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Roteiro

• Fundamentos de banco de dados distribuídos

• Problemas em sistemas de banco de dados distribuídos
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Introdução

Fundamentos de banco de dados distribuídos
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Fundamentos
Arquivos
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Fundamentos
Banco de Dados(BD)

SGBD
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Fundamentos
Integrando Redes e BD

Integração é diferente de Centralização
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Fundamentos
Sistema de Computação Distribuída
• Def. Sistema de Computação Distribuída

“Elementos autônomos de processamento 
interconectados em rede que cooperam entre si 
para realização de tarefas”



FACOM/UFU Página:8 

Fundamentos
Modos de Distribuição

 Lógica de processamento (elementos)

 Função

 Dados

 Controle
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Fundamentos
Classificação de Sistemas Distribuídos
• Critérios de Classificação de Sistemas Distribuídos

 Grau de acoplamento
Fracamente acoplados – redes

Fortemente acoplados – memória compartilhada

 Estrutura de conexão
Ponto a ponto

Canal de interconexão

 Sincronização
Síncrona – fortemente dependentes

Assíncrona – fracamente dependentes, por exemplo, troca de 
mensagens de início e fim.
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Fundamentos
Motivação
• Estrutura organizacional da empresa
• Confiabilidade

• Desempenho (tempo de resposta)

• Características da aplicação
• Dividir para conquistar
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Fundamentos
Conceito Banco de Dados Distribuído

Def.  um Banco de Dados Distribuído (BDD) é uma coleção 
de Bancos de Dados logicamente inter-relacionados 
distribuídos por uma rede de computadores



FACOM/UFU Página:12 

Fundamentos
SGBDD

Def. um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
Distribuídos (SGBD-D) é um software que permite a 
gerência do BDD tornando a distribuição transparente 
para o usuário
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Fundamentos
Sistema de Banco de Dados Distribuídos

Def. um Sistema de Banco de Dados Distribuídos (SBD-D) é 
uma coleção de Bancos de Dados logicamente inter-
relacionados distribuídos por uma rede de computadores 
com um software que permite a gerência do BDD tornando 
a distribuição transparente para o usuário

 SBD-D = BDD + SGBD-D

(DDBS = DDB + D-DBMS) 
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Fundamentos
Características de SBD-D
• Características de um Sistema de Banco de Dados 

Distribuídos

 Dados distribuídos em rede 

 Inter-relacionamento entre os dados

 Estrutura definida

 Acesso por meio de interface comum
• Não é um SBD-D

 Dados semi-estruturados na Web

 Dados em memória compartilhada

 Dados em sistemas multi-processados homogêneos

 Rede de computadores com o BD em um único nó
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Fundamentos
SBD Centralizado
Não é um SBD-D, mas um SGBD Centralizado em uma Rede
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Fundamentos
SGBD-D
Um ambiente de SGBD-D

 OBS:SBD-D podem ser implementados em outras arquiteturas  
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Problemas (ou desafios) em sistemas de banco de dados 
distribuídos
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Problemas de SGBD-D

• Gerenciamento transparente de dados distribuídos, 
fragmentados e replicados;

• Melhorar confiabilidade, segurança e disponibilidade por 
meio de transações distribuídas;

• Melhorar desempenho;

• Facilitar e diminuir custos de expansão;
• Fatores de Complicação;

• Áreas de Problemas;
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Problemas de SGBD-D

Gerenciamento transparente de dados distribuídos, 
fragmentados e replicados;
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Problemas de SGBD-D
Transparência

Def. Transparência é a separação da semântica de alto nível 
de um sistema dos detalhes de implementação
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Problemas de SGBD-D
Tipos de Transparência

• Independência de dados

• Transparência de redes

• Transparência de replicação
• Transparência de fragmentação
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Problemas de Transparência 
Independência de dados (lógica e física)

Def. Independência de dados é a imunidade da aplicação em 
relação às alterações de definição e organização dos 
dados, classificada em: 

– Independência lógica quando alterações no nível 
lógico não afetam programas existentes. 

Exemplo: criação de uma nóva tabela.
– Independência física quando alterações no nível 

físico não afetam programas existentes. 

Exemplo: criação de um índice
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Problema de Transparência de Rede

Def. temos transparência de redes quando detalhes da rede 
devem são omitidos, o ideal é que não haja necessidade do 
usuário saber sequer que existe uma rede

Exemplo: nomes de objetos devem ser exclusivos ou haverá 
necessidade de especificar o local como parte do nome
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Problemas de Transparência de Réplicas

Def. temos transparência de réplicas  quando detalhes das 
réplicas são omitidos, o ideal é que não haja necessidade 
do usuário saber sequer que existem réplicas dos dados

Obs: o uso de réplicas melhora o desempenho, a 
confiabilidade e a disponibilidade, entretanto tem sérias 
dificuldades de atualização, que devem ser transparentes 
ao usuário



FACOM/UFU Página:25 

Problemas Transparência de Fragmentação

Def. há transparência de fragmentação quando o usuário 
especifica consultas sobre a relação e o SGBD-D usará os 
fragmentos necessários para atender a consulta.

• Fragmentação horizontal – (SELEÇÃO)

• Fragmentação vertical – (PROJEÇÃO)
• Fragmentação híbrida
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Exemplo de Transparência de dados-Esquema
Seja o BD de uma Empresa contendo tabelas de empregado, salários, 

projetos e atribuições empregado-projeto mostrado a seguir:  
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Exemplo de Transparência de dados-Consulta
Supondo que os dados estejam distribuídos 
conforme a figura abaixo:

Como executar a seguinte consulta? 

SELECT * FROM emp NATURAL JOIN asg NATURAL JOIN pay

WHERE dur > 12 
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Transparência de dados
Visão do Usuário
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Transparência de dados
Como ´Prover
• Quem deve prover transparência? 

 Sistema operacional por meio de drivers
 Camada de acesso por meio de linguagens e 

compiladores
 SGBD-D 
 Misto:

SO: transparência de rede
SGBD-D: independência de dados; réplicas e fragmentação
Linguagens: interface com o usuário
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Problemas de SGBD-D

Melhorar confiabilidade, segurança e disponibilidade por 
meio de transações distribuídas;
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Confiabilida de Transações Distribuídas

• Protocolos de concorrência e recuperação

• Controle de réplicas
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Desempenho de Transações Distribuídas

Melhorar desempenho
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Desempenho em SBD-D
Como ?
• Fragmentos mais próximos

 Diminuem disputa por CPU e E/S, pois manipulam 
apenas parte do BD;

 Localização reduz atrasos de comunicação (rede);

• Paralelismo de consultas

 Várias consultas ao mesmo tempo;

 Desmembramento de uma consulta em várias sub-
consultas

• Redes de alta velocidade e confiáveis colocam em 
discussão as vantagens de distribuir dados. Ainda é viável? 

• Várias aplicações atuais distribuem dados
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Problemas de Desempenho em SBD-D

• Dificuldades de processamento
• Latência é inerente aos sistemas distribuídos

• Paralelismo de consultas justifica BDD

• Alternativas para OLAP(online analytic processing), por 
exemplo, cópias não transacionais chamadas Data 
Warehouse 

• Processamento em lote(batch);
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Problemas  de Expansão

Facilitar e diminuir custos de expansão;
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Problemas-Expansão

É mais fácil acomodar crescimento de banco de dados em 
ambientes distribuídos;
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Problemas – Fatores de Complicação

Fatores de Complicação
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Fatores de Complicação em SBD-D

• Gerência de cópias

 Qual cópia usar na recuperação

 Propagação de atualizações

 Sincronização durante re-entrada do sistema após falha

• Complexidade: problemas são inerentemente mais 
complexos

• Custos adicionais de hardware, software e pessoas
• Distribuição do controle geram problemas de sincronização 

e coordenação
• Segurança é um ponto crítico, pois é difícil impor regras 

em ambientes distribuídos
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Áreas de Problemas
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Áreas de Problemas em SBD-D
Projeto

 Partição x Replicação x Híbrido

 Atualização em BD replicado exige protocolos de 
controle de concorrência complexos

 Otimização da Distribuição de acordo com freqüência 
de acesso por meio de heurísticas
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Áreas de Problemas em SBD-D
Consultas
• Processamento Distribuído de Consultas

 Localização dos dados

 Minimizar (Custo de comunicação + Custo de 
processamento)

 Ausência de informação local

Heurísticas



FACOM/UFU Página:42 

Áreas de Problemas em SBD-D
Diretórios
• Gerenciamento de diretórios distribuídos

 Centralizado

 Distribuído

 Replicado
• Mesmos problemas em outro nível de abstração
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Áreas de Problemas em SBD-D
Concorrência
• Controle de Concorrência Distribuído

 Garantir integridade e consistência mútua

 Pessimista: sincronização a priori

 Otimista: verificação posterior, havendo erro, realiza 
procedimento desfazer (undo)

• Gerenciamento distribuído de impasse (deadlock)
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Áreas de Problemas em SBD-D
Confiabilidade

• Confiabilidade : problemas de particionamento da rede

• Suporte do SO

 Gerência de memória, arquivos, acesso, falhas e 
processos

 Tratamento de camadas e aplicativos
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Áreas de Problemas em SBD-D
BD Hetereogêneos

 Problemas de conversão 

 Ocorre geralmente em ambientes de Vários BDs 
(multidatabase) e não um BD Distribuído

 Soluções usando XML
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Áreas de Problemas em SBD-D
Com se relacionam?
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