

sua própria organização.

� Regras de negócio e fluxos de trabalho, em que cada

organização define suas próprias regras que regem o uso do

serviço e dos seus dados.

� Extensões de banco de dados, em que cada organização define

como o modelo genérico de dados do serviço é estendido para

atender a suas necessidades específicas.

� Controle de acesso, em que os clientes do serviço criam contas

individuais para os seus funcionários e definem os recursos e

funções que são acessíveis para cada um dos seus usuários.



MULTILOCAÇÃO

� Multilocação é uma situação em que vários usuários

diferentes acessam o mesmo sistema e a arquitetura

do sistema é definida para permitir o

compartilhamento eficiente dos recursos do sistema.

� Cada usuário deve ter a impressão de ter o uso

exclusivo do sistema.

� Multilocação envolve projetar o sistema para que haja

uma separação absoluta entre a funcionalidade e os

dados do sistema.



UM BANCO DE DADOS MULTILOCAÇÃO



ESCALABILIDADE

� Desenvolver aplicações em que cada componente é

implementado como um serviço simples sem indicação de

estado que possa ser executada em qualquer servidor.

� Projetar o sistema usando interação assíncrona para que a

aplicação não precise esperar o resultado de uma interação

(como um pedido de leitura).

� Gerenciar recursos, como conexões de rede e banco de dados,

como um pool para que nenhum servidor fique sem recursos.

� Projetar seu banco de dados para permitir o bloqueio de baixa

granularidade. Isto é, não bloquear registros inteiros no banco

de dados, quando apenas parte do registro está em uso.



PONTOS IMPORTANTES

� Padrões de arquitetura para sistemas

distribuídos incluem arquiteturas mestre-

escravo, arquiteturas de duas camadas e

multicamadas, arquiteturas de componentes

distribuídos e arquiteturas ponto-a-ponto.

� Sistemas de componentes distribuídos requerem

que o middleware lide com as comunicações entre

os componentes e permita que os componentes

sejam adicionados e removidos do sistema.



PONTOS IMPORTANTES

� Arquiteturas ponto-a-ponto são descentralizadas

sem clientes e servidores distintos. Os

processamentos podem ser distribuídos em vários

sistemas em diferentes organizações.

� Software como serviço é uma forma de

implantação de aplicações como sistemas cliente-

magro-servidor, em que o cliente é um browser de

web.
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