
Cliente-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. 

 

Peer to Peer – 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. 

- BitTorrent: Protocolo P2P para download de arquivos. O arquivo compartilhado é dividido em 

vários pedaços, que são baixados simultaneamente. Pedaços recebidos já são compartilhados. 

 

 
Servidores de Arquivos Distribuídos 
GoogleFS: é um sistema proprietário de arquivos distribuídos. O seu objetivo é organizar as 
informações dos sistemas de informação do google, podendo prover então uma gama de 
serviços como o Gmail a usuários do mundo inteiro. O GoogleFS nasceu da necessidade de 
gerenciar arquivos gigantescos da sua ferramenta de busca, que precisava persistir dados 
históricos. O antecessor deste filesystem é o “Bigfiles”, criado no início da empresa google por 
seus criadores. 
E Ainda: 
 NFS: O Network File System, desenvolvido pela SUN Microsystems, é o sistema de arquivos 

distribuídos mais utilizado em ambiente UNIX. Isto ocorre graças a iniciativa da SUN de 
lançar publicamente a especificação do protocolo NFS que permitiu que qualquer 
fabricante fosse capaz de lançar os seus próprios clientes e servidores NFS. Atualmente, 
existem implementações do NFS para praticamente todas as plataformas relevantes e 
todas elas podem compartilhar o sistema de arquivos entre si. No entanto, o NFS 
apresenta uma série de problemas dentre os quais se destacam a sua velocidade 
relativamente baixa e a falta de consistência entre os caches dos clientes. 

 ANDREW: Desenvolvido na Universidade Carnegie-Mellon, o Andrew File System foi o 
primeiro sistema de arquivos a oferecer um serviço de alta escalabilidade possibilitando 
que dezenas de milhares de clientes compartilhassem os arquivos oferecidos por centenas 
de servidores. Este era o objetivo principal do projeto e foi alcançado através da adoção da 
semântica de sessão e da utilização de grandes caches em discos locais dos clientes. A fim 
de limitar a possível falta de segurança em um sistema tão grande, o ANDREW adota uma 
série de mecanismos como, por exemplo, o Kerberos Authentication Server que permite a 
autenticação mútua de servidores e clientes. 

 SPRITE: O Sprite Network Operating System, desenvolvido na Universidade da Califórnia 
em Berkeley oferece um serviço de arquivos muito rápido além de garantir a consistência 
das informações cacheadas pelos clientes. Foi o primeiro sistema a adotar uma política na 



qual o espaço reservado para o cache varia dinamicamente podendo ocupar toda a 
memória disponível tanto nos servidores quanto nos clientes. Além do sistema de arquivos 
distribuído, o SPRITE oferece, ainda, a possibilidade de migração de processos entre as 
máquinas de uma rede local. 

 
Bancos de Dados Distribuídos 
Banco de dados distribuído (BDD) é uma coleção de vários bancos de dados logicamente inter-
relacionados, distribuídos por uma rede de computadores. Existem dois tipos de banco de 
dados distribuídos, os homogêneos e os heterogêneos. Os homogêneos são compostos pelos 
mesmos bancos de dados, já os Heterogêneos são aqueles que são compostos por mais de um 
tipo de banco de dados. 
 
Computação Ubíqua 
Computação Móvel 

O conceito de Computação Móvel implica que os meios de computação e os serviços 
associados a eles são móveis. Ou seja, um computador possui características que o torna 
possível de ser carregado de forma prática pelo seu usuário. Dessa forma, o computador 
torna-se um dispositivo sempre presente expandindo a capacidade do usuário de utilizar os 
seus serviços independente de localização. 
Computação Pervasiva 
O conceito de Computação Pervasiva implica que os meios de computação estão distribuídos 
no ambiente de forma perceptível e imperceptível ao usuário. Distribuído no ambiente, o 
computador tem a capacidade de extrair informações bastante detalhadas de cada parte desse 
ambiente. A partir disso, é capaz de utilizá-la para dinamicamente construir modelos 
computacionais, ou seja, controlar, configurar e ajustar aplicações para melhor atender as 
necessidades de um dispositivo ou de um usuário. Em um ambiente desses povoado de 
sensores, computadores e aplicações, cada integrante é capaz de detectar a existência e 
interagir com outro integrante a fim de construir um contexto inteligente. 
Computação Ubíqua 
A Computação Ubíqua beneficia-se dos avanços da Computação Móvel e da Computação 
Pervasiva. Portanto, a Computação Ubíqua surge da integração da mobilidade com a presença 
distribuída, imperceptível, inteligente e altamente integrada de computadores e suas 
aplicações. 
Os ambientes de Computação Ubíqua são caracterizados pela grande diversidade de 
dispositivos, heterogeneidade de redes e conexão intermitente. As aplicações têm que se 
ajustar a mudanças nesses ambientes de forma transparente para o usuário. 
As informações retornadas para o usuário podem mudar dependendo do contexto. Serviços 
Baseados em Localização (LBS) são os mais conhecidos. 
Nos dias de hoje já podemos ver adaptações de sites da Internet: 
 Wikilivros Móvel; Google Móvel; Amazon Móve. 
 

“As tecnologias mais profundas e duradouras são aquelas que desaparecem. Elas dissipam-se 
nas coisas do dia a dia até tornarem-se indistingüíveis.” Mark Weiser. 

 (Mark Weiser é considerado o pai da Computação Ubíqua (23/07/1952 – 
27/04/1999). Foi o pioneiro na escrita de um artigo na área de Computação 
Ubíqua, "The computer for the 21st century." ,sendo assim considerado um 
dos artigos mais importantes da área.) 
 

A computação ubíqua vislumbrada por ele traria um acréscimo de funcionalidades e 
disponibilidade dos serviços de computação, entretanto, a visibilidade desses serviços para o 
usuário deveria ser a menor possível. Quando coisas “desaparecem”, ficamos livres para usá-

http://pt.wikibooks.org/wiki/Sistemas_de_Informa%C3%A7%C3%A3o_Distribu%C3%ADdos/Infraestrutura/Bancos_de_Dados_Distribu%C3%ADdos


las sem pensar. O foco do usuário fica voltado para a tarefa e a ferramenta utilizada é 
abstraída. 
 

Estudo de casos 

Um estudo de caso eminente nos dias atuais, no que se diz respeito a sistemas de 

arquivos distribuídos, é o surgimento do GmailFS. Na verdade o GmailFS nada mais é 

do que um modo de explorar um sistema de informação distribuído que provê ao seu 

usuário um gigantesco espaço de armazenamento. Ou seja, na realidade o GmailFS 

não é de fato um sistema de arquivos, porém ele pode ser emulado como tal.  

A empresa Google disponibiliza aos seus usuários um serviço de emails que utiliza na 

sua infra-estrutura o GoogleFS, que por sua vez gerencia todo os dados usados pelos 

emails. Nesse sistema de informação (o Gmail), e por consequência no GmailFS, 

existem algumas limitações como tamanho máximo de arquivos a serem armazenados 

e tamanho máximo do disco virtual. Porém, estes problemas podem ser facilmente 

gerenciados por software uma vez que são problemas estáticos. Ou seja, se quero 

gravar um arquivo que possui 50mb no meu GmailFS, o software que controla o 

interfaceamento entre sistema operacional local (GmailFS) e Gmail pode fragmentar 

este arquivo em vários outros arquivos menores no Gmail. Assim o resultado é o 

armazenamento transparente para o usuário que utiliza o GmailFS. 

A indústria médica é uma das áreas que está se beneficiando da computação móvel e 

promete impulsionar as pesquisas na área da Computação Ubíqua, pois se trata de 

uma indústria onde se tem um elevado investimento financeiro e cujos custos 

investidos são pequenos em relação aos benefícios retornados aos médicos e aos 

pacientes. 

As aplicações beneficiarão o atendimento, os resgates e a monitoração de pacientes 

em qualquer lugar. 

Cada vez mais estudos estão sendo dedicados nessa área, inclusive no Brasil, onde, 

por exemplo, estão sendo desenvolvidos estudos para acompanhamento de pacientes 

com Infartos Agudos no Miocárdio. 

Outra área interessante e sendo desenvolvida na prática é a pesquisa para 

acompanhamento de pacientes com diabetes. 

 

EXEMPLO: FRAMEWORK GOOGLE APP ENGINE 

É recente a possibilidade de um desenvolvedor hospedar aplicativos na Web sem 

custos ou com ínfimos gastos. Há poucos anos atrás, não era possível dispor de 

servidores gratuitamente para hospedagem de páginas pessoais ou aplicações 

voltadas à Web. Esta é uma realidade que veio sendo mudada graças ao crescimento 



do uso da Internet em todo o mundo e aos investimentos de grandes empresas do 

ramo de TI, que investiram em servidores e serviços baseados em navegadores Web. 

Um dos fatores que possibilitaram a evolução da Web foram as Redes de Distribuição 

de Conteúdo (CDN – Content Delivery Network). Trata-se de um sistema de servidores 

distribuídos por todo o mundo, atendendo às solicitações de acordo com a posição 

física.  

Google, Yahoo! e Amazon utilizam CDNs para disponibilizar seus serviços de maneira 

eficiente. Porém, para usuários domésticos ou pequenas empresas, esta prática se 

tornaria muito cara e, consequentemente, inviável. 

O histórico do Google revela uma empresa que sempre teve preocupação com o 

desenvolvimento da Web como um todo, implantando algumas mudanças ao longo de 

uma década e revolucionando algumas visões antiquadas. O Google é um dos 

pioneiros em computação nas nuvens e, como mencionado anteriormente, 

desenvolveu o Google App Engine, abrindo a possibilidade de hospedagem de 

aplicativos em uma plataforma escalável e gratuita. 

O sandbox1 garante que os aplicativos executem somente ações que não interfiram 

no desempenho e escalabilidade de outros aplicativos. Por exemplo, um aplicativo não 

pode gravar dados em um sistema de arquivos local ou fazer conexões de rede 

arbitrárias. Em vez disso, os aplicativos usam serviços escaláveis oferecidos pelo 

Google App Engine para armazenar dados e se comunicar pela internet. O 

interpretador de Python emite uma exceção quando o aplicativo tenta importar um 

módulo da biblioteca padrão que não funciona nas restrições do sandbox. (GOOGLE, 

2009) 

VANTAGENS 

O uso da infraestrutura do Google está associado a uma garantia já conhecida de 

disponibilidade que é característica dos produtos da empresa. São sistemas de alta 

disponibilidade e escalabilidade conhecidos principalmente pelo buscador, cujo qual 

tornou-se o sistema de buscas mais utilizado no mundo, apresentando crescimento 

em relação aos seus concorrentes no ano de 2008 (SULLIVAN, 2009). Estas 

evidências aumentam a credibilidade nos serviços oferecidos pela empresa, incluindo 

o Google App Engine, especialmente pelo fato de tratar-se de um sistema com suporte 

a escalabilidade e alta disponibilidade. 

Para lidar com problemas como o grande número de acessos concorrentes e a 

possibilidade de algum nodo de seu datacenter apresentar defeitos ou ficar 

indisponível, o Google desenvolveu seu próprio sistema de arquivos, conhecido como 

GFS – Google File System, a fim de simplificar tarefas de acesso. 

Arquivos do Google tendem a ser muito grandes e costumam alcançar vários 

gigabytes. Cada um desses arquivos contém grandes quantidades de objetos 

menores. Além do mais, em geral eles são atualizados mais por anexação de dados a 

um arquivo do que sobrescrevendo partes de um arquivo. Essas observações, junto 

com o fato de que falhas de servidor são a norma, e não a exceção, resultaram na 

construção de clusters de servidores. (TANENBAUM, 2007, p. 299-300) 



A ocultação de localização dos dados no banco de dados do Google App Engine, 

abstrai parte da complexidade para o programador, tornando a arquitetura do serviço 

mais fechada. Isto é, enquanto a Amazon, por exemplo, oferece serviços 

separadamente para armazenagem e processamento implicando em uma tarefa 

complexa de integração entre eles, o Google oferece ambos em uma única estrutura 

integrada. 

Esta estrutura está sendo oferecida com suporte a duas linguagens de programação 

de ampla utilização: Python e Java. Este fato dá ao programador mais liberdade de 

escolha, podendo ele escolher a que melhor oferece suporte as suas necessidades. 

Seja qual for a escolha, o Google App Engine oferece ao desenvolvedor um painel de 

monitoramento de estatísticas do aplicativo e controle de versões, além de uma série 

de configurações como tempo de duração de cookies, migração para domínios 

próprios e logs de usuários que efetuaram login no aplicativo, além das atividades 

desenvolvidas por eles. 

 DESVANTAGENS 

Uma desvantagem clara no uso do App Engine é a quebra de paradigmas, o que exige 

aplicações desenvolvidas exclusivamente para este ambiente. Ou seja, a escolha pelo 

uso desta infraestrutura implica em “prender-se” a um sistema fechado, com o 

agravante de que o administrador do aplicativo não sabe onde seus dados e os dados 

de seus usuários ficam armazenados. 

Esta ocultação de localização das informações, segundo a ótica do Google, busca 

diminuir a complexidade no gerenciamento de um banco de dados distribuído. 

Contudo, sob a ótica de algum desenvolvedor cético, pode consistir em desvantagem, 

uma vez que o Google torna-se detentor das informações mais importantes 

pertencentes a clientes do aplicativo. 
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