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Modelos:

Para que um sistema, ao ser projetado, alcance as

características de um sistema distribuído, esse

deve ser desenvolvido em cima de algum modelo

de computação distribuída, e como exemplo

desses modelos, tem-se: RPC, RMI, P2P, CORBA,

Grid, Cluster e Web Services, que são apenas

alguns, de vários existentes. Para fim de nossos

estudos vamos focar nos principais e mais

utilizados: Cliente-Servidor e Peer-to-Peer.

De 

SIDs: Modelos de arquitetura de
sistemas distribuídos:

2

Cliente-Servidor

É uma arquitetura onde o processamento da informação é dividido em

módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela

manutenção da informação (Servidor), enquanto que outro é

responsável pela obtenção dos dados (Cliente). Basicamente, o

cliente manda um pedido para o servidor e o servidor o retorna.



22/08/2011

2

De 

SIDs: Modelos de arquitetura de
sistemas distribuídos:

3

Cliente-Servidor
Na arquitetura Cliente-Servidor: Clientes interagem com um ou mais

processos servidores com o intuito de acessar os recursos

compartilhados que os servidores gerenciam.
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Cliente-Servidor

• Cada cliente pode enviar requisições de dado para algum dos

servidores conectados e esperar pela resposta.

• Por sua vez, algum dos servidores disponíveis pode aceitar tais

requisições, processá-las e retornar o resultado para o cliente.

• Um cliente não compartilha de seus recursos, mas solicita o

conteúdo de um servidor ou função de serviço.
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Cliente-Servidor

• Os clientes, portanto, iniciam sessões de comunicação com os

servidores que esperam as solicitações de entrada.

• Funções como a troca de e-mail, acesso à internet e acessar banco

de dados, são construídos com base no modelo cliente-servidor.
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Características do Cliente

Uma das tarefas mais importantes, atualmente, nas máquinas clientes é 
proporcionar aos usuários meios de interagir com servidores remotos:
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Características do Cliente

- Sempre inicia pedidos de servidores;

- Espera por respostas;

- Recebe respostas;

- Normalmente, se conecta a um pequeno número de servidores de

uma só vez;

- Utiliza recursos da rede.
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Cliente - Interação

1- Para cada serviço remoto, a máquina cliente terá um servidor 
separado, com o qual possa estabelecer contato. Algumas operações são 

feitas no próprio cliente.
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Cliente - Interação

2- Fornecimento de uma interface de usuário conveniente. Dessa 
maneira, a máquina cliente é usada somente como um terminal sem 

nenhuma necessidade de armazenamento.
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Cliente - Transparência de Distribuição

- O software no lado cliente pode ser mais do que uma interface.
- Em alguns casos, parte do nível de processamento e dados são executadas no 

lado cliente.

Transparência de Migração:

Se um cliente já está vinculado a um servidor, ele pode ser informado 
quando o servidor mudar de localização.
Middleware no cliente → oculta do usuário a corrente localização do 
servidor.
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Cliente - Transparência a falha: 

O Middleware do cliente pode ser configurado para tentar a conexão 
com um servidor repetidas vezes, ou tentar um outro servidor depois de 

fracassar determinado número de tentativas.

Uso de cache: Uma falha na conexão com o servidor é compensada pela 
exibição de dados anteriormente armazenados no cache, como os 

browsers Web podem fazer.
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Servidor

- Cada servidor, de maneira geral,  é organizado do mesmo 
modo:

- Espera por uma requisição de um cliente.
- Assegura o atendimento.
- Espera pela próxima requisição
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Características do Servidor

- Sempre esperar por um pedido de um dos clientes;

- Em seguida, responde com os dados solicitados 

aos clientes;

- Um servidor pode se comunicar com outros 

servidores, a fim de atender uma solicitação do cliente.

- Fornece recursos a rede.
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Servidor - Tratamento de Requisições

Servidor Iterativo: Próprio servidor manipula a requisição e, se 
necessário, retorna uma resposta ao cliente.

Servidor Concorrente: Não manipula por si próprio a requisição, como 
no Servidor multithread, onde processos ou threads é que devolvem a 
resposta ao cliente.
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Servidor – Exemplos

- Servidores de Arquivos: Netware, Windows NT.

- Servidores de Base de Dados: Oracle, SQL Server, Sybase.

- Servidores Transacionais: MTS (Microsoft), Tuxedo (oracle), CICS 

(IBM).

- Servidores de Groupware/ E-mail: Lotus Notes, Expresso Mail, MS 

Exchange.

- Servidor de Nome: DNS, X.500.

- Servidor Web: Apache, MS Internet Information Server.
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Vantagens

- Maior facilidade de manutenção. É possível substituir, reparar,
atualizar ou mesmo realocar um servidor de seus clientes, em um
processo transparente para o cliente.

- Todos os dados são armazenados nos servidores, que geralmente
possuem controles de segurança muito maior do que a maioria dos
clientes.

- Servidores podem controlar melhor o acesso e recursos, para garantir
que apenas os clientes com as permissões adequadas podem acessar e
alterar dados;
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Vantagens

- Como o armazenamento de dados é centralizado, as atualizações dos

dados são muito mais fáceis de administrar.

- Muitas tecnologias avançadas de cliente-servidor já estão
disponíveis, que foram projetadas para garantir a segurança, facilidade
de interface do usuário e facilidade de uso.

- Funciona com vários clientes diferentes, de capacidades diferentes.
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Desvantagens

- Redes de tráfego de bloqueio é um dos problemas relacionados com o
modelo cliente-servidor. Como o número alto de solicitações
simultâneas de cliente para um determinado servidor, o servidor pode
ficar sobrecarregado.

- A arquitetura cliente-servidor não tem a robustez de uma rede Peer-to-
Peer (P2P). Sob cliente-servidor, se um servidor crítico falhar, os pedidos
dos clientes não podem ser cumpridos.
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Peer-to-Peer (P2P)

É uma arquitetura de sistemas distribuídos caracterizada pela
descentralização das funções na rede, onde cada nó realiza tanto
funções de servidor quanto de cliente.

Geralmente, uma rede Peer-to-Peer é constituída por computadores ou
outros tipos de unidades de processamento que não possuem um papel
fixo de cliente ou servidor, pelo contrário, costumam ser considerados
de igual nível e assumem o papel de cliente ou de servidor dependendo
da transação sendo iniciada ou recebida de um outro par da mesma
rede.
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Peer-to-Peer (P2P)

São processos que interagem de forma cooperativa para realizar
trabalho útil. Muitas vezes são pares idênticos de processos que fazem
uso compartilhado de dados e capacidade de processamento ora com
servidor ora com cliente.
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Características - Peer-to-Peer (P2P)

- Aplicações Peer-to-peer distribuem a informação entre seus nós
membros em lugar de concentrar em um único servidor.

- Todos os nós membros possuem capacidade de compartilhar
informação com os demais membros da rede.

- Cada usuário torna seu repositório de informações disponível para
distribuição e pode estabelecer conexão direta com outro usuário.
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Vantagens

-Facilidade de conexão – Empecilho de conexão para este tipo de redes é
mínimo, pois diferente dos sistemas totalmente centralizados não
necessita de administração ou instalações específicas.

- Conteúdo diversificado – Pelo aumento constante de estações
conectadas a Internet, redes P2P tem também seu crescimento e com o
conteúdo incluso nelas, a quantidade de recursos compartilhados é cada
vez maior e mais diversificado.
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Vantagens
- Segurança no compartilhamento – Este modelo de rede esta menos
suscetível a falhas de compartilhamento ou ataques intencionais, pois é
nativo de sistemas distribuídos, tornando assim ambiente ideal para
troca de informações em longo prazo e/ou computações demoradas.

- Confiabilidade – Caso ocorra problema em algum pee r, o sistema não
irá parar totalmente, pois os demais podem manter-se atuantes,
utilizando recursos e/ou conteúdos existentes.

- Utilização dos Recursos – Caso um peer não esteja utilizando um
recurso especial, ele pode “ofertar” seus recursos disponíveis a outros
peers , aumentando assim a capacidade de processamento da rede.
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Desvantagens

- Redundância – Devido ao tamanho das redes, uma estação efetuar
duas buscas e obter mesmo resultado é incomum e improvável, porém
possível.

- Tempo de Resposta – Com o aumento da rede, o tempo de resposta
pode variar consideravelmente, podendo em casos de alto tempo de
retorno, perder a informação buscada na rede.
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Desvantagens

- Perda de conteúdo – Como um peer possui a facilidade de entrar e sair
da rede, um conteúdo compartilhado pode facilmente deixar de existir
na rede.

- Desempenho – Arquitetada para atuar com grande número de peers
conectados, a rede pode perder desempenho caso esse numero venha a
ser baixo, pois as buscas e recursos serão limitados.
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Exemplos:

- Emulle: Os peers podem se conectar a um ou mais servidores para
efetuar buscas. Os downloads são feitos diretamente entre peers, sendo
possível baixar partes de um arquivo a partir de diferentes peers.

- JXTA: Proposto pela Sun. Provê uma infra-estrutura simples de rede
P2P sobre a qual podem ser criadas aplicações que empregam este
paradigma de comunicação. Cria grupos de pares com interesses
comuns. Mensagens JXTA são codificadas em XML. Possui uma
implementação padrão em Java
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Exemplos

- Skype: Permite comunicação
por áudio ou vídeo entre
usuários. Utiliza supernós e um
servidor de login.

- Napster: O exemplo mais
famoso, que permitia a troca de
músicas diretamente entre os
usuários deste software.
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Exemplos
- BitTorrent: Protocolo P2P para download de arquivos. O arquivo

compartilhado é dividido em vários pedaços, que são baixados
simultaneamente. Pedaços recebidos já são compartilhados.


