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Resumo
______________________________________________________________________

Para garantir a consistência do banco de dados, um sistema de banco de dados deve 
sincronizar as operações das transações concorrentes executadas sobre esse banco. O 
componente do sistema de banco de dados responsável por tal sincronização é o 
escalonador. O escalonador sincroniza operações de diferentes transações através dos 
protocolos de controle de concorrência. Os protocolos de controle de concorrência 
podem apresentar diferentes comportamentos: em geral, esse comportamento do 
escalonador pode ser classificado como agressivo ou conservador. Esta tese apresenta o 
Escalonador Inteligente de Transações (EIT), o qual tem a habilidade de sincronizar a 
execução das transações concorrentes de maneira adaptativa. Este escalonador adapta 
seu comportamento (agressivo ou conservador) de acordo com as características do 
ambiente computacional onde está inserido, usando um sistema especialista baseado em 
lógica fuzzy. O EIT foi desenvolvido para trabalhar com protocolos baseados nos 
critérios de corretude de serializabilidade convencional e serializabilidade semântica. 
Para avaliar o desempenho do EIT em relação aos escalonadores com comportamento 
exclusivamente conservador ou agressivo, ele foi usado em um ambiente dinâmico, uma 
Comunidade de Banco de Dados Móveis (MDBC – Mobile Database Community). Foi 
implementado um simulador de MDBC e um conjunto de testes foi executado. Os 
resultados obtidos provaram a eficiência do EIT, um escalonador inteligente, quando 
utilizado em um ambiente dinâmico de banco de dados. 



_______________________________________________________________ 

Abstract 
______________________________________________________________________

In order to guarantee database consistency, a database system should synchronize 
operations of concurrent transactions. The database component responsible for such 
synchronization is the scheduler. A scheduler synchronizes operations belonging to 
different transactions by means of concurrency control protocols. Concurrency control 
protocols may present different behaviors: in general, a scheduler behavior can be 
classified as aggressive or conservative. This paper presents the Intelligent Transaction 
Scheduler (ITS), which has the ability to synchronize the execution of concurrent 
transactions in an adaptive manner. This scheduler adapts its behavior (aggressive or 
conservative), according to the characteristics of the computing environment in which it 
is inserted, using an expert system based on fuzzy logic. The ITS can implement 
different correctness criteria, such as conventional (syntactic) serializability and 
semantic serializability. In order to evaluate the performance of the ITS in relation to 
others schedulers with exclusively aggressive or conservative behavior, it was applied in 
a dynamic environment, such as a Mobile Database Community (MDBC). An MDBC 
simulator was developed and many sets of tests were run. The experimentation results, 
presented herein, prove the efficiency of the ITS in synchronizing transactions in a 
dynamic environment.   
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Capítulo 1 

Introdução 
______________________________________________________________________

1.1 Motivação 

Um Sistema de Bancos de Dados (SBD) é composto por um SGBD (Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados) e pelo próprio Banco de Dados (BD). O banco de 
dados é a coleção de dados que deve ser gerenciada. Um SGBD tem como 
funcionalidade prover métodos para facilitar a construção e manutenção desses bancos 
de dados.  

Usuários interagem com sistemas de bancos de dados através de programas de 
aplicação. Um sistema de bancos de dados, seja ele centralizado, distribuído ou móvel, 
deve sincronizar as operações de transações concorrentes, para garantir que o banco de 
dados permaneça em um estado consistente. O componente no sistema de bancos de 
dados responsável pela sincronização das transações concorrentes é o escalonador. O 
escalonador sincroniza as operações das transações concorrentes, através da execução 
dos protocolos de controle de concorrência. Os protocolos de controle de concorrência 
utilizam critérios de corretude para sincronizar corretamente essas operações. O critério 
de corretude de serializabilidade [Eswaran 76] vem sendo utilizado a partir da década de 
70 por vários protocolos de controle de concorrência, com o objetivo de garantir sempre 
a geração de estados consistentes para um determinado banco de dados. 

Os protocolos de controle de concorrência, segundo a classificação apresentada 
em [Brayner 99], podem ter comportamento agressivo ou conservador. Os protocolos 
agressivos evitam atrasar o escalonamento (execução) de operações sobre objetos do 
banco de dados. Por outro lado, os protocolos conservadores podem atrasar as 
operações, para garantir um escalonamento de operações sobre o banco de dados que 
produz um estado consistente no banco de dados [Bernstein 87].  

Os protocolos agressivos podem ser ainda classificados como otimistas ou 
pessimistas. Um escalonador executando um protocolo pessimista deve decidir aceitar 
ou rejeitar uma operação de uma transação t, assim que recebe a operação. Se decidir 
por rejeitar a operação, a transação t será abortada. Um escalonador com 
comportamento agressivo otimista escalona imediatamente a operação e, após um 
período de tempo, verifica se o escalonamento já processado está correto, decidindo 
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então se continua sincronizando as operações ou se é necessário abortar uma ou mais 
transações.  

Na literatura já existem propostas bem consolidadas de protocolos com 
comportamento exclusivamente agressivo ou conservador. Porém, para ambientes 
dinâmicos, onde o acesso ao dado pode mudar dinamicamente ao longo tempo, uma 
proposta com um comportamento exclusivo pode não ser a melhor solução. Em um 
ambiente dinâmico, um comportamento, por exemplo, conservador, que estava 
funcionando bem por um determinado período de tempo, pode causar um atraso muito 
grande na execução das transações, após a mudança do ambiente. Um ambiente 
dinâmico típico é um ambiente móvel. 

A computação móvel permite que usuários com um dispositivo móvel como um 
PDA (Personal Digital Assistants), notebook e equipamentos similares, acessem 
informações através de um meio de comunicação sem fio. Com esse avanço 
tecnológico, está ficando cada vez mais comum a utilização de redes sem fio que podem 
ser fixas ou móveis. As redes sem fio móveis, de configuração dinâmica, onde nós 
(unidades móveis) podem entrar e sair da rede dinamicamente são chamadas de redes 
móveis ad hoc (MANET – Mobile Ad hoc network). Em relação às aplicações desse tipo 
de rede, destacam-se, dentre outras, aquelas que envolvem trocas de dados móveis 
cooperativos em aplicações comerciais ou industriais [Corson 99], redes com aplicações 
militares, onde o fator mobilidade e falta de infra-estrutura pré-estabelecida são de 
grande importância [Chadha 04], [Pereira 04], [Gruenwald 06], aplicações em áreas 
remotas, a exemplo de zonas de desastre que não contam com uma infra-estrutura pré-
existente [Lawrence 98], redes independentes veiculares [Saha 04], serviços 
disponibilizados em regiões metropolitanas, como por exemplo, o apresentado em 
[Huang 05], e que mostra o uso de uma MANET em uma empresa de táxi. 

Nesse novo cenário surge um grande desafio: o acesso aos sistemas de banco de 
dados, que devem estar em seu estado consistente, em qualquer lugar e a qualquer 
momento, independentemente da localização e do padrão de movimento do dispositivo 
móvel. Adicionalmente, uma coleção de bancos de dados autônomos, heterogêneos e 
distribuídos em unidades móveis distintas interconectadas através dessa infra-estrutura 
de comunicação sem fio podem compartilhar os seus dados. Em [Brayner 03a] tal 
coleção é denominada uma comunidade de bancos de dados móveis - MDBC (Mobile 
DataBase Community). Em uma MDBC, unidades móveis podem entrar ou sair da rede 
de maneira autônoma e dinâmica. 
 Nesse cenário dinâmico, tal como a MDBC, a entrada ou a saída de unidades 
móveis podem alterar o padrão de acesso aos dados disponíveis. Por exemplo, o 
escalonador de uma MDBC, com comportamento exclusivamente agressivo, o qual não 
atrasa a execução de uma operação, pode estar gerando uma baixa taxa de transações 
abortadas durante um período tempo, com uma configuração especifica da MDBC. 
Depois da entrada de uma nova unidade móvel, pode acontecer que essa nova unidade 
móvel gere tantos conflitos, que seria melhor para o escalonador, nesse período, adotar 
um comportamento conservador para garantir a taxa de transações abortadas em um 
nível mais baixo. 
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1.2 Escopo da Tese 

Essa tese apresenta o Escalonador Inteligente de Transações (EIT), que se 
caracteriza por comportar-se de maneira agressiva ou conservadora. O comportamento 
do EIT, agressivo ou conservador, é alterado dinamicamente e sem interferência 
humana, de acordo com certas características do ambiente computacional onde está 
inserido. O EIT tem como um de seus componentes um sistema especialista baseado em 
lógica fuzzy, que será responsável pela escolha do comportamento mais apropriado para 
o escalonador durante um determinado período de tempo. O objetivo buscado com o 
uso do EIT é reduzir o atraso causado pela sincronização das operações, mantendo uma 
taxa de transações abortadas dentro do menor nível possível. 

Em um ambiente dinâmico, tal como uma MDBC, o uso de um escalonador que 
analise as condições do ambiente computacional é importante, pois o acesso aos itens de 
dados disponíveis no sistema de banco de dados da MDBC pode mudar dinamicamente. 
Dessa forma, o EIT foi desenvolvido para também suportar ambientes dinâmicos, tal 
como uma MDBC. O EIT analisa periodicamente o ambiente e verifica 
automaticamente, através do seu sistema especialista, qual o comportamento mais 
apropriado do escalonador durante um determinado período de tempo. 

Como o critério de corretude de serializabilidade convencional é considerado 
muito restritivo para um ambiente móvel, tal como uma MDBC, pois a ocorrência de 
desconexões das unidades móveis podem causar um atraso muito grande na execução 
das transações, o EIT também foi desenvolvido para trabalhar com o critério de 
corretude de serializabilidade semântica. O critério de corretude de serializabilidade 
semântica foi apresentado em [Brayner 99] e aplicado em uma MDBC, como pode ser 
encontrado em [Brayner 06].

Para avaliar o desempenho do EIT em um ambiente dinâmico de banco de 
dados, foi desenvolvido um ambiente de teste, onde uma MDBC pode ser simulada. 
Nesse ambiente, cada unidade móvel é composta pelo seu banco de dados e por um 
simulador de transações. Vários testes foram realizados com o auxílio desse ambiente, 
que validaram as hipóteses inicialmente levantadas, ou seja, que uma mudança no 
comportamento do escalonador pode ser uma solução de compromisso, onde é possível 
diminuir o atraso causado pela sincronização das operações mantendo a taxa de 
transações abortadas. 

1.3 Objetivos da Tese 

  

Nesse contexto, essa tese tem como objetivo a especificação e implementação de 
um escalonador de transação inteligente capaz de identificar mudanças no ambiente 
computacional onde está inserido, escolher o comportamento mais apropriado e adaptar-
se automaticamente às mudanças desse ambientes sem interferência humana. 

Dessa forma, o EIT deve ter as seguintes características: 
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• Ser composto por um componente inteligente que seja capaz de identificar as 
mudanças do ambiente e escolher o melhor comportamento para o 
escalonador em um determinado período de tempo 

• Ser auto-adaptativo. O escalonador deve mudar seu comportamento 
automaticamente sem interferência humana ao longo do tempo. 

• Trabalhar com mais de um critério de corretude. Além do critério de 
corretude de serializabilidade tradicional, baseado na sintaxe da transação, 
deve também funcionar com critérios baseados no conhecimento semântico 
das transações. 

• Trabalhar em um ambiente dinâmico de banco de dados, tal como uma 
MDBC, que é composta por uma coleção de banco de dados autônomos, 
heterogêneos e distribuídos em uma rede de comunicação de dados sem fio. 

1.4 Estrutura da Tese 

Essa tese está organizada nos seguintes capítulos: 
No Capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos relacionados aos protocolos 

de controle de concorrência das transações. Os principais protocolos de controle de 
concorrência baseados no critério de corretude de serializabilidade são descritos. 

O Capítulo 3 apresenta novos modelos transacionais, chamados de modelos 
estendidos ou de aplicações avançadas. Esses modelos exploram a semântica do 
conhecimento, para definir modelos menos restritivos do que os encontrados em um 
ambiente tradicional. Esse capítulo também apresenta novos modelos propostos, 
voltados para ambientes de múltiplos bancos de dados. 

O Capítulo 4 apresenta uma visão geral sobre ambientes de configuração 
dinâmica, assim como os principais protocolos de controle de concorrência voltados 
para ambientes de computação móvel. Por fim, nesse capítulo, um comparativo entre os 
diferentes modelos é apresentado.  

No Capítulo 5, o Escalonador Inteligente de Transações (EIT) é apresentado: 
faz-se inicialmente uma descrição sobre a sua arquitetura e componentes. Em seguida, 
apresenta-se a especificação formal do seu comportamento, usando os critérios de 
corretude de serializabilidade convencional e serializabilidade semântica. Nesse 
capítulo também é demonstrado como o EIT pode ser utilizado em um ambiente 
dinâmico de banco de dados, tal como uma MDBC. Faz-se ainda uma análise sobre o 
impacto do uso de procedimentos voltados para recuperação de falhas na operação do 
EIT. Finalmente, na última seção desse capítulo é apresentada uma análise comparativa 
entre o EIT e outras propostas da literatura. 

O Capítulo 6 detalha o desenvolvimento do EIT e apresenta uma análise dos 
resultados obtidos. Esse capítulo descreve a implementação do EIT e do simulador de 
uma MDBC, assim como um conjunto de testes realizados para verificar a viabilidade e 
a conveniência de uso do EIT em um ambiente dinâmico de banco de dados. 

Por fim, no Capítulo 7 as conclusões são apresentadas e sugerem-se possíveis 
trabalhos futuros. 



______________________________________________________________________ 

Capítulo 2 

Controle de Concorrência em 
Sistema de Banco de Dados 
______________________________________________________________________

2.1 Introdução 

Transações representam unidades lógicas que agrupam um conjunto de 
operações executadas sobre um sistema de banco de dados. Transações devem 
transformar o banco de dados de um estado consistente, para outro estado também 
consistente. Um banco de dados está em um estado consistente quando ele obedece 
todas as restrições de consistência (integridade) definidas sobre ele [Elmasri 00], [Özsu 
01], [Bernstein 87], [Barghouti 91] e se todos os itens de dados satisfazem às restrições 
de consistência específicas da aplicação [Elmasri 00], [Barghouti 91]. 

O escalonador é o componente do SGBD, responsável pela sincronização das 
operações de transações diferentes que ocorrem simultaneamente, com objetivo de 
garantir a consistência do banco de dados. O escalonador utiliza protocolos de controle 
de concorrência para garantir essa propriedade.  

Nesse contexto, esse capítulo apresenta uma descrição dos conceitos básicos 
relacionados às transações em um sistema de banco de dados, assim como os protocolos 
de controle de concorrência utilizados nos sistemas gerenciadores de banco de dados 
tradicionais. Todos os protocolos descritos nesse capítulo são baseados no critério de 
corretude de serializabilidade. 

 Esse capítulo está estruturado nas seguintes seções: 2.2, onde são apresentados 
os conceitos básicos sobre o controle de concorrência de transações, incluindo as 
definições necessárias para a compreensão desse trabalho; e 2.3, onde os principais 
protocolos de concorrência com serializabilidade são descritos.  
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2.2 Modelo Clássico de Transações 

2.2.1 Conceitos Básicos 

Usuários interagem com os sistemas de banco de dados através de transações. 
Uma transação representa uma abstração de uma seqüência de operações no banco de 
dados, resultante da execução de programas de aplicações [Brayner 99]. Portanto, uma 
transação (definição 2.1) é uma representação da seqüência de operações de leitura 
(read) e escrita (write) em objetos do banco de dados, sendo finalizada com uma 
operação de confirmação (commit) ou rejeição (abort), para indicar se a execução 
ocorreu com sucesso ou não, respectivamente [Bernstein 87]. 

Definição 2.1 (Transação): uma transação T é uma seqüência de operações distintas o1, 
o2, ...,on. ∈ {r,w,c,a}, onde r representa uma operação de leitura (read) e w representa 
uma operação de escrita (write) desempenhada por T em objetos do banco de dados. 
Essa seqüência será finalizada com uma operação de confirmação c (commit) ou uma 
operação de rejeição a (abort). O conjunto de todas as operações de T é representado 
por OP(T).                                    �

No modelo de sistemas de banco de dados tradicionais, as transações devem 
apresentar certas propriedades, chamadas de propriedades ACID [Härder 83]. Essas 
propriedades são descrita a seguir: 

• Atomicidade: ou todas as operações da transação são refletidas corretamente 
no banco de dados ou nenhuma o será; 

• Consistência: a execução de uma transação isolada (ou seja, sem a execução 
concorrente de outra transação) preserva a consistência do banco de dados; 

• Isolamento: embora diversas transações possam ser executadas de forma 
concorrente, o sistema deve garantir que, para todo par de transações Ti e Tj, 
Ti tem a ilusão que Tj terminou sua execução antes de Ti começar, ou que Tj

começou sua execução depois de Ti terminar. Assim, cada transação não 
pode enxergar alterações de outras transações concorrentes no sistema, 
enquanto estas estão ativas, ou seja, não finalizaram a sua execução; 

• Durabilidade: depois da transação completar-se com sucesso, as mudanças 
que ela faz no banco de dados persistem, até  mesmo se houver falhas no 
sistema. 

Transações simultâneas executadas sobre um banco de dados podem levar esse 
banco a um estado inconsistente. Para ilustrar esse problema um exemplo é apresentado 
a seguir. 

Suponha um sistema bancário composto por duas contas A e B. Nesse sistema, 
duas transações T1 e T2 estão ocorrendo simultaneamente. A transação T1 transfere R$ 
50,00 da conta A para a conta B. A transação T2 transfere R$ 100,00 da conta A para 
conta B. Para garantir a consistência do banco de dados nesse modelo, é necessário que 
a soma dos saldos das duas contas seja a mesma antes e depois da execução das 
transações, isto é, saldoi(A) + saldoi(B) = saldof(A) + saldof(B), onde saldoi(X), 
significa o saldo inicial da conta X e o saldof(X) significa o saldo final da conta X.  
Suponha também que o saldoi(A) = 1000,00 e o saldoi(B) = 2000,00. 
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A Figura 2.1 apresenta a execução dessas duas transações, T1 e T2, ao longo do 
tempo. Como se pode observar, a execução das operações das transações T1 e T2 leva o 
banco de dados a um estado inconsistente, uma vez que, o valor da soma dos saldos das 
contas A e B (saldoi(A) + saldoi(B)) é de 3000,00 e a soma dos saldos finais das contas 
A e B (saldof(A) + saldof(B)) é de 3.050,00. 

Para evitar problemas desse tipo, o controle de concorrência tem como objetivo 
sincronizar as operações das transações concorrentes, fazendo com que a execução 
dessas transações sempre leve o banco de dados de um estado consistente E1 para outro 
estado consistente E2. O componente de um sistema de banco de dados responsável por 
implementar o controle de concorrência é chamado de escalonador (scheduler). A 
Figura 2.2 apresenta um modelo abstrato para um sistema de banco de dados proposto 
em [Bernstein 87], composto de quatro módulos: 

• Gerenciador de cache: tem como finalidade manter o cache, movendo 
dados da unidade de armazenamento volátil para a estável, em resposta às 
solicitações dos níveis mais altos. 

• Gerenciador de recuperação: responsável por garantir que o banco de 
dados mantenha todos os efeitos de uma transação confirmada e nenhum dos 
efeitos de uma transação abortada. 

• Escalonador (scheduler): controla a execução concorrente das transações. 
Depois de receber uma operação, o escalonador pode executar, rejeitar ou 
atrasar a execução da operação.

• Gerenciador de Transações: tem como função básica, receber as transações 
e encaminhá-las para o escalonador 

T1 T2 Saldo(A) Saldo(B) 

read(A)  1000,00 2000,00 

A:= A -50 read(A)   

 A := A-100   

 write(A) 900,00  

write(A) read(B) 950,00  

read(B)    

B:=B+50    

write(B) B:=B+100  2050,00 

 write(B)  2100,00 
tempo 

Figura 2.1: Execução das transações T1 e T2
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Escalonamento, schedule, história e escala de execução são os nomes dados a 
uma seqüência ordenada no tempo das operações importantes (operações de leitura e 
escrita), executadas por uma ou mais transações. Na Figura 2.3 é ilustrado o exemplo de 
um escalonador S, sobre as transações T1 e T2. Nessa figura, r1(x) significa que existe 
uma operação de leitura (read) sobre o dado x na transação T1, w1 é uma operação de 
escrita (write) da transação T1 e c1 a confirmação da efetivação da transação (commit).  

De uma maneira formal, o conceito escalonamento é apresentado na definição 
2.2 

Definição 2.2 (Escalonamento): Um escalonamento S sobre um conjunto de transações 
T={T1, T2, ..., Tn} representa uma seqüência entrelaçada de operações das transações em 
T, onde S é um elemento do produto entrelaçado1 T1∗ T2∗⋅⋅⋅∗ Tn. A ordem indicada pelas 
transações em T deve ser preservada por qualquer escalonamento sobre T. Isso significa 
que, se uma operação pi precede qi em uma transação Ti (isto é, pi < qi), Ti ∈ T, então a 
execução de pi deve acontecer antes de qi em qualquer escalonamento sobre T. O 
conjunto de todas as operações de S é representado por OP(S).                                     �

                                               
1 Tradução livre para shuffle product.

T1 = r1(x)w1(x)c1

T2 = r2(y)w2(x)c2

S = r1(x) r2(y)w2(x) w1(x)c1c2

Figura 2.3: Escalonamento S com as transações T1 e T2

Gerenciador 
de Transações 

 Escalonador 
(scheduler) 

Gerenciamento 
de dados 

BD

Gerenciador de 
Recuperação

Gerenciador 
de cache

Figura 2.2: Módulos de um Sistema de Banco de Dados
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             Na Figura 2.4 é apresentado um modelo abstrato do escalonador. O escalonador 
é o componente do SGBD responsável pelo protocolo de controle de concorrência, isto 
é, por sincronizar as operações de diferentes transações produzindo escalonamentos que 
garantam a consistência do banco de dados. 

 Outro conceito importante relacionado com escalonamento, também utilizado 
durante esse trabalho, é o de projeção (definição 2.3). 

Definição 2.3 (Projeção): Seja S um escalonamento sobre o conjunto de transações T e 
o conjunto de transações M, onde T ⊇ M. Uma projeção P de S sobre M é um 
escalonamento, no qual as seguintes condições devem ser obedecidas: 
(i) P apenas contém operações de transações pertencentes a M; 
(ii) ∀ q ∈ OP(P), então q ∈ OP(S), e; 
(iii) ∀ o, q ∈ OP(P), se o <P q então o <S q, onde  <S significa precedência na execução 
relativa ao escalonamento S                                                �

2.2.2 Escalonamentos Corretos 

Como mencionado anteriormente, o sistema de banco de dados deve controlar a 
execução concorrente das transações, com o objetivo de garantir que o estado do banco 
de dados permaneça consistente. Para tanto, é necessário determinar quais 
escalonamentos são corretos, isto é, quais escalonamentos deixam o banco de dados em 
um estado consistente, após a execução das operações das transações envolvidas. Uma 
premissa básica para identificação de escalonamentos corretos é que toda a transação, se 

T3

Escalonador

T1
T2

EEssccaalloonnaammeennttoo,, sscchheedduullee,,
hhiissttóórriiaa oouu eessccaallaa ddee eexxeeccuuççããoo 

Figura 2.4: Modelo Abstrato do Escalonador
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executada de forma isolada, transformará qualquer banco de dados com estado 
consistente, em um outro banco de dados, com estado também consistente [Gray 81].  

Um escalonamento é serial quando todas as operações das transações envolvidas 
no escalonamento são executadas seqüencialmente, sem entrelaçamento de operações de 
transações diferentes, como apresentado na Figura 2.5. Todo escalonamento serial é 
correto [Bernstein 87].  

O conceito de serializabilidade [Eswaran 76] é utilizado para identificar quais 
escalonamentos são corretos. Um escalonamento é serializável, se for equivalente a um 
escalonamento serial. Dois escalonamentos S e S’ são ditos equivalentes, quando 
envolvem o mesmo conjunto de transações T = {T1, T2, ..., Tn} e  produzem os mesmos 
efeitos no banco de dados. Os efeitos de um escalonamento são os valores produzidos 
por operações de escrita de transações não abortadas [Bernstein 87]. 

 Há várias maneiras de se definir equivalência de escalonamentos. Um tipo de 
equivalência é a equivalência de resultado (ou estado final), onde dois escalonamentos 
são equivalentes se produzirem o mesmo resultado final, a partir do mesmo estado 
inicial do banco de dados [Elmasri 00].  

Um segundo tipo de equivalência é a equivalência por visão. Dois 
escalonamentos S e S´ são equivalentes por visão, se as três condições seguintes forem 
satisfeitas [Silberschatz 99]: 

1. Para cada item de dados x, se a transação Ti fizer uma leitura do valor inicial 
de x no escalonamento S, então a transação Ti no  escalonamento S’, também 
deve ler o mesmo valor inicial de x. 

2. Para cada item de dado x, se a transação Ti executa um ri(x) no 
escalonamento S e aquele valor foi produzido pela transação Tj (se houver), 
então a transação Ti também deverá, no escalonamento S’, ler o valor de x
que foi produzido pela transação Tj. 

3. Para cada item de dado x, a transação (se houver) que executa a operação 
final w(x) no escalonamento S tem que executar a mesma operação w(x) final 
no escalonamento S’. 

A idéia da equivalência por visão é que, uma vez que cada operação de leitura de 
uma transação lê o resultado da mesma operação de escrita (se houver) em ambos os 
escalonamentos, as operações de escrita de cada transação devem produzir o mesmo 
resultado no banco de dados. As operações de leitura são ditas ter a mesma visão em 
ambos os escalonamentos. A condição 3 garante as operações de escrita final em cada 
item de dado em ambos os escalonamentos, fazendo com que o banco de dados tenha o 
mesmo estado final em ambos os escalonamentos. 

Para a definição do terceiro tipo de equivalência, é necessário apresentar 
primeiramente o conceito de operações conflitantes. Duas operações são ditas 
conflitantes quando pertencem a duas transações diferentes, são executadas sobre o 

T1 = r1(x)w1(x)c1

T2 = r2(y)w2(x)c2

S = r1(x)w1(x)c1r2(y)w2(x)c2

Figura 2.5: Escalonamento serial. 
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mesmo item de dado e pelo menos uma dessas operações é uma operação de escrita 
(Definição 2.4). 

Definição 2.4 (Operações conflitantes): Sejam pi ∈ OP(Ti) e qj ∈ OP(Tj) operações de 
Ti e Tj, com i≠j, onde OP(Ti) representa o conjunto de todas as operações de Ti. Duas 
operações pi e qj conflitam (ou são conflitantes), se e apenas se elas são executadas 
sobre o mesmo objeto do banco de dados e ao menos uma delas é uma operação de 
escrita.                       �

Dois escalonamentos S e S’ são ditos equivalentes por conflito, se as operações 
conflitantes nos dois escalonamentos aparecem na mesma ordem, isto é, para quaisquer 
operações pi e qj  pertencentes às transações Ti e Tj respectivamente, se  pi <S qj , então 
pi <S’ qj. Um escalonamento S’ é serializável por conflito, se for equivalente por conflito 
a um escalonamento serial.  

Para verificar se um escalonamento é serializável por conflito pode-se usar o 
grafo de serialização (SG – Serializable Graph). Um escalonamento S é serializável por 
conflito se o seu grafo de serialização SG(S) for acíclico [Bernstein 87]. O grafo de 
serialização é um grafo direcionado, onde os nós são as transações e uma determinada 
aresta Ti → Tj existirá, se uma das operações de Ti precede e conflita com qualquer 
operação de Tj em S. Um exemplo de grafo de serialização é apresentado na Figura 2.6. 

A equivalência através da serializabilidade por conflito é mais restritiva que a da 
serializabilidade por estado final e a da serializabilidade por visão. Porém, o algoritmo 
que encontra escalonamentos corretos baseado em serializabilidade por conflito tem 
complexidade polinomial, enquanto que os baseados em serializabilidade por resultado 
final ou por visão apresentam um problema NP-completo [Papadimitriou 79]. O 
diagrama de Venn, apresentado na Figura 2.7, mostra o relacionamento entre os 
escalonamentos serializáveis por estado final (FSR – Final Serializable), 
escalonamentos serializáveis por visão (VSR – View Serializable), escalonamentos 
serializáveis por conflito (CSR – Conflict Serializable) e escalonamentos seriais 
(Serial). Como se pode observar:       FSR ⊃ VSR ⊃ CSR ⊃ Serial.  

Por convenção, o termo serializabilidade é utilizado nessa tese com o significado 
de serializabilidade por conflito. Esse é o critério mais utilizado para equivalência de 
escalonamentos e é implementado nos SGBDs comerciais. É também um dos critérios 
utilizados na especificação do escalonador inteligente proposto no Capítulo 5 dessa tese. 

T1 = r1(x)w1(x)c1

T2 = r2(y)w2(x)c2

S = r1(x)r2(y) w1(x)w2(x)c1c2

Figura 2.6 : Grafo de Serialização
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2.2.3 Grau de Confiabilidade de Escalonamentos 

Os escalonamentos devem ser corretos e confiáveis. Escalonamentos confiáveis 
são aqueles que permitem, ao sistema de recuperação a falhas, deixar o banco de dados 
em um estado consistente após a ocorrência de uma falha.  

Escalonamentos com possibilidade de recuperação são chamados de 
escalonamentos recuperáveis (RC – Recoverable), e devem obedecer à seguinte regra: 
se uma transação Ti ler um item de dado que uma transação Tj escreveu, com i ≠ j  em 
S, obrigatoriamente cj <S ci. Isto significa que, um escalonamento é recuperável se e 
somente se, para cada transação que lê um item de dado, a transação que escreveu esse 
mesmo item de dado (se houver) deve efetivar-se, antes da efetivação da transação de 
leitura [Bernstein 87], [Silberschatz 99], [Elmasri 00]. 

Um problema que o escalonador deve evitar ao construir um escalonamento é o 
aborto de transações em cascata. Transações são ditas abortadas em cascata quando o 
aborto de uma transação provoca uma seqüência de abortos em outras transações. Para 
evitar isso, deve-se obedecer a seguinte propriedade: uma transação só deve ler um item 
de dado, escrito por uma outra transação, se esta outra transação já tiver sido efetivada. 
Isto é, um escalonamento evita cascateamento de abortos (ACA – Avoids Cascading 
Aborts), se e somente se, para qualquer Ti que lê um item de dado x escrito por Tj,  cj <S

ri(x). 
 Finalmente, há um terceiro e mais restritivo tipo de escalonamento, o 
escalonamento restrito (ST – Strict), no qual as transações só podem ler ou escrever um 
item de dado x, depois que a última transação que escreveu o item de dado x tenha 
finalizado.  Isto é, se wj(x) <S oi(x) com i ≠ j em S, obrigatoriamente aj <S oi(x) ou cj <S

oi(x), onde oi(x) é uma operação ri(x) ou wi(x) e aj denota o aborto da transação Tj.  
Sendo assim, nenhum item de dado deve ser lido ou escrito, até que a transação que 
escreveu anteriormente esse item de dado tenha terminado ou com um aborto ou com 
uma confirmação. 

A Figura 2.8 ilustra um conjunto de escalonamentos gerados a partir das 
transações T1 e T2. Como pode-se observar S1 é serializável (SR), mas não é 
recuperável. Em S1, a transação T2 lê y de T1, mas c2 < c1. O escalonamento S2 é 
recuperável (RC) mas não evita aborto em cascata (ACA), já que nesse escalonamento 

FSR 

VSR 

CSR 

Figura 2.7: Relacionamento entre os tipos de equivalência

serial
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T2 lê y de T1 antes de T1 efetivar. O escalonamento S3 é ACA, porém não é restrito (ST), 
uma vez que T2 sobrescreve o valor de x escrito por T1, antes de T1 efetivar. Por fim, S4

é restrito (ST) [Bernstein 87]. 

A Figura 2.9 apresenta o diagrama de Venn com o relacionamento entre os 
quatro conjuntos de escalonamentos, RC, ACA, ST e SR. O conjunto SR intercepta 
todos os outros conjuntos, mas é incompatível2 com cada um deles [Bernstein 87]. 

2.3 Protocolos de Controle de Concorrência com 
Serializabilidade 

Nessa seção são apresentados os principais protocolos de controle de 
concorrência que utilizam serializabilidade como critério de corretude. Técnicas como 
bloqueio de itens de dados, marca de tempo, análise do grafo de serialização e validação 
são utilizadas para garantir escalonamentos serializáveis. 

Na literatura existem diferentes classificações para esses protocolos de controle 
de concorrência que utilizam serializabilidade como critério de corretude. A seguir são 
apresentadas duas dessas classificações. 

                                               
2 Dois conjuntos são incompatíveis quando nenhum dos conjuntos pode estar contido no outro. 

T1 = w1 (x)w1(y)w1 (z) c1      T2 = r2(u)w2(x) r2(y)w2(y)c2

S1 = w1 (x)w1(y) r2(u)w2(x) r2(y)w2(y)c2w1 (z) c1   
S2 =  w1 (x)w1(y) r2(u)w2(x) r2(y)w2(y)w1 (z) c1 c2 

S3 = w1 (x)w1(y) r2(u)w2(x) w1 (z) c1 r2(y)w2(y)c2

S4 = w1 (x)w1(y) r2(u)w1 (z) c1 w2(x) r2(y)w2(y)c2

Figura 2.8: Exemplos de diferentes tipos de escalonamentos

RC 

ACA 

ST 

SR 

Figura 2.9: Relacionamento entre os tipos de escalonamentos
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Tamer Özsu  e Patrick Valduriez em [Özsu 01] dividem os protocolos de 
controle de concorrência em duas classes: métodos de controle pessimistas, que 
verificam a corretude do escalonamento no momento da execução e métodos de 
controle otimista, que atrasam a validação para um período após a execução da 
operação. Dentre os protocolos pessimistas, pode-se citar os algoritmos baseados em 
bloqueio e os baseados em marcas de tempo, enquanto para os protocolos otimistas se 
destacam os certificadores. 

Nessa tese é usada a classificação apresentada em [Bernstein 87], onde os 
protocolos de controle de concorrência baseados em serializabilidade podem ser 
classificados segundo o seu comportamento como agressivos ou conservadores. Os 
protocolos agressivos evitam atrasar o escalonamento (execução) das operações sobre 
objetos do banco de dados. Por outro lado, os protocolos conservadores podem atrasar 
as operações, para garantir um escalonamento de operações que gere um estado 
consistente no banco de dados.  

Os protocolos agressivos podem ser ainda classificados como otimistas ou 
pessimistas [Brayner 99a]. Um escalonador executando um protocolo agressivo 
pessimista deve decidir aceitar ou rejeitar uma operação de uma transação T assim que 
recebe a operação. Se decidir por rejeitar a operação, a transação T será abortada. Um 
escalonador com comportamento agressivo otimista imediatamente escalona a operação, 
e após um período de tempo, verifica se o escalonamento já processado está correto, 
decidindo então se continua sincronizando as operações ou se é necessário abortar uma 
ou mais transações.  

A Figura 2.10 mostra alguns protocolos de controle de controle de concorrência 
em relação a essa classificação [Brayner 99a]. Entre os protocolos conservadores, são 
relacionados o Protocolo de bloqueio em Duas fases (2PL – 2 Phase Locking) e o 
Altruísta.  Com comportamento agressivo e que utilizam uma abordagem pessimista, 
são apresentados os protocolos baseados em ordenação por marcas de tempo (TO – 
Timestamp Ordering) e o Teste de Grafo de Serialização (SGT – Serialization Graph 
Testing). Dentre os protocolos agressivos e com abordagem otimista, o protocolo de 
Validação (ou Certificador) pode ser citado. Nas seções seguintes esses protocolos são 
descritos. 

   

Protocolo de Controle 
de Concorrência

Conservador

2PL

Altruísta

Agressivo

Pessimista

Otimista

TO

SGT

Certificadores

Figura 2.10: Classificação dos Protocolos de Controle de Concorrência 
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2.3.1 Protocolo de Bloqueio em Duas Fases 2PL  

Antes de apresentar o protocolo 2PL, é necessário fazer uma análise sobre a 
técnica de bloqueio e o seu significado. Diz-se que uma transação Ti obteve um 
bloqueio sobre um item de dado, se garante algum tipo de restrição ao acesso a esse 
item de dado, caso uma transação Tj deseje realizar operações sobre ele. Os dois tipos 
básicos de bloqueio de um item de dado são: 

• Compartilhado (rl - read lock): se uma transação Ti obteve um bloqueio 
compartilhado sobre o item de dado x, então Ti pode ler, mas não escrever x. 

• Exclusivo (wl - write lock): se uma transação Ti obteve um bloqueio 
exclusivo do item de dado x, então Ti pode tanto ler quanto escrever o item 
de dado x. 

Uma matriz de compatibilidade define o relacionamento entre os tipos de 
bloqueios. Na Tabela 2.1 é possível observar que o modo compartilhado é compatível 
com o modo compartilhado, mas não com o modo exclusivo. Podem existir vários 
bloqueios compartilhados sobre o mesmo item de dado, obtidos por diferentes 
transações. Uma solicitação de bloqueio exclusivo, entretanto, precisa esperar o fim de 
qualquer tipo de bloqueio para ser efetivada. O escalonador garante que apenas uma 
transação pode manter um bloqueio exclusivo a um item de dado em um período de 
tempo específico. 

Tabela 2.1: Matriz de compatibilidade de bloqueios 
Compartilhado Exclusivo 

Compartilhado Verdadeiro Falso 
Exclusivo Falso Falso 

O protocolo 2PL foi introduzido em [Eswaran 76], sendo atualmente o protocolo 
padrão para a solução de problemas de controle de concorrência nos sistemas de banco 
de dados tradicionais [Barghouti 91]. Três regras devem ser obedecidas nesse protocolo 
[Bernstein 87]: 

• Regra 1: quando o escalonador recebe uma operação pi(x) do gerenciador de 
transações, o escalonador verifica se pli(x) ( pli(x) é um bloqueio de leitura 
ou escrita: rli(x) ou wli(x) ) conflita com algum bloqueio qlj(x) que já tenha 
sido concedido. Se houver conflito, ele retarda pi(x), forçando Ti a esperar, 
até que ele possa receber o bloqueio solicitado. Se não, o escalonador 
concede pli(x). Isso evita que duas transações acessem concorrentemente em 
modo conflitante o mesmo item de dado. 

• Regra 2: uma vez que o escalonador tenha cedido um bloqueio para Ti, ele 
não pode liberar esse bloqueio até que tenha recebido um reconhecimento do 
gerenciador de dados, avisando que a operação correspondente ao bloqueio 
foi processada. Essa regra impõe ao gerenciador de dados, que o 
processamento das operações em um item de dados ocorra na ordem de 
execução submetida pelo escalonador. 
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• Regra 3: uma vez que o escalonador tenha liberado um bloqueio para uma 
transação, ele não pode subseqüentemente obter qualquer outro bloqueio 
para aquela transação, relativo ao mesmo item de dado. 

O protocolo 2PL básico é caracterizado por duas fases: 
• Fase de expansão (ou crescimento): as transações obtêm os bloqueios e, 

nessa fase, não pode existir liberação de bloqueios. 
• Fase de encolhimento: as transações liberam os seus bloqueios. Bloqueios 

não podem ser obtidos nessa fase. 

O protocolo 2PL restrito é uma variação do 2PL básico, onde os bloqueios de 
escrita só são liberados após a operação de efetivação (commit ou abort) das transações. 
O 2PL restrito é a variação mais popular do 2PL, garantindo sempre escalonamentos 
restritos [Elmasri 00]. Uma outra variação do 2PL básico é o 2PL rigoroso, onde o 
escalonador libera todos os bloqueios de uma transação juntos, quando a transação 
termina. 

O 2PL não evita deadlocks (bloqueio na execução). Por isso o escalonador 
necessita de uma estratégia para sua detecção, evitando que uma transação fique 
bloqueada para sempre. Uma verificação precisa de um deadlock pode ser realizada 
pelo escalonador, através de um grafo direcionado chamado WFG (Wait-For-Graph). 
No WFG, os nós são as transações, e uma aresta Ti → Tj estará presente, se e somente 
se, a transação Ti estiver esperando uma liberação de bloqueio de uma transação T . Um 
ciclo nesse grafo identifica um deadlock. 

Uma questão importante é a freqüência na qual o escalonador deve verificar a 
presença de deadlocks. Em princípio, essa verificação poderia ser realizada sempre que 
uma nova aresta fosse adicionada. Porém, isso poderia atrasar muito o processamento 
das transações. Por exemplo, se operações são freqüentemente atrasadas, mas deadlocks
são relativamente raros, então o escalonador gastaria muito esforço procurando por 
deadlocks que raramente acontecem.  

Ao descobrir um deadlock, o escalonador deve abortar a transação que o causou. 
A transação escolhida para ser abortada é chamada de vítima. A escolha da transação 
vítima pode envolver a análise dos seguintes aspectos [Bernstein 87]: 

• A quantidade de esforço que já tenha sido gasto pela transação. 
• O número de atualizações que esta transação já realizou. 
• A quantidade de esforço para finalizar uma transação. O escalonador deve 

evitar abortar uma transação que está quase terminada. 
• O número de ciclos que contém a transação. Uma vez que abortar uma 

transação, quebra todos os ciclos que a envolvem é melhor escolher uma 
transação que esteja envolvida em mais de um ciclo, se possível. 

2.3.2 Protocolo Altruísta 

O protocolo altruísta [Salem 94] é uma extensão do protocolo 2PL, que faz uso 
de informações sobre padrões de acesso de uma transação, para decidir quais recursos 
podem ser liberados. Em particular, a técnica usa dois tipos de informação: informação 
de padrão de acesso negativo, a qual descreve os objetos que não serão afetados por 
uma transação e informações de padrões de acesso positivo, que define qual objeto será 
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acessado pela transação e em que ordem. Estes dois tipos de informação permitem às 
transações longas liberarem seus recursos depois que eles forem utilizados. 

Além das operações de bloqueio e desbloqueio, o protocolo altruísta tem uma 
terceira operação chamada de doação (donate). Como a operação de desbloqueio, a 
operação de doação é usada pelo escalonador para informar a outra transação a 
possibilidade de utilização de um objeto doado. Quando a operação de doação é 
utilizada, a transação que fez a doação está livre para adquirir novos bloqueios, isto é, as 
operações de doação e bloqueio não necessitam ser em duas fases.  

O escalonamento gerado a partir de um protocolo baseado no bloqueio altruísta 
deve obedecer às duas regras seguintes [Salem 94]: 

• Regra 1: Duas transações não podem ter bloqueio ao mesmo item de dado 
simultaneamente, ao menos que uma dessas transações doe o item de dado 
primeiro.   

Se uma transação bloqueia um objeto que foi doado (e ainda não desbloqueado) 
por uma outra transação, diz-se que esta transação está na trilha da transação que fez a 
doação. Uma transação está completamente na trilha de uma outra transação, se todos os 
objetos que ela bloqueia estão na trilha de uma outra transação. 

• Regra 2: Se uma transação Ti está na trilha de uma outra transação Tj, então 
ela deve estar completamente na trilha de Tj , até que Tj execute sua primeira 
operação de desbloqueio. 

2.3.3 Protocolo de Ordenação por Marca de Tempo 

O protocolo de ordenação por marca de tempo – TO não usa bloqueio, portanto 
não causa deadlocks. Esse protocolo foi apresentado inicialmente por Lamport em 
[Lamport 78]. No TO o gerenciador de transações atribui uma única marca de tempo 
para cada transação Ti, mostrada por ts(Ti). O escalonador ordena as operações em 
conflito, de acordo com as marcas de tempo das transações. A regra básica do TO é a 
seguinte: 

• Regra TO: se pi(x) e qj(x) são operações conflitantes, então o gerenciador de 
dados processa pi(x) <S qj(x) se e somente se ts(Ti) < ts(Tj).

O escalonador baseado no protocolo TO possui uma implementação simples e 
agressiva da regra básica de TO. Essa regra produz sempre escalonamentos 
serializáveis. O escalonador encaminha imediatamente as operações, de acordo com o 
esquema: primeira-que chega-primeira-servida (first-come-first-served). Para garantir 
que esta ordem não viole a regra TO, o escalonador rejeita operações recebidas em 
atraso. Uma  operação pi(x) está atrasada, se chegar depois do escalonador ter recebido 
uma operação conflitante qj(x) com ts(Tj) > ts(Ti). Se pi(x) é rejeitada, a transação Ti
deve ser abortada. Para saber se uma operação chegou em atraso, o escalonador que 
implementa o TO básico mantém, para todo item de dado x, marcas de tempo 
relacionadas com as operações de leitura e escrita em x. 
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2.3.4 Teste de Grafo de Serialização  
 

O Teste de Grafo de Serialização – SGT [Casanova 81] garante escalonamentos 
serializáveis, uma vez que ele mantém sempre grafos acíclicos. Este protocolo funciona 
como descrito a seguir. 

Quando o escalonador seguindo o SGT recebe uma operação pi(x) do 
gerenciador de transação, ele primeiro adiciona um nó de Ti no seu grafo de 
serialização, se o nó referente a Ti ainda não existir. Então, uma aresta é adicionada de 
Tj para Ti, quando uma operação qj(x) conflita com pi(x).  Ao adicionar uma aresta, 
duas situações podem ocorrer: 

• O grafo gerado contém um ciclo. Nesse caso, o escalonador rejeita pi(x), a 
transação Ti é abortada e as arestas nas quais Ti está envolvida devem ser 
apagadas. 

• O grafo resultante é acíclico. Nesse caso, o escalonador aceita pi(x), 
escalonando-a imediatamente. 

Como o protocolo SGT permite qualquer entrelaçamento de operações de forma 
que o grafo de serialização continue acíclico, o SGT é mais permissivo que o TO (o 
qual permite apenas execuções de leitura e escrita ordenada pela marca de tempo) e o 
2PL (no qual o entrelaçamento das operações de leitura e escrita é baseado em 
bloqueio). Porém, o SGT consegue essa flexibilidade com um elevado overhead, ao 
manter o grafo de serialização e a verificação de ciclos [Bernstein 87]. O diagrama de 
Venn que representa os escalonamentos produzidos a partir de escalonadores baseados 
no 2PL, Altruísta (AL), TO e SGT é apresentado na Figura 2.11. 

2.3.5 Protocolos Otimistas 

Nas técnicas anteriores de controle de concorrência apresentadas até então, 
verificações são realizadas, antes das operações no banco de dados serem executadas. 
Por exemplo, no caso do 2PL é feita uma verificação de bloqueio a um item de dado, no 
caso do TO, são analisadas as marcas de tempo das operações de leitura e escrita. Isso, 

2PL 

serial 

SGT 
TO 

AL 

Figura 2.11: Diagrama de Venn para escalonamentos de diferentes protocolos 
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de uma certa maneira, aumenta o overhead durante a execução da transação [Elmasri 
00]. 

Em técnicas otimistas de controle de concorrência [Kung 81], também 
conhecidas por técnicas de validação ou certificação, nenhuma verificação é feita 
enquanto a transação está sendo executada. Três fases distintas podem ser especificadas 
nesse modelo: 

1. Fase de leitura: durante esta fase, a execução da transação Ti tem início. Os 
valores de diversos itens de dados são lidos e armazenados em variáveis 
locais para Ti. Todas as operações de escrita são processadas com variáveis 
locais temporárias, sem alterar de fato o banco de dados. 

2. Fase de validação: A transação Ti processa um teste de validação para 
determinar se pode copiar no banco de dados as variáveis locais temporárias, 
que mantêm os resultados das operações de escrita sem, com isso, causar a 
violação da serializabilidade. 

3. Fase de escrita: Se a transação Ti obtém sucesso na validação (passo 2), 
então a atualização é aplicada de fato ao banco de dados. Caso contrário, Ti é 
desfeita. 

2.3.6 Comparativo entre os Protocolos de Controle de 
Concorrência baseados em serializabilidade 

 Nas seções anteriores desse capítulo foram apresentados os principais protocolos 
de controle de concorrência baseados no critério de corretude de serializabilidade 
tradicional. Um resumo das principais características desses protocolos é apresentado na 
Tabela 2.2. Como pode ser observado nessa tabela, de uma maneira geral, os protocolos 
conservadores tendem a abortar menos transações ( “↓” ), porém atrasam mais a 
execução das operações (“↑”), enquanto os protocolos agressivos tendem a abortar mais 
transações, porém não atrasam a execução das operações. Na Tabela 2.2 também se 
menciona em que os protocolos de concorrência se baseiam para garantir o sincronismo 
das operações de diferentes transações. 

Tabela 2.2: Protocolos Baseados em Serializabilidade 
Protocolo Comportamento Abortos Atrasos Baseado em 

2PL Conservador ↓ ↑ Bloqueio 

Altruísta Conservador ↓ ↑ Bloqueio 

TO Agressivo ↑ ↓ Marca de tempo 

SGT Agressivo ↑ ↓ Grafo de Serialização 

Otimistas Agressivo ↑ ↓ Deferentes formas 
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 3 

Modelos Avançados (Estendidos) 
de Transações 
______________________________________________________________________

3.1 Introdução 

O conceito de serializabilidade convencional apresentada no capítulo anterior é 
considerado muito restritivo para uma série de aplicações. Esse capítulo tem como 
objetivo apresentar novos modelos transacionais, chamado de modelos estendidos ou de 
aplicações avançadas. Esses novos modelos definem novas visões para uma transação, 
assim como novos critérios de corretude que podem ser aplicados a um sistema de 
banco de dados garantido a produção de escalonamentos corretos pelo escalonador.  

Esse capítulo está dividido em duas seções: 3.2, onde são apresentados novos 
modelos transacionais, novos critérios de corretude e novos protocolos de controle de 
concorrência para aplicações avançadas baseando no conhecimento semântico; e 3.3, 
onde são apresentados conceitos relacionados com sistemas de banco de dados que 
envolvem banco de dados distribuído, autônomos e heterogêneos, chamado de sistemas 
múltiplos de bancos de dados. 

3.2 Controle de Concorrência em aplicações avançadas 

A partir dos anos 80, com o surgimento de novas aplicações como CAD/CAM 
(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), WFMS (Workflow 
Management System), dentre outras, vários pesquisadores têm estudado a natureza do 
comportamento concorrente dessas aplicações e novos requisitos relacionados a esses 
ambientes têm que ser considerados, tais como [Barghouti 91]: 

• Suporte a transações de longa duração. Operações em objetos em 
determinados ambientes de projeto, tais como compilação de código fonte ou 
desenho de circuito são freqüentemente de longa duração. Transações de 
longa duração necessitam de suporte de controle de concorrência diferente 
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do tradicional. Em particular, bloquear uma transação até que uma outra 
finalize é raramente aceitável para esse tipo de transação.  

• Suporte a controle do usuário. O mecanismo de controle de concorrência 
deve fornecer ao usuário a habilidade de começar, interagir e reestruturar 
dinamicamente uma transação a qualquer momento. Assim, há necessidade 
de oferecer ao usuário maior controle sobre as transações. 

• Suporte a cooperação. Cooperação entre programadores, para o 
desenvolvimento de componentes de projeto, tem implicações significativas 
no controle de concorrência. Em sistemas CAD/CAM e outros ambientes de 
suporte a projetos, usuários devem trocar conhecimento para poder continuar 
seu trabalho.  

Diante desses desafios, novos protocolos de controle de concorrência foram 
propostos, assim como novos critérios de corretude, além de serializabilidade, foram 
apresentados. A idéia principal é permitir que, para essas aplicações, conhecimentos 
semânticos sobre as transações possam ser utilizados, com o objetivo de aumentar o 
grau de concorrência entre as transações [Farrag 89], [Barghouti 91], [Agrawal 94].  

Neste contexto, duas principais propostas têm sido aplicadas para aumentar o 
grau de concorrência entre as transações [Barghouti 91]: 

• Extensão de protocolos baseados em serializabilidade: nesse grupo, novos 
protocolos de controle de concorrência foram especificados, mantendo ainda 
escalonamentos serializáveis. 

• Relaxamento do critério de corretude de serializabilidade: onde 
informações semânticas específicas da aplicação são utilizadas, para 
aumentar o desempenho do controle de concorrência. A idéia principal é 
permitir que escalonamentos não serializáveis, mas que preservam a 
consistência do banco de dados, sejam executados. 

Nas seções seguintes são apresentados alguns modelos transacionais, que usam 
informações semânticas sobre as transações para implementar o controle de 
concorrência em aplicações avançadas. 

3.2.1 Protocolos Baseados em Transações Aninhadas 

Uma transação, como apresentada anteriormente, é uma abstração da execução 
de um conjunto de operações de leitura e escrita que representa uma unidade atômica. 
No modelo de transações aninhadas, uma transação pode ser composta por um conjunto 
de sub-transações, onde cada sub-transação pode ser uma transação aninhada, formando 
uma hierarquia de transações [Reed 83], [Moss 85], [Härder 93].  

Nesse modelo, apenas a sub-transação do nível mais elevado na hierarquia de 
uma transação T , é visível e aparece como uma transação normal para as transações 
concorrentes. Internamente, entretanto, sub-transações estão sendo executadas 
concorrentemente e suas ações são sincronizadas por um mecanismo de controle 
interno. O ponto mais importante é que uma sub-transação pode falhar e ser reiniciada 
sem causar prejuízos para a transação inteira [Barghouti 91]. 

Usando esse modelo de transação, algumas propostas foram apresentadas com o 
objetivo de aumentar o grau de concorrência entre as transações, a saber: em [Reed 83] 
foi apresentada uma proposta onde o algoritmo baseado em ordenação por marca de 
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tempo é usado para sincronizar as ações concorrentes de sub-transações dentro de uma 
transação aninhada. Moss, em [Moss 85], utiliza um modelo baseado em bloqueio para 
sincronização. Em [Beeri 89] é apresentado um modelo de transações aninhadas em 
múltiplos níveis. Em [Härder 93] um novo modelo de controle de concorrência, com 
variações de modo de bloqueio, foi apresentado.  

Não existe uma padronização formal sobre o critério de corretude utilizado para 
todos os modelos baseados em transações aninhadas. Diferentes noções de corretude 
foram aplicadas para essas propostas. Por exemplo, Beeri em [Beeri 89] apresentou um 
novo modelo de corretude baseado nos conceitos de serializabilidade tradicional. A 
execução das transações aninhadas garantindo um banco de dados consistente é 
demonstrada a partir de um novo conceito denominado computação. Uma computação é 
constituída de uma transação que pode ter operações e sub-transações. Uma sub-
transação pode ter operações e ou outras sub-transações. Berri [Beeri 89] prova que uma 
execução serial de uma computação é correta e escalonamentos equivalentes a essa 
execução serial também é correta. 

3.2.2 Modelo de Transações Divididas  

O modelo de transações dividas foi proposto em [Pu 88], com o objetivo de 
aumentar o grau de concorrência entre as transações em aplicações avançadas. A idéia 
principal desse modelo é permitir às transações efetivar dados que não serão mais 
modificados. Assim, uma transação pode liberar um dado já efetivado e interações 
serializáveis com outras transações concorrentes serão controladas através desse dado 
efetivado. 

Nesse modelo foi introduzido o conceito de transações divididas (split-
transactions), o qual divide as transações em progresso dentro de duas novas transações 
serializáveis A e B. Em particular, recursos lidos e atualizados pela transação original 
são divididos entre as novas transações resultantes dentro de dois ou mais conjuntos. 
Cada uma dessas transações resultantes pode ser executada independentemente, com 
seus próprios dados.  Uma operação inversa à operação de divisão da transação, 
chamada junção de transação (join-transaction), é utilizada para combinar os resultados 
dos conjuntos de uma transação. Uma operação de split-transaction pode ser aplicada 
sucessivamente em uma transação. A sintaxe das operações split-transaction e join-
transaction é a seguinte: 

Split-Transaction( 

 A:(AReadSet, AWriteSet, AProcedure), 

 B:(BReadSet, BWriteSet, BProcedure)) 

Join-Transaction(S:TID) 

Os conjuntos AReadSet, AWriteSet, BReadSet e BWriteSet são conjuntos de 
objetos acessados em A e B. Os conjuntos AProcedure e BProcedure são os pontos de 
controle, para informar ao escalonador os pontos do código onde A e B continuarão os 
seus processamentos respectivamente. Esses conjuntos são especificados pelo 
programador da transação. 
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Em [Pu 88] definiu-se que o critério de corretude de serializabilidade pode ser 
aplicado nesse modelo, ao utilizar um protocolo de controle de concorrência otimista 
(baseado em serializabilidade) entre os conjuntos das transações. 

3.2.3 Sagas 

Hector Molina [Molina 83] observou que com o uso de conhecimento semântico 
sobre as transações, o sistema de banco de dados pode usar regras de consistência 
semântica, ao invés do conceito de serializabilidade convencional. Molina definiu que S
é um escalonamento consistente semanticamente se e somente se: 

• A execução de S transforma um banco de dados de um estado inicial 
consistente em um outro banco de dados também no estado consistente; 

• Todas as transações sensíveis obtêm uma visão consistente do banco de 
dados. Uma transação sensível é aquela que emite dados que são vistos pelo 
usuário. 

A troca de regras de serializabilidade pela regra de consistência menos restritiva, 
como a consistência semântica, gera imediatamente alguns problemas [Molina 83]: 

• É difícil para a maioria dos mecanismos de gerenciamento de transação 
decidir quais escalonamentos são consistentes semanticamente. Para utilizar 
regras de consistência semântica, o mecanismo de processamento de 
transação deve receber alguma ajuda dos usuários do sistema.  

• Escalonamentos consistentes semanticamente são voltados para aplicações 
específicas.  

Nesse modelo as transações são classificadas dentro de uma coleção de tipos 
semânticos. Os usuários agrupam as operações de uma transação dentro de passos (step) 
s1, s2 , ..., sn,  através de seu conhecimento semântico sobre as transações. Esses passos 
são considerados unidades atômicas. Com cada tipo semântico é definido um conjunto 
de compatibilidade, que será utilizado para o entrelaçamento dos passos concorrentes. 
 Nessa proposta, apresentada em [Molina 83], ao acontecer problemas na 
execução de qualquer passo de uma transação, ao invés da mesma ser abortada, são 
utilizadas funções de compensação, que levam em consideração a semântica da 
transação. O sistema de banco de dados é informado das funções de compensação, c1, c2 

,..., cn , pelo usuário. O próprio sistema de banco de dados dispara a execução das ações 
de compensação automaticamente, sempre que for necessário. Funções de compensação 
têm como objetivo desfazer os efeitos causados pelas ações de uma transação do ponto 
de vista semântico. Por exemplo, se uma transação reserva uma vaga em um vôo, uma 
função de compensação poderia ser uma função que cancelaria essa reserva [Segun 01]. 

Usando essas definições, Molina especificou um conceito alternativo de 
atomicidade, chamado de atomicidade semântica. Toda transação deve manter a 
atomicidade semântica. Uma transação T com os passos s1, s2 , ..., sn  e suas respectivas 
operações de compensação c1, c2 ,..., cn , manterá a atomicidade semântica se e somente 
se: 

• todos os passos de T , s1, s2 , ..., sn  forem executados com sucesso, ou 
• a execução dos passos é seguida pelas operações de compensação, isto é, 

uma seqüência s1, s2 , ..., sn , cn,..., c2 , c1 é executada. 
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Molina e Salem, em [Molina 87], introduziram o conceito de sagas, as quais são 
transações de longa duração que são quebradas em uma seqüência de sub-transações, 
que podem ser entrelaçadas de qualquer maneira com outras transações. As regras 
apresentadas anteriormente sobre conhecimento semântico da transação são aplicadas 
nesse modelo.  

No modelo Saga não há um critério de corretude formal para execução 
concorrente de múltiplas sagas. A corretude do modelo saga é derivada da seguinte 
idéia: quando o usuário quebra uma  saga T dentro de sub-transações, deve-se garantir 
que outras sagas podem ser entrelaçadas com as sub-transações pertencentes a T
mantendo a consistência do banco de dados. Esse é o conhecimento semântico 
capturado por uma saga. Para garantir a corretude de múltiplas sagas o usuário deve 
conhecer todas as sagas que estão sendo executadas concorrentemente. A noção de 
corretude no modelo saga é específica da aplicação.

3.2.4 Serializabilidade Relativa 

 Em [Agrawal 94] foi proposto um modelo, chamado de serializabilidade 
relativa, onde informações semânticas são usadas para fornecer visões diferentes de 
atomicidade entre as transações. Nesse modelo, por exemplo, uma determinada 
transação T pode ser estruturada em unidades atômicas diferentes em relação às 
diferentes transações.  
 No modelo de atomicidade relativa, uma transação tem múltiplas especificações 
de atomicidade com respeito a todas as outras transações. Sendo assim, uma transação 
pode ser entrelaçada de forma diferente de acordo com a unidade atômica específica, em 
relação às diferentes transações. Formalmente, uma unidade atômica de Ti relativa à Tj é 
uma seqüência de operações consecutivas de Ti, tal que nenhuma operação de Tj é 
permitida ser executada dentro dessa seqüência. A atomicidade(Ti,Tj) marca a seqüência 
ordenada de unidades atômicas de Ti em relação a Tj, e a unidadeAtomica(k,Ti,Tj) marca 
a k-ésima unidade atômica na atomicidade(Ti, Tj).  
 Baseado nas especificações de atomicidade relativa, a corretude de um 
escalonamento S sobre um conjunto de transações T pode ser definida como: um 
escalonamento S é atômico relativamente sobre o conjunto de transações T se, para 
todas as transações Ti e Tj, nenhuma operação de Ti é entrelaçada com uma 
UnidadeAtomica(k,Tj, Ti) para qualquer k. 

 Farrag e Özsu em [Farrag 89], mostram que escalonamentos atômicos relativos 
são escalonamentos corretos. Além disso, eles definem escalonamento consistente 
relativo como sendo um escalonamento que é equivalente por conflito a um 
escalonamento atômico relativo.  
 Para reduzir a complexidade na identificação de escalonamentos consistentes 
relativo, Agrawal et al. em [Agrawal 94] modificaram a definição de escalonamentos 
corretos presente em [Farrag 89]. Neste novo modelo, para caracterizar um 
escalonamento correto foi definido um conceito adicional chamado de depends on
(dependência de) o qual é derivado de conflito e da estrutura interna das transações. 
Nessa proposta, uma operação o2 diretamente depende de uma operação o1 em S, se o1

precede o2 em S, e ou o1 e o2 são operações da mesma transação ou o1 conflita com o2.
 Agrawal mostra que o escalonamento serial relativo é correto, e que os 
escalonamentos serializáveis relativo, também são corretos. Um escalonamento 
serializável relativo é um escalonamento equivalente por conflito a um escalonamento 
serial relativo. Para verificar se o escalonamento é correto, foi proposto um método 
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baseado em um grafo, chamado de grafo de serialização relativa (RSG – Relative 
Serialization Graph) no qual, se o escalonamento gerar um grafo acíclico, esse 
escalonamento é correto. 

3.2.5 Serializabilidade Semântica 

Angelo Brayner e outros em [Brayner 99], apresentaram um novo critério de 
corretude denominado serializabilidade semântica. A serializabilidade semântica é 
baseada no uso de informações semânticas sobre objetos do banco de dados (e não sobre 
as transações).  

A idéia principal dessa proposta é usar o fato que muitas aplicações de banco de 
dados não convencionais vêem o banco de dados como uma coleção de grupos lógicos 
distintos de objetos e que não há dependências de atualizações entre objetos de 
diferentes grupos.  

Unidades semânticas foram criadas para aumentar o paralelismo entre as 
transações. As unidades semânticas são geradas a partir do conceito de dependência 
entre os objetos. O item de dados x é dependente de y, se o resultado de qualquer 
operação em x é função dos valores de y, lido em qualquer aplicação que acessa o banco 
de dados.  

Uma questão importante, para explorar a noção de unidade semântica no 
gerenciamento de transação, é que o escalonador deve receber informação (do usuário) 
sobre a especificação das unidades semânticas. 

As transações são divididas em módulos, onde cada módulo representa uma 
unidade atômica. Os módulos englobam as operações em objetos de apenas uma 
unidade semântica. Operações nos objetos de uma unidade semântica aparecem em 
apenas um módulo. 

Em [Brayner 99] é apresentado que um escalonamento serial semanticamente é 
correto, isto é, preserva a consistência do banco de dados. Um escalonamento serial 
semanticamente representa uma execução serial de módulos. Também é apresentado 
que escalonamentos serializáveis semanticamente são corretos. O grafo de 
serializabilidade semântica é usado para verificar se um escalonamento é serializável 
semanticamente. O grafo de um escalonamento serializável semanticamente não contém 
ciclos sobre as arestas que tem o mesmo rótulo, onde cada rótulo é especificado com 
SUi.. O grafo de serializabilidade semântica de S é um grafo direcionado SSG(S) = 
(N,E), no qual N = T, T é o conjunto de transações, e E representa o conjunto das 
arestas rotuladas j

SU
i TT a⎯⎯→⎯  , onde Ti, Tj ∈ N, e existem duas operações que estão em 

conflito, p ∈ OP(Ti), q ∈ OP(Tj), p <S q, em um objeto da unidade semântica SUa. 
Foram propostos dois modelos para o controle de concorrência: um baseado em 

bloqueio e o outro sem bloqueio. Os dois modelos usam o conceito de serializabilidade 
semântica: 

• Protocolo de bloqueio semântico, onde foi introduzida a idéia de que a 
propriedade de 2 fases do protocolo 2PL tradicional poderia ser aplicado em 
relação a uma unidade atômica e não em uma transação.  

• Protocolo de grafo serializável semanticamente, verifica a não existência 
de ciclos em um grafo serializável semanticamente. Se ocorrer um ciclo no 
grafo, serão desfeitos os efeitos das operações das unidades atômicas e 
retirada a aresta que originou o ciclo, não sendo necessário abortar toda a 
transação. 
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3.3 Controle de Concorrência em Sistemas de Múltiplos 
Bancos de Dados 

Um sistema de múltiplos bancos de dados, chamado de MDBS (Multidatabase 
Management Systems), tem como objetivo integrar um conjunto de sistema de banco de 
dados locais (pré-existentes), que são heterogêneos, distribuídos e autônomos. O MDBS 
fornece funcionalidades globais de um sistema de banco de dados, tais como, 
processamento de consulta, integração de dados e gerenciamento de transações. Sendo 
assim, um MDBS gera uma integração lógica dos diferentes sistemas de banco de dados 
locais, criando uma ilusão de um único sistema de banco de dados e escondendo do 
usuário detalhes relacionados às diferenças entre esses bancos de dados locais [Du 89], 
[Mehrotra 91], [Breitbart 92], [Georgakopoulos 93], [Brayner 99a], [Zhang 01].  

O problema do gerenciamento de transações em múltiplos bancos de dados 
consiste em desenvolver um aplicativo, operando sobre os sistemas de bancos de dados 
locais, que permita ao usuário executar transações em vários sistemas de banco de dados 
locais, sem perder a consistência dos dados. Essa dificuldade se dá principalmente 
devido às duas características seguintes: 

• Heterogeneidade: cada sistema de banco de dados local pode implementar um 
protocolo de controle de concorrência diferente. Isto é, o SGBD1 pode 
implementar um modelo baseado em ordenação por marca de tempo, 
enquanto que o SGBD2 está implementando um algoritmo baseado em 
bloqueio. 

• Autonomia: a participação de um SGBD local em um MDBS não deve 
resultar em perda de controle pelo SGBD local na execução das operações 
sobre os seus dados e suas transações locais. 

Um ambiente de múltiplos bancos de dados, como apresentado na Figura 3.1, 
consiste de um número de SBGDs locais localizados em sites s1, s2, ..., sk, onde k >1. 
Um MDBS suporta dois tipos de transações [Breitbart 92]: 

• Transações locais: são aquelas transações que acessam dados gerenciados por 
apenas um único banco de dados local. Essas transações são executadas pelo 
SGBD local, fora do controle do MDBS. 

• Transações globais: são aquelas transações que são executadas sobre o 
controle do MDBS. Uma transação global consiste de um número de sub-
transações, cada uma das quais é uma transação local do ponto de vista do 
SBD local onde a sub-transação é executada. 

O escalonamento local em um site sk, denominado Sk, é uma seqüência de 
operações das transações locais e globais realizadas naquele site sk. Um escalonamento 
global SG (definição 3.1), por sua vez, modela a execução de todas as operações 
executadas pelas transações locais e globais em um sistema de múltiplos bancos de 
dados. 

Definição 3.1 (Escalonamento Global): um escalonamento global SG é um 
escalonamento resultante da execução de todas as transações T = G∪L (transações 

locais e globais), em todos os sites. Sendo assim, Υ
m

k k
G SS

1=
= , onde Sk é o 

escalonamento local em cada site, produzido a partir das operações locais e globais 
naquele site.                   ■
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O escalonador do MDBS deve garantir que os escalonamentos globais sejam 
corretos. Para isso, o critério de corretude convencional aplicada ao MDBS, chamada de 
serializabilidade global, poderia ser utilizado. Sendo assim, para garantir 
serializabilidade global é necessário que o grafo de serialização do escalonamento 
global não tenha ciclos. O problema ocorre pois, o escalonador do MDBS não tem 
acesso a execução das operações locais, então, conflitos indiretos gerados por 
transações locais em transações globais que não conflitam diretamente podem existir, e 
essa informação não é conhecida pelo escalonador do MDBS. 

Nesse contexto, novos mecanismos de controle de concorrência foram propostos 
para garantir a execução correta de todas as transações locais e globais presentes nesse 
ambiente. Além desses novos mecanismos, alguns modelos de controle de concorrência 
em aplicações avançadas também foram utilizados, como por exemplo, o uso de 
serializabilidade semântica em múltiplos bancos de dados, apresentada em [Brayner 
99a]. 

3.3.1 Método do Ticket 

 Georgakopoulos e outros em [Georgakopoulos 93] propuseram um modelo que 
garante serializabilidade global em um ambiente de múltiplos bancos de dados. O 
problema de se garantir serializabilidade global nesse ambiente é que transações locais 
podem causar conflitos indiretos entre transações globais, que a princípio podem não 
conflitar diretamente [Breitbart 92], [Georgakopoulos 93], [Mehrotra 01].  
 O método proposto, conhecido como método do ticket, leva em consideração os 
conflitos diretos e indiretos entre as transações globais. A idéia é baseada na inserção de 
operações sobre um item de dado, chamado de ticket, que conflitam diretamente em 
cada SGBD local participante de uma transação global. 
 Os autores consideram que o método não viola a autonomia dos SBDGs locais, 
pois [Georgakopoulos 93]:  

• Os SGBDs não são modificados 

MDBS

SGBD1 SGBDkSGBD2

transação global 

G 

transação local transação local 

T1 Tk 
g1 g2 

gk 

...

BD BD BD 

Figura 3.1: Arquitetura de um sistema de múltiplos bancos de dados 
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• As transações locais submetidas ao SGBD não precisam ser modificadas 

Em um sistema de múltiplos bancos de dados, a serializabilidade dos 
escalonamentos locais não é suficiente para garantir escalonamentos globais 
serializáveis. Para garantir escalonamentos globais corretos, usando o critério de 
corretude de serializabilidade global, as condições necessárias e suficientes são 
[Breitbart 92], [Georgakopoulos 93], [Mehrotra 01]:  

• todos os escalonamentos locais devem ser serializáveis 
• as transações globais devem ter a mesma ordem relativa de serialização em 

todos os sites onde são executadas. 

Nessa proposta, um ticket é utilizado para determinar a ordem de serializabilidade 
relativa das sub-transações de transações globais em cada sistema de banco de dados 
local. O ticket é como uma marca de tempo (timestamp) lógica, no qual o valor é 
armazenado como um item de dado em cada SBGD. Cada sub-transação de uma 
transação global deve executar uma operação chamada take-a-ticket, que consiste em ler 
o valor do ticket (r(ticket)) e incrementá-lo com o valor 1 (w(ticket + 1)). O valor do 
ticket e todas as operações onde o ticket é utilizado obedecem às regras do protocolo de 
controle de concorrência do SGBD local. Apenas um ticket é necessário por cada SGBD 
local. As operações com o ticket não violam a autonomia do SGBD, pois não existe 
nenhuma necessidade de modificação do software do SGBD local. Apenas as sub-
transações das transações globais levam em consideração os tickets, as transações locais 
não são afetadas. O valor do ticket obtido determina a ordem de serialização das sub-
transações em cada sistema local. 

Em [Georgakopoulos 93] são apresentados três algoritmos para controle de 
concorrência com o método de ticket: 

• OTM (Optimistic Ticket Method), baseado em uma proposta otimista, onde a 
operação do take-a-ticket não é controlada e sim validada para garantir a 
serializabilidade global. Nessa proposta cada sub-transação de uma transação 
global obtém o seu ticket, depois o escalonador do MDBS verifica a ordem 
global das sub-transações. Se a ordem total das sub-transações nos sites não 
for a mesma, a transação deve ser abortada.  

• CTM (Conservative Ticket Method), diferentemente do OTM, o CTM 
controla a ordem na qual as sub-transações pegam seus tickets em cada 
sistema de banco de dados local. Uma nova operação, chamada prepared-to-
take-a-ticket, é introduzida nesse método. Essa operação tem a função de 
garantir que a ordem das sub-transações globais seja a mesma em todos os 
sites onde essa transação tem uma sub-transação. Nesse método o ticket é 
obtido em duas fases: a fase do prepared-to-take-a-ticket e a fase do take-a-
ticket propriamente.  

• ITM (Implicit Ticket Method), com esse método as sub-transações não 
precisam requerer um ticket, mas os SGBDs locais devem ter um protocolo de 
controle de concorrência que produza escalonamentos rigorosos. Se os SGDB 
locais produzem escalonamentos rigorosos, a ordem na qual as sub-transações 
são efetivadas em cada SGBD local determina os valores implícitos dos 
tickets das sub-transações. Um escalonamento é rigoroso quando ele é estrito 
e uma transação manipula bloqueios de leitura e escrita até a sua terminação. 

Esse método de ticket ou variação dele é utilizado pelas principais propostas que 
garante serializabilidade convencional em sistemas que envolvem banco de dados 
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heterogêneos, autônomos e distribuídos. A principal desvantagem desse método é que a 
utilização de um ticket em um sistema de banco de dados, altera o esquema local do 
SGBD, e alguns pesquisadores classificam essa alteração como violação da autonomia, 
além de que, o acesso a um único dado (ticket) pode causar um hotspot. 

3.3.2 Serializabilidade em dois níveis 

Garantir serializabilidade global em um ambiente de múltiplos bancos de dados é 
difícil, principalmente pela necessidade de se garantir autonomia dos SGBDs locais. Em 
[Mehrotra 91] foi introduzido uma nova noção de critério de corretude, a 
serializabilidade em dois níveis (2LSR – two level serializability). 

Esse método leva em consideração que, em um sistema de múltiplos bancos de 
dados, cada SGBD local define as suas regras de integridades nos itens de dados 
localizados no seu próprio site. Como os SGBDs locais são pré-existentes e 
independentes, não há regras de integridade envolvendo mais de um site antes da 
integração desse SGBD ao MDBS. Entretanto, a integração de vários SGBDs dentro de 
um sistema de múltiplos bancos de dados introduz algumas regras de integridade que 
podem envolver mais de um site. 

Nesse contexto, usando o novo critério de corretude, serializabilidade em dois 
níveis (2LSR) para ambientes de múltiplos bancos de dados, um escalonamento S é 
2LSR se: 

• Sua projeção no conjunto de transações globais é serializável, e 
• Sua projeção no conjunto de itens de dados em cada site é serializável (isto é, 

os escalonamentos em cada site local é serializável). 

O modelo de dados utilizado pelo 2LSR considera as aplicações em um sistema 
de múltiplos bancos de dados com as seguintes restrições nas transações: 

• Transações locais apenas lêem e escrevem itens de dados locais, e 
• Transações globais apenas lêem e escrevem itens de dados globais. 

Os escalonamentos 2LSR gerados, levando em consideração as restrições das 
aplicações apresentadas anteriormente, são escalonamentos corretos. 

Em [Mehrotra 91] foi apresentado um protocolo de controle de concorrência, 
uma extensão do protocolo 2PL, chamado de 2LPL (two-level two-phase locking). O 
protocolo 2LPL é executado da seguinte forma: transações globais seguem o protocolo 
2PL enquanto obtêm e liberam bloqueios globais; e, um bloqueio global é manipulado 
por uma transação global, até no mínimo a operação ser completada no site local no 
qual o bloqueio foi obtido. 

Esse modelo tem algumas desvantagens, as principais são: a divisão dos dados 
em dois grupos locais e globais, o que pode ser considerado uma violação de autonomia 
do projeto de banco de dados; e as transações locais que podem ser aplicadas apenas ao 
conjunto de dados locais, pode ser considerada também uma violação de autonomia da 
do processo de execução das transações. 

3.3.3 Quase Serializabilidade 

 Du e Elmagarmid propuseram em [Du 89] um novo modelo de controle de 
concorrência para sistemas de múltiplos bancos de dados. O modelo introduz um novo 
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critério de corretude, chamado de Quase Serializabilidade (QSR – Quasi 
Serializability). 
 Esse modelo é baseado em algumas premissas, dentre elas: 

• Não existem regras de integridade entre itens de dados em diferentes 
SGBDs locais;  

• Não existe relacionamento entre itens de dados de diferentes SGBDs locais; 
• Não existe dependência de atualização entre objetos de diferentes bancos de 

dados locais. 

 Usando esse novo critério de corretude, quase serializabilidade, uma nova classe 
de escalonamentos, escalonamentos quase serial, que também são corretos (prova em 
[Du 89]) foi especificada. Um escalonamento global S é dito quase serial se: 

• Todos os escalonamentos locais são serializáveis 
• Existe uma ordem total de todas as transações globais, tal que para quaisquer 

duas transações globais Gi e Gj onde Gi precede Gj, todas as operações de Gi

precedem todas as operações de Gj em todos os escalonamentos locais onde 
as operações dessas transações aparecem. 

  
Um escalonamento S’ é quase serializável, se ele for equivalente por conflito a 

um escalonamento quase serial. Para verificar se um escalonamento é um 
escalonamento quase serializável foi definido um grafo, chamado de grafo de quase 
serialização (QSG – Quasi Serialization Graph). O QSG é um grafo direcionado, no 
qual os nós são as transações globais e as arestas são todas as relações (Gi, Gj) (i≠j), tal 
que Gi conflita direta ou indiretamente com Gj. Se o QSG(S) for acíclico, então S é 
quase serializável.  

Em [Du 89] é demonstrado que escalonamentos quase serializáveis, obedecendo 
as condições estabelecidas anteriormente, são escalonamentos corretos. 

A principal desvantagem desse modelo é que seu gráfico de serialização é 
baseado em conflitos diretos e indiretos, onde os conflitos indiretos são determinados a 
partir de informações encaminhadas pelo SGBD local, o que caracteriza uma violação 
de autonomia de execução do SGBD local. 
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_____________________________________________________________________ 

Capítulo 4 

Controle de Concorrência em 
Ambientes Dinâmicos 
______________________________________________________________________

4.1 Introdução 

Com o desenvolvimento das redes de computadores e da tecnologia de banco de 
dados, novas aplicações se caracterizaram pela necessidade de ter acesso aos dados que 
estão distribuídos em diferentes fontes de dados, localizados em diferentes máquinas na 
rede. Com o advento da computação móvel, além dessas características de um ambiente 
distribuído, uma fonte de dados pode estar armazenada em uma unidade móvel.  

Em relação às redes de computação móvel existem aquelas de configuração 
dinâmica, onde a topologia muda dinamicamente, ou seja, novos nós (unidades móveis) 
podem entrar na rede e outros nós podem sair da rede móvel de maneira autônoma. 
Essas redes móveis, caracterizadas por esse ambiente dinâmico, são chamadas de redes 
ad hoc MANET. 

Nesse novo cenário, o controle de concorrência das transações, responsável por 
garantir a consistência dos sistemas de bancos de dados constituídos por bancos de 
dados distribuídos, heterogêneos e autônomos em um ambiente móvel de configuração 
dinamicamente, é um desafio. 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar uma visão geral sobre o ambiente 
computacional dinâmico, construído através de uma infra-estrutura de comunicação sem 
fio. Novos modelos transacionais foram desenvolvidos para serem aplicados nesse 
ambiente, e esse capítulo descreve esses modelos, assim como apresenta novos 
protocolos de controle de concorrência que podem ser aplicados em ambientes 
dinâmicos. 

O restante do capítulo é dividido em mais duas seções: 4.2, onde é apresentada 
uma visão geral sobre um ambiente computacional dinâmicos; e 4.3, onde se recupera 
da literatura as diferentes soluções atualmente adotadas para controle de concorrência 
em ambientes dinâmicos. 
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4.2 Ambiente Computacional Dinâmico 

O ambiente chamado nesse capítulo de dinâmico é aquele onde a topologia da 
rede de comunicação de dados pode mudar dinamicamente, com entrada e saída de 
unidades móveis, que são interligadas através de um meio de comunicação sem fio, em 
uma infra-estrutura de computação móvel. A seguir é apresentada uma visão geral sobre 
o ambiente de computação móvel. 

A computação móvel permite que usuários se comuniquem com uma rede fixa, 
ou com unidades móveis, independentemente de onde estejam localizados, através de 
um meio sem fio. Para tanto, é necessário algum dispositivo móvel, tal como telefone 
celular, PDAs, laptops, entre outros, além de toda a infra-estrutura de comunicação sem 
fio.  

Dispositivos móveis, como notebooks e PDAs, constituem um dos segmentos de 
mais rápido crescimento da indústria de informação [Tanenbaum 03]. Com a 
diminuição dos custos de dispositivos usados na computação móvel, não apenas 
executivos e pesquisadores podem ter acesso a estes recursos: atualmente um número 
significativo de outros segmentos da sociedade já utiliza dispositivos móveis e a 
perspectiva é que, em poucos anos, outros milhares de pessoas tenham seus laptops, 
palms ou algum outro tipo de dispositivo para computação móvel e, com eles, possam 
acessar bancos de dados ou navegar na Internet.  

4.2.1 Topologia de um Ambiente com Suporte a Computação 
Móvel 

A topologia de um ambiente móvel tradicional, apresentada na Figura 4.1, é 
totalmente distribuída, sendo composta por componentes estáticos e móveis. Utiliza-se 
comunicação sem fio (representada através de linhas tracejadas), e por comunicação 
cabeada (representada através de linhas contínuas). Esse modelo foi adaptado de 
[Dunham 95], [Barbará 99]. 

• Hosts fixos (FH – Fixed Hosts): são componentes estáticos da rede de 
computadores, podendo ser acessados por outros hosts fixos conectados 
através de redes de alta velocidade ou por unidades móveis, geralmente 
através das estações bases. As unidades móveis também podem acessar 
diretamente um FH. 

• Estações base (BS – Base Stations): são responsáveis pela comunicação entre 
a unidade móvel e os hosts fixos, sendo equipadas com interfaces sem fio 
para receber e transmitir sinal em uma determinada área geográfica, 
denominada de célula. A rede que conecta as estações bases aos hosts fixos 
deve ser de alta velocidade, e a comunicação entre as estações base e as 
unidades móveis se dá através de um canal sem fio, que tem baixa largura de 
banda se comparada à do backbone cabeado. 

• Unidades móveis (MU – Mobile Unit): são dispositivos que se movem no 
domínio geográfico, tais como telefone celular, notebooks, PDAs e outros. 
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Essas unidades móveis acessam serviços, independente de sua localização ou 
movimento. 

Dentro desse ambiente móvel, as redes sem fio podem ser divididas em três 
categorias em relação à sua área geográfica [Tanenbaum 03]: 

• WWAN (Wireless Wide Area Network): usada em sistemas distribuídos em 
grandes áreas geográficas. A rede de rádio utilizada para telefonia celular é 
um exemplo desse sistema. 

• WLAN (Wireless Local Area Network): usada em ambientes de alcance 
geográfico mais restrito. Em geral, encontra-se circunscrita a um prédio ou 
grupo de prédios próximos. Em algumas soluções desse tipo, todo o 
computador tem um modem de rádio e uma antena, por meio dos quais 
podem se comunicar com outros sistemas.  

• WPAN (Wireless Personal Area Network): usada para interconectar 
dispositivos através de uma rede de baixo alcance geográfico. Uma rede de 
área pessoal é o tipo de rede que tem como objetivo ligar diversos 
dispositivos, tais como componentes de um computador (mouse, teclado, e 
outros), como também palms, câmeras digitais, telefones celulares, que estão 
dentro de uma mesma área de alcance. Nesse ambiente a tecnologia 
Bluetooth vem se destacando [Miller 01]. 

Figura 4.1: Topologia da computação móvel 
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4.2.2 Redes móveis Ad hoc – MANET   

Atualmente está ficando cada vez mais comum a utilização de redes sem fio, 
com elementos que podem ser fixos ou móveis. Apesar da tecnologia de rede de 
computação móvel estar ligada à tecnologia de comunicação sem fio, nem todas as 
redes sem fio são móveis. Existem vários exemplos de redes que utilizam comunicação 
sem fio entre dispositivos fixos. 

Em relação ao modo de operação de uma rede sem fio, ele pode ser: um modo 
com infra-estrutura (Figura 4.2a) ou um modo ad hoc (Figura 4.2b).  No modo ad hoc, 
também chamado de independente, um conjunto de estações móveis se comunicam 
diretamente umas com as outras. No modo com infra-estrutura existe pelo menos um 
ponto de acesso (AP – Access Point), que coordena a operação da rede. Ponto de acesso 
é a terminologia utilizada no padrão IEEE 802.11 para estação base [Gast 02], [Ohrtman 
03]. 

(a) Redes sem fio infra-estruturada (b) Redes sem fio ad hoc

Figura 4.2: Topologias de Redes sem fio 

Uma rede móvel tradicional consiste de uma rede fixa de servidores e clientes, 
com uma coleção de clientes móveis, que se movem através da área geográfica da rede. 
Dentro da rede móvel, servidores podem comunicar-se com as unidades móveis através 
da rede sem fio. Diferentemente, uma rede móvel independente ou, MANET é uma 
coleção de servidores e clientes móveis. A topologia pode mudar freqüentemente, e os 
nós se organizam automaticamente. Estes nós podem estar operando sozinhos ou unidos 
a outras redes, incluindo a Internet, mas geralmente essas redes estão isoladas [Fife 03].  

Uma MANET é um ambiente dinâmico, onde os nós da rede têm autonomia para 
sair ou entrar na rede. Uma das vantagens no uso de uma rede MANET é a falta de 
necessidade de uma infra-estrutura de rede pré-estabelecida, ou de qualquer tipo de 
equipamento fixo [Miller 01], [Fife 03]. Quanto ao modo de operação, uma MANET é 
basicamente uma rede  onde os nós estabelecem uma comunicação peer-to-peer, ou 
seja, os pacotes de informação são transmitidos  diretamente de uma fonte para um 
destino qualquer.  

O termo redes móveis ad hoc é algumas vezes usado como sinônimo de Redes 
de Rádio de Pacote Móvel (um termo usado durante os anos 70 e 80 em pesquisas 
militares), Redes Mesh Móveis, Redes sem fio Multihop. No decorrer desse trabalho é 
utilizado o termo MANET para essa tecnologia [RFC 2501]. 
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Em relação às aplicações desse tipo de rede, destacam-se aquelas que envolvem 
trocas de dados móveis cooperativos em aplicações comerciais ou industriais [RFC 
2501], redes militares [Chadha 04], [Pereira 04], aplicações em áreas remotas em zona 
de desastre, onde não tenha uma infra-estrutura pré-estabelecida [Lawrence 98], redes 
ad hoc veiculares [Saha 04], serviços prestados em regiões metropolitanas, como por 
exemplo, o apresentado em [Huang 05], que mostra uma MANET em uma empresa de 
táxi, dentre outras. 

4.3 Controle de Concorrência em Ambientes Dinâmicos

Dentre as limitações de um ambiente de computação móvel, a que afeta 
diretamente um protocolo de controle de concorrência, é a possibilidade de desconexão 
constante do usuário. Essa característica faz com que algumas transações comportem-se 
como transações de longa duração, pois uma transação que se desconectou da rede  
pode bloquear um dado por um tempo indeterminado.  
 A maioria dos modelos propostos para processamento de transação nesse 
ambiente leva em consideração unidades móveis, que desejam acessar dados em 
sistemas de banco de dados localizados em máquinas fixas (arquitetura tradicional). 
Porém, já existem na literatura propostas para ambientes com topologia dinâmica. Um 
resumo de algumas dessas propostas para ambientes móveis tradicionais e dinâmicos 
são apresentadas a seguir.  
 Propostas para ambientes dinâmicos relacionados com replicação de dados não 
são tratadas nesse trabalho, já que este não é o foco desta tese. 

4.3.1 Gerente de Processamento de Transações em Bancos de 
Dados Múltiplos - MDSTPM 

Em [Yeo 94] foi apresentada uma arquitetura flexível para processamento de 
transações em sistema múltiplo de bancos de dados, chamada de MDSTPM (Multi-
Database System Transaction Processing Manager). Nessa proposta, a unidade móvel 
participa de um sistema múltiplo de bancos de dados durante sua conexão, juntamente 
com o seu nó coordenador, a estação base (ver Figura 4.1). 

Nesse modelo, baseado na arquitetura tradicional de computações móvel, a 
unidade móvel apenas faz uma solicitação à sua estação base e depois obtém uma 
resposta. Na arquitetura MDSTPM, uma estação base recebe as solicitações, agenda e 
coordena a execução das transações globais submetidas pelas unidades móveis. Sendo 
assim, o usuário pode desconectar-se da rede e desenvolver outras tarefas, sem precisar 
ficar esperando pelo término da transação global, pois todo o controle de concorrência é 
realizado pela estação base, sendo que a unidade móvel apenas faz a solicitação. 

No modelo apresentado nessa proposta, o gerenciamento de transações é 
dividido em dois níveis: o nível de processamento de transações locais, de 
responsabilidade do gerente de transação local (LTM – Local Transaction Manager) em 
cada SGBD local e o nível de processamento global, função do gerente de transações 
global (GTM – Global Transaction Manager) localizado na estação base.  

Esse modelo é baseado no critério de corretude de serializabilidade 
convencional. A serializabilidade dos escalonamentos globais é garantida, uma vez que 
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todos os sistemas de banco de dados locais geram escalonamentos locais serializáveis e 
o método de ticket (veja seção 3.3.1) é aplicado para garantir a ordem total das 
transações globais em cada site local. 

Em relação ao protocolo de controle de concorrência, o gerente de transações 
globais do MDSTPM utiliza o algoritmo 2PL restrito, para garantir a execução correta 
das transações móveis.  

Como pode ser observado, esse modelo é o mesmo que foi especificado para 
sistemas de múltiplos bancos de dados, com a diferença que as unidades móveis podem 
fazer suas solicitações às estações bases.  

4.3.2 Modelo de Transação Canguru  

O modelo de Transações Canguru (KT – Kangaroo Transaction) foi apresentado 
por Margaret Dunham e outros em [Dunham 97], e o seu nome é originado da natureza 
do modelo adotado para uma transação móvel, que é baseado em saltos, isto é, as 
transações em um ambiente de computação móvel saltam de uma estação base para 
outra, assim como as unidades mudam de células. 

A proposta apresenta o sistema de bancos de dados em ambientes móveis, como 
uma extensão de um sistema de bancos de dados distribuídos. O sistema de computação 
móvel é visto como um tipo de sistema distribuído dinâmico, onde os enlaces entre os 
nós mudam dinamicamente.  

O Modelo KT foi baseado nos modelos de transações aninhadas e transações 
divididas (ver seção 3.2). Embora originalmente utilizada para manipular transações em 
ambientes CAD, uma transação dividida comporta-se bem em ambientes móveis, e são 
utilizadas para capturar os saltos de uma transação móvel. 

O modelo KT suporta as seguintes características referentes ao modelo de 
processamento de transações em ambientes móveis: 

• Foi construído a partir de sistemas de bancos de dados existentes. Sendo 
assim, cada banco de dados local pode ter o seu próprio protocolo de 
controle de concorrência e seus métodos específicos para recuperação. 

• Captura o movimento das transações móveis, assim como acesso aos dados.  
• Fornece flexibilidade em termos de características de atomicidade. Esse 

modelo suporta atomicidade semântica, através de funções de compensação. 

O modelo transacional dessa proposta foi baseado no modelo de transações de 
sistemas de banco de dados múltiplos, onde existem transações locais e globais. A 
diferença do modelo Canguru é que as transações globais são classificadas em dois 
tipos. Sendo assim, no modelo Canguru, três tipos de transações são considerados: 

• Transação Local: é aquela executada em um sistema de banco de dados 
local. Essas transações são geradas e executadas localmente.  

• Transação global de visão limitada: transação global composta por sub-
transações que podem ser vistas como transações locais para os sistemas de 
banco de dados locais. Cada sub-transação é vista como uma seqüência de 
operações. 

• Transações globais de visão abrangente: essa transação global é composta 
por sub-transações que podem ser transações globais em outros sistemas de 
bancos de dados múltiplos.  
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Os dados são acessados pela transação móvel nos sistemas fontes, através de um 
Agente de Acesso a Dados (DAA – Data Access Agent). Um DAA é hospedado na 
estação base e a sua principal função é gerenciar as transações móveis. O gerente de 
transações móveis é chamado de MTM (Mobile Transaction Manager).  

As transações móveis são geradas a partir de uma solicitação de uma unidade 
móvel, sendo chamadas de Transações Canguru - KT (Kangaroo Transaction). Uma KT 
pode ser composta de várias sub-transações, que representam as unidades de execução. 
Uma sub-transação é chamada de Joey Transaction (JT). Quando uma unidade móvel 
muda de uma célula para outra, a coordenação da transação muda para um novo DAA 
na nova estação base, e um novo JT é criado. 

Dois modos de processamento estão disponíveis: 
• Modo de compensação: nesse modo, a falha em qualquer JT faz com que o 

JT corrente e quaisquer JTs seguintes e anteriores sejam desfeitos. JTs 
confirmados anteriormente devem ser compensados. A operação nesse modo 
requer que o usuário forneça as informações necessárias para criar transações 
de compensação. 

• Modo split: é o modo default; nesse modo, quando um JT falha, a decisão 
sobre confirmar ou abortar as execuções correntes deve ser tomada pelo 
sistema de banco de dados. Transações previamente confirmadas não são 
compensadas. 

Esse modelo não garante serializabilidade dos escalonamentos globais e, assim, 
a propriedade de isolamento pode ser violada. Não foi definido nenhum protocolo de 
controle de concorrência a nível global. Todo o controle de concorrência é executado 
apenas nos sistemas de banco de dados locais. Esse modelo tem como objetivo garantir 
a atomicidade das transações móveis e capturar o movimento das unidades móveis que 
pode mudar de células dinamicamente em um ambiente de computação móvel 
tradicional.  

4.3.3 Modelo de Pré-escrita 

 Madria e Bhargava em [Madria 98] definiram um novo modelo de 
gerenciamento de transações para ambientes móveis. A idéia principal desse modelo é a 
introdução de uma operação, chamada de pré-escrita, executada antes de uma operação 
de escrita em uma transação móvel, com objetivo de aumentar a disponibilidade do 
dado. Essa operação não atualiza o estado de um objeto de dado, apenas torna visível o 
valor que o objeto de dado terá depois da efetivação de uma transação.  
 Esse modelo é baseado na arquitetura de rede móvel tradicional, onde qualquer 
unidade móvel se comunica com a rede a partir de uma estação base. As unidades 
móveis podem ter capacidade de processamento de transação ou terem poucos recursos, 
sendo limitadas a simples dispositivos de entrada e saída. Nessa proposta, quando uma 
unidade móvel move-se de uma célula para outra, um protocolo para migração do 
processamento das transações é encaminhado de uma estação base para a outra. A 
estação base é responsável pelo gerenciamento da transação. 
 No Modelo de Pré-escrita, uma vez que a transação leu todos os valores e 
declarou todas as pré-escritas, ela pode ser pré-efetivada (precommited) em uma estação 
móvel. Os valores de pré-escrita das transações pré-efetivadas ficam visíveis em ambas, 
nas unidades móveis e fixas, antes da efetivação final da transação. Isto aumenta a 
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disponibilidade do dado durante os períodos de desconexão da unidade móvel, que são 
comuns em um ambiente de computação móvel.  
 Nesse modelo, uma transação pré-efetivada com certeza será efetivada. Esta 
característica evita a necessidade de transações de compensação. As transações são 
serializáveis de acordo com a ordem de suas pré-confirmações. Sendo assim, esse 
modelo é baseado no critério de corretude de serializabilidade convencional. 
 Em [Madria 98] foi apresentado um algoritmo de controle de concorrência 
baseado em bloqueio, para controlar as operações conflitantes das transações móveis. O 
algoritmo de controle de concorrência é executado em duas fases e pode ser realizado 
em dois lugares. Na primeira fase, o controle de concorrência para as operações de pré-
leitura (leitura de valores pré-escritos) e pré-escrita é executado no nível do gerente de 
transações, que pode estar localizado na unidade móvel (se tiver recursos) ou na estação 
base. Na segunda fase, o controle das operações de leitura e escrita é desempenhado 
pelo gerente de dados na estação base. Esse algoritmo é baseado em uma nova matriz 
de compatibilidade de bloqueios, que envolve, além das operações de escrita e leitura, 
as operações de pré-escrita e pré-leitura, conforme mostrado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Matriz de compatibilidade de bloqueios do modelo pré-escrita 

Pré-leitura Leitura Pré-escrita Escrita 
Pré-leitura Verdadeiro Verdadeiro Falso Verdadeiro 
Leitura Verdadeiro Verdadeiro Falso Falso 
Pré-escrita Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro 
Escrita Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso 

4.3.4 PRO-MOTION 

 Walborn e Chrysanthis em [Walborn 97] apresentaram um sistema de 
processamento de transações, chamado de PRO-MOTION, com o objetivo de suportar 
as desconexões e limitações de recursos de um ambiente de computação móvel. As 
principais características desse modelo são: 

• O uso de compacts, os quais funcionam como unidade básica de cache e 
controle. 

• Exploração de semânticas de objetos, quando possível, para dar mais 
autonomia às unidades móveis e aumentar a concorrência. 

• A introdução de um subsistema gerente de transação (composto por um 
gerente de compact no servidor de banco de dados, um agente compact na 
unidade móvel e um gerente de mobilidade executando na estação base), para 
negociar e gerenciar compacts e fornecer gerenciamento local das transações 
para as estações móveis.  

O modelo de arquitetura móvel usado no PRO-MOTION considera que existe 
um servidor de banco de dados, que reside em uma ou mais estações fixas e que as 
aplicações móveis, executadas nas unidades móveis, operam em dados gerenciados por 
esse servidor de banco de dados. 

O PRO-MOTION foi proposto para dar suporte a cache de dados nas unidades 
móveis, de forma a acessar as aplicações móveis através dos compacts. Os compacts são 
representados no sistema como objetos que encapsulam: 
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• O dado em cachê;
• Métodos (código) para o acesso ao dado em cache;
• Informação sobre o estado corrente do compact;
• Regras de consistência, e as condições de uso dessas regras para garantir a 

consistência global do item de dado; 
• Obrigações, tais como: o tempo que estará disponível um recurso para a 

unidade móvel; 
• Método para fornecer uma interface através da qual a unidade móvel pode 

gerenciar os compact. 

 Quando a unidade móvel estiver desconectada, para se garantir a consistência do 
dado, o sistema de processamento de transação pode explorar informações semânticas 
da transação. Em [Walborn 95] foi apresentado um modelo para controle de 
informações com conhecimento semântico que pode ser utilizado no PRO-MOTION. 
 Em [Walborn 99] foi também apresentado um algoritmo para processamento de 
transação no PRO-MOTION, baseado no processamento de transações aninhadas e 
divididas, com objetivo de fornecer diferentes graus de isolamento e consistência nesse 
ambiente.  

Para facilitar a implementação de vários esquemas de processamento de 
transações, esse modelo permite ao desenvolvedor do compact determinar o critério de 
corretude e os métodos de controle de concorrência em cada tipo de compact
individualmente. Esse modelo é baseado em uma escala de 10 níveis de isolamento, que 
caracteriza o critério de corretude a ser adotado para a execução de uma dada transação. 
Essa escala é arbitrária, ou seja, o administrador do banco de dados pode usar qualquer 
definição para os níveis de escala. No exemplo apresentado em [Warlborn 99], o nível 9 
foi definido para representar uma execução serial, e o nível 8 para representar uma 
execução serializável. Nesse modelo, garantir corretude de uma execução particular é 
responsabilidade do desenvolvedor do compact.  

4.3.5 V-lock 

 Lim e Hurson em [Lim 02] propuseram um novo modelo de controle de 
concorrência, chamado de v-lock, para o gerenciamento das transações em um ambiente 
móvel. A arquitetura do ambiente móvel no qual o v-lock foi proposto considera que as 
fontes de dados estão em máquinas fixas. O objetivo do algoritmo é diminuir a 
quantidade de comunicação trocada entre as unidades móveis e o gerente de transação. 

O algoritmo do v-lock usa um esquema de bloqueio global (GLS – Global 
Locking Schema) para serializar operações conflitantes das transações globais. Tabelas 
de bloqueios globais são usadas para itens de dados envolvidos em uma transação 
global de acordo com as regras do 2PL. As tabelas de bloqueios globais usadas no 
algoritmo são criadas com as informações semânticas baseadas na hierarquia do modelo 
de esquema resumido SSM3 (summary schemas model) [Bright 94]. O gerenciamento 
das transações é realizado a nível global, de maneira hierárquica e distribuída 
(semelhante ao SSM). Uma transação é submetida para qualquer nó da hierarquia – um 
nó local ou um nó do SSM.  A transação é resolvida,  mapeada  em  um conjunto de 
sub-transações, e seu gerente global de transações é determinado pela estrutura do SSM. 

                                               
3 O SSM foi proposto em [Bright 94] para fornecer um meio eficiente para acessar dados em um ambiente 
de múltiplos bancos de dados  
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Os autores mostram que com essa estrutura de controle de concorrência 
distribuída e hierárquica, a quantidade de comunicação necessária entre o gerente de 
transação e as unidades móveis é menor do que em um ambiente tradicional de 
gerenciamento de transação centralizado. 

Esse modelo é baseado no critério de corretude de serializabilidade convencional 
onde, para garantir escalonamentos globais corretos, o gerente de transação deve 
conhecer qual protocolo de controle de concorrência é utilizado nos sistemas de banco 
de dados locais. Os autores não consideram isso uma violação de autonomia grave, pois 
não há necessidade de nenhuma informação de controle de execução do processamento 
das transações nos sistemas de banco de dados locais, apenas é necessário saber se o 
protocolo de controle de concorrência local é baseado em marca de tempo, bloqueio ou 
outro. 

4.3.6 Modelo de Pré-serialização 

 Ravi A. Dirckze e Le Gruenwald em [Dirckze 00] apresentaram uma nova 
técnica para gerenciamento de transação em ambientes de banco de dados móveis, 
chamada de Pré-serialização (PS – Pre-Serialization). Esta técnica tem como objetivo 
suportar desconexões e migrações forçando atomicidade e isolamento. 
 Na especificação desse modelo foi considerado um ambiente computacional 
constituído de estações móveis e estações fixas. A comunicação entre as estações 
móveis e as estações fixas é realizada através de uma estação base. 
 As transações globais são divididas em sub-transações, onde cada sub-transação 
é executada em um SGBD local. Uma sub-transação é chamada nesse modelo de site-
transação. As site-transações podem ser classificadas como vitais ou não-vitais. Todas 
as site-transações vitais de uma transação global devem ser executadas com sucesso. O 
aborto de uma site-transação não vital não leva a transação global ao aborto. As 
propriedades de atomicidade e isolamento são mantidas apenas quando as transações 
são vitais. Isso permite à técnica do PS uma maior flexibilidade com relação à garantia 
das propriedades de isolamento e atomicidade. 
 O gerente de transações global (GTM – Global Transaction Manager) consiste 
de dois níveis: o nível de coordenador global (GC – Global Coordinator) e um nível de 
gerente do site (SM – Site Manager). O nível GC consiste de um conjunto de 
Coordenadores de Transação Global (GTC – Global Transaction Coordinators), onde 
os GTC estão localizados em cada estação base ou em nós estáticos que suportem 
usuários externos.  O nível SM consiste de um conjunto de Gerentes de Transações de 
Site (STM – Site Transaction Manager). Existe um STM em cada site de SGBD local. 
 O STM, em cada sistema de banco de dados local, mantém um grafo de 
serialização do site (SSG – Site Serialization Graph). O SSG em cada site local é um 
grafo direcionado onde os nós representam as transações vitais e as arestas representam 
conflitos entre as transações vitais daquele site. Cada nó do SSG é categorizado em dois 
tipos: nós acessados ou nós propagados. Os nós acessados representam uma transação 
que executou uma site-transação naquele site. Um nó propagado representa uma 
transação global, na qual a ordem de serialização foi copiada, a partir de uma 
informação propagada. 

Essa proposta introduz um Grafo Parcial de Serialização Global (PGSG – 
Partial Global Serialization Graph), que verifica a serializabilidade de uma transação 
global, pela construção apenas de um grafo “parcial” das informações de serialização 
local colecionada por cada STM. Este algoritmo é capaz de identificar um subconjunto 
de grafos de serialização local, que precisa ser investigado para verificar a 



CAPÍTULO 4. CONTROLE DE CONCORRÊNCIA EM AMBIENTES DINÂMICOS   43

serializabilidade global da transação. A palavra chave desse algoritmo é a propagação, 
onde informações de serializabilidade global são distribuídas para os STMs durante sua 
execução. O PGSG é construído em cada site a partir das informações recebidas pelos 
SSGs propagados e seu próprio SSG.  
 A propriedade de atomicidade do PGSG é baseada em atomicidade semântica. A 
propriedade de isolamento é baseada em serializabilidade. O método do ticket é 
proposta para garantir a serializabilidade global das transações. 

4.3.7 Serializabilidade Semântica em Comunidades de banco 
de dados móveis 

 Angelo Brayner e José Aguiar M. Filho em [Brayner 03] apresentaram a 
utilização de serializabilidade semântica, descrita na  seção 2.3.3, em comunidades de 
bancos de dados móveis (MDBC – Mobile Database Community). Uma MDBC é uma 
coleção dinâmica de bancos de dados móveis autônomos, na qual cada usuário do banco 
de dados pode acessar bancos de dados de outro usuário, através de uma infra-estrutura 
de comunicação sem fio. Um sistema de banco de dados é caracterizado como um 
banco de dados móvel, se ele reside em uma unidade móvel.  

Os membros da MDBC são divididos em duas categorias diferentes: cliente e 
servidor de banco de dados. O banco de dados no servidor pode ser acessado por 
qualquer membro da comunidade. As unidades clientes podem acessar os dados 
disponíveis na MDBC. 

Em [Brayner 03] se utiliza a arquitetura AMDB (Accessing Mobile Database) 
[Brayner 03a] para fornecer o suporte necessário na formação das MDBCs. 

Na MDBC existem dois tipos de transações: 
• Transações Locais: que são localmente executadas. 
• Transações Móveis: que compreendem transações submetidas por um 

membro da MDBC para vários bancos de dados móveis. Uma transação 
móvel, denominada M, consiste de um conjunto de sub-transações {SUBi,1, 
SUBi,2, ... , SUBi,n}, onde cada  SUBi,k, é executada no sistema de banco de 
dados k como uma transação local.  

Nessa proposta, um escalonamento S sobre um conjunto de transações globais e 
locais é serializável semanticamente se e somente se: 

• O grafo de serialização para cada transação local é acíclico. 
• O grafo de serialização semântica para a projeção de S de transações globais 

é acíclico. 

Usuários ou programas de aplicação submetem transações locais e globais, 
através da interface de transações móveis MTI (Mobile Transaction Interface), presente 
em cada unidade móvel na MDBC. Uma vez que uma transação é recebida na unidade 
móvel, a MTI procura a estrutura de dados contendo todos os esquemas da MDBC, para 
identificar unidades semânticas envolvidas na transação. Cada unidade móvel é vista 
como uma unidade semântica pelo gerenciador de transações móveis MTM (Mobile 
Transaction Manager).  

Como apresentado na seção 3.2.5, esse modelo também tem duas propostas para 
o controle de concorrência: uma que utiliza bloqueio e outra que utiliza a análise do 
grafo de serialização semântico. 
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4.3.8 Gerenciamento de transações em redes MANET em 
tempo-real 

Le Gruenwald e Shankar M. Banik em [Gruenwald 01] apresentaram um modelo 
para gerenciamento de transações em redes MANET. Técnicas para gerenciar 
transações em redes MANET necessitam endereçar questões adicionais, tais como a 
mobilidade de hosts, a limitação de energia e regras de tempo-real. Aplicações nesse 
ambiente são consideradas nessa proposta de tempo-crítico, o que requer que essas 
transações sejam executadas não apenas corretamente, mas também dentro de um 
determinado tempo.  

Dependendo da capacidade de comunicação, potência de compactação, 
armazenagem em disco, tamanho da memória e limitações de energia, as unidades 
móveis são classificadas em dois grupos: 

1) computadores com memória reduzida, pouca capacidade de armazenagem, 
baixa potência e reduzida capacidade de computação, que são chamados de 
unidades móveis pequenas -  SMH ( Small Mobile Host)  

2) estações de trabalho clássicas, equipadas com uma capacidade maior de 
armazenagem, maior autonomia de energia, facilidades de computação e 
comunicação, chamadas unidades móveis grandes - LMH (Large Mobile 
Host). 

Para reduzir o consumo de energia, uma unidade móvel pode operar em três 
modos: 

• Modo Ativo: nesse modo, a unidade móvel desenvolve suas atividades 
normais; 

• Modo doze: quando a unidade móvel trabalha em uma taxa mais baixa, mas 
ainda pode receber mensagens; 

• Modo sleep: quando a comunicação está suspensa. 

Devido à limitação de energia nesse ambiente, considera-se que SMHs 
armazenam somente algumas funcionalidades do SGBD, como por exemplo, o 
processador de consulta que permite a essas unidades processar seus próprios dados, 
submeter transações para o LMHs e receber os resultados.  

Cada unidade móvel armazenará algumas informações-chave em seu banco de 
dados local: 

• ID, que identifica unicamente a unidade móvel; 
• POSIÇÃO, a unidade móvel obtém suas coordenadas periodicamente do 

GPS, utilizado-as para  roteamento de mensagens; 
• NIVEL_ENERGIA, que identifica a quantidade de energia disponível 

naquele momento para a unidade móvel. 

Além dessas informações básicas, cada LMH armazena um sistema global, 
composto pela integração de todos os esquemas locais de todos os LMHs e seus 
respectivos IDs. Para isso, cada unidade móvel, periodicamente, faz uma transmissão 
em broadcast de suas informações básicas.  

Nesse modelo, as transações são classificadas em duas categorias. Essas 
categorias usam o conceito de deadline , que se refere a um tempo limite de vida de uma 
transação. Assim uma transação pode ser: 
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• Rígida: transações desse tipo devem ser abortadas se for atingido seu 
deadline; 

• Leve: quando as transações ainda podem ser executadas, mesmo depois de 
ter expirado o seu deadline.  

Quando um SMH inicia uma transação, ele envia seu pedido de transação para o 
LMH processar. O protocolo de escalonamento utiliza, além dos tipos de transações 
rígida ou leve, e deadline, a limitação de energia nas unidades móveis. Nessa proposta, 
um SMH submeterá suas transações rígidas para o LMH mais próximo, e suas 
transações leves para o LMH que tenha o nível de energia mais alto.  

O escalonador de transação (Transaction Scheduler – TS )  do LMH encontrará 
os LMHs participantes da transação, através da consulta ao esquema global. Os LMHs 
participantes são aqueles que contém o item de dado solicitado para essa transação. 

Quando todas as sub-transações de uma transação global tiverem sido 
completadas, o TS executará um grafo parcial de serialização global (PGSG – Partial 
Global Serialization Graph), semelhante ao modelo de Pré-serialização, para verificar 
se a transação global violou as propriedades de atomicidade e isolamento. Podem então 
ocorrer três situações: 

• A transação pode ocorrer com sucesso e, nesse caso, o LMH efetivará a 
transação e submeterá o resultado para o SMH solicitante. 

•  Se as propriedades da transação forem violadas e a transação ainda não tiver 
atingido seu deadline, o LMH recomeçará a transação. 

• Se as propriedades da transação forem violadas e o deadline tiver expirado, 
então o LMH abortará a transação. 

4.3.9  Comparativo entre os modelos de gerenciamento de 
transação em ambientes móveis 

Diferentes modelos para tratar o controle de concorrência em ambientes móveis 
são propostos na literatura. Como foi apresentado, alguns tem o foco em topologias de 
rede com estação base. Nesses, o gerenciador da transação está localizado na estação 
base, que geralmente é uma máquina com mais recursos que uma unidade móvel, 
estando conectada a uma rede de alta velocidade. Por outro lado, existem também 
propostas para ambientes dinâmicos. Como estas redes têm configuração dinâmica, 
qualquer uma das unidades móveis pode gerenciar uma transação móvel. A Tabela 4.2 
apresenta um resumo dessas características nos modelos apresentados. 

Tabela 4.2 : Coordenação dos modelos de transação móvel
Modelo Coordenação Topologia 

MDSTPM Estação base Infra-estruturada

Modelo de Transação 
Kangaroo – KT 

Estação base, porém a 
coordenação muda de acordo com 

o movimento da unidade móvel 
Infra-estruturada

V-lock Estação Base Infra-estruturada
Pré-serialização Estação base Infra-estruturada
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Pré-escrita Estação base Infra-estruturada
PRO-MOTION Estação base Infra-estruturada
Serializabilidade 
Semântica em MDBC Unidade móvel Dinâmica 

Gerenciamento de 
transações em redes 
MANET em tempo-real 

Unidade móvel Dinâmica 

Para garantir a autonomia dos sistemas de bancos de dados locais, a maior parte 
dos modelos de controle de concorrência em ambientes móveis define um critério de 
corretude global e um protocolo de controle de concorrência para criar escalonamentos 
globais corretos, enquanto que os sistemas locais estão livres para utilizar o controle de 
concorrência implementado pelo seu SGBD. Nas tabelas 4.3 e 4.4, são apresentados os  
resumos dos protocolos de controle de concorrência e do critério de corretude, 
respectivamente, utilizados para sincronizar as transações móveis.  

Tabela 4.3: Controle de concorrência em ambientes móveis
Modelo Controle de Concorrência 

MDSTPM 2PL restrito 

Modelo de Transação Kangaroo – 
KT 

Não define um modelo de concorrência global, 
confia nos controles dos SGBDs locais. 

V-lock Baseado no 2PL, mas em um esquema de 
bloqueio distribuído e hierárquico  

Pré-serialização Baseado no Grafo Parcial de Serialização 
Global– PGSG 

Pré-escrita Um algoritmo para transações móveis baseado 
em Bloqueio 

PRO-MOTION Definido no compact, específico para a 
aplicação 

Serializabilidade Semântica em 
MDBC 

Dois protocolos foram especificados: um 
baseado em bloqueio e outro baseado no grafo 
de serializabilidade semântica. 

Gerenciamento de transações em 
redes MANET em tempo-real 

Teste de grafo de serialização 

Nos protocolos apresentados para controle de concorrência das transações em 
ambientes móveis tradicionais e dinâmicos, alguns deles utilizam conhecimento 
semântico da transação, como por exemplo, o modelo PRO-MOTION, que tem como 
principal desvantagem a solicitação para o usuário das regras para garantir 
escalonamentos corretos, o que aumenta a complexidade desse modelo para o usuário 
final. Em outros modelos, como o modelo de serializabilidade semântica, a semântica 
da transação é utilizada de maneira automática pelo sistema, sem a interferência do 
usuário, uma vez que a informação semântica utilizada divide uma transação em 
unidades semânticas, de acordo com a localização dos dados. Por outro lado, o modelo 
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MDSTPM utiliza apenas informações referentes à sintaxe da transação para sincronizar 
as operações concorrentes das transações. A Tabela 4.5 mostra um resumo dessas 
informações dos protocolos apresentados. 

Tabela 4.4: Critério de Corretude dos Modelos Transacionais em ambientes móveis
Modelo Critério de Corretude Global 

MDSTPM serializabilidade 
Modelo de Transação Kangaroo – 
KT 

Não especificado 

V-lock serializabilidade 
Pré-serialização serializabilidade 
Pré-escrita serializabilidade 
PRO-MOTION Definido no compact, específico para a 

aplicação 
Serializabilidade Semântica em 
MDBC 

Serializabilidade semântica 

Gerenciamento de transações em 
redes MANET em tempo-real 

serializabilidade 

Tabela 4.5:  Modelos de Transação Móvel
Modelo Conhecimento Semântico

MDSTPM Não utiliza 

Modelo de Transação Kangaroo – KT Não utiliza 

V-lock Gerado a partir do SSM 
Pré-serialização Não utiliza 
Pré-escrita Não utiliza 
PRO-MOTION Informado pelo usuário 
Serializabilidade Semântica em MDBC Gerado pelo sistema 

Gerenciamento de transações em redes 
MANET em tempo-real Não utiliza 

A maior parte dos modelos de gerenciamento de transações para ambientes de 
computação móvel apresentados na literatura considera que as transações nesse 
ambiente, têm característica de transação de longa duração. O único modelo que 
trabalha com transações, levando em consideração características de aplicações em 
tempo real, é o de gerenciamento de transações em redes MANET em tempo-real. 
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 5 

Escalonador Inteligente de 
Transações – EIT  
______________________________________________________________________

5.1 Introdução 

 Como apresentado nos capítulos anteriores, um sistema de banco de dados, seja 
ele centralizado, distribuído ou móvel, deve controlar a execução concorrente das 
transações para garantir que o estado do banco de dados permaneça consistente. O 
componente responsável por sincronizar as operações das transações é o escalonador, 
através dos protocolos de controle de concorrência. Os protocolos de controle de 
concorrência podem ter comportamento agressivo ou conservador.  

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o EIT, um escalonador inteligente de 
transações, com comportamento híbrido (agressivo ou conservador), descrevendo sua 
arquitetura e seus componentes. Todos os aspectos que envolveram a especificação do 
escalonador EIT para garantir a geração de escalonamentos corretos, com diferentes 
critérios de corretude e em um ambiente dinâmico de banco de dados, tal como uma 
MDBC, são descritos. 

Esse capítulo está dividido nas seguintes seções: 5.2, uma visão geral sobre os 
sistemas especialistas baseados em lógica fuzzy é apresentada; 5.3, onde se descreve 
todos os aspectos que envolvem o EIT, desta forma, seu componente Analisador com 
suas funções é especificado, o componente Escalonador é descrito, como também o seu 
comportamento durante todo o período de tempo de sua execução, incluindo o critério 
de corretude de serializabilidade convencional e serializabilidade semântica e o EIT em 
ambientes dinâmicos; 5.4, a recuperação a falhas com o EIT é discutida; e por fim, 5.5, 
onde se apresenta uma comparação entre o EIT e outras propostas encontradas na 
literatura. 
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5.2 Sistemas Especialistas fuzzy 

 Um Sistema Especialista (SE) é um programa computacional, que utiliza o 
conhecimento de um especialista para inferir conhecimento em um determinado 
domínio. Sendo assim, sistemas especialistas são programas sofisticados, que 
manipulam conhecimento para resolução de problemas, em áreas restritas de um dado 
domínio. Da mesma forma que os especialistas humanos, tais sistemas, se utilizam de 
lógica simbólica e regras oriundas da prática para encontrar as soluções [Brasil 99]. 

Um SE como ilustrado na Figura 5.1 é composto dos seguintes módulos básicos 
[Widman 1998]: 

• Base de Conhecimento: contém o conhecimento especializado a ser utilizado 
nas decisões, o qual pode ser estruturado e codificado de diversas maneiras; 

• Mecanismo de Inferência: implementa um algoritmo, capaz de tomar 
decisões a partir dos dados fornecidos pelo usuário do sistema e do 
conhecimento armazenado em sua base; 

• Interface: tem por objetivo realizar o diálogo entre o SE e o usuário. O 
usuário pode ser um humano ou um outro programa computacional.  

Além desses módulos básicos, outros componentes podem estar presentes em 
um SE, destacando-se o componente Contexto e o Módulo de Execução. O Contexto, 
também chamado de memória de trabalho, é o componente que armazena os dados do 
problema que se deseja resolver. O Módulo de Execução é o componente que tem como 
objetivo apresentar os passos que foram executados, para que o SE tome uma 
determinada decisão [Krishnamoorthy 96], [Liebowitz 97], [Merrit 89]. 

Para entender um SE, é também necessário conhecer as pessoas que estão 
relacionadas com seu desenvolvimento, implementação e utilização. Essas pessoas são 
[Merrit 89]: 

• Especialista: o indivíduo ou grupo de indivíduos que tem conhecimento para 
a resolução do problema que o SE pretende resolver.

• Engenheiro do Conhecimento: o indivíduo que codifica o conhecimento do 
especialista de uma forma declarativa que possa ser usado pelo SE. 

• Usuário: o indivíduo que consulta o sistema, para recuperar as informações 
fornecidas pelo especialista. 

Base de Conhecimento 

Mecanismo de 
Inferência 

I
N 
T 
E 
R 
F 
A 
C 
E 

SE

Usuário

Figura 5.1: Arquitetura Básica de um SE 
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Como em qualquer outro programa computacional, existem diversas 
metodologias e processos para seu desenvolvimento. O processo específico de 
construção de um SE mostrado na Figura 5.2, é denominado Engenharia do 
Conhecimento (EngC). O engenheiro do conhecimento (como apresentado no parágrafo 
anterior) é responsável pela implementação desses sistemas. Tal processo abrange a 
Análise de viabilidade do Sistema e definição do escopo, passando pelas fases de 
Aquisição de Conhecimento, Representação de Conhecimento, Implementação e 
manutenção, chegando até a fase de Elaboração dos documentos e manuais do sistema 
[Gottlob 90].  

A seguir são apresentadas de maneira resumida, as fases de Aquisição do 
Conhecimento e Representação do Conhecimento, consideradas as mais importantes no 
desenvolvimento de um SE. 

5.2.1 Aquisição do Conhecimento 

Aquisição do conhecimento é o processo de extração, estruturação e organização 
do conhecimento, proveniente de várias fontes de conhecimento, freqüentemente 
especialistas humanos, de tal forma que o raciocínio humano para resolver problemas de 
um domínio específico, possa ser capturado e transformado de maneira compreensível 
para o computador. Conhecimento é o componente mais importante de um SE. O 
conhecimento capturado é a base para um processo de resolução de um sistema 
especialista [Liebowitz 1997]. 

A fase de Aquisição de Conhecimento divide-se em duas principais etapas: a 
Elicitação do Conhecimento e a Representação do Conhecimento [Brasil 94], [Rojas 
03]. Essas duas etapas são descritas a seguir. 

5.2.1.1 Elicitação do Conhecimento 

A EIC é a etapa mais importante da Aquisição do Conhecimento. Nessa fase, o 
engenheiro de conhecimento extrai o conhecimento do especialista do domínio, com o 
objetivo de permitir a construção de um modelo desse conhecimento [Brasil 94], 
[Liebowitz 97], [Canuto 03]. 

Identificação Viabilidade
Aquisição de
conhecimento

Verificação e 
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Representação do 
conhecimento 
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Figura 5.2: Processo de Desenvolvimento de um SE
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Existem várias técnicas para aquisição do conhecimento. A técnica utilizada 
pode determinar a qualidade e quantidade de esforço requerido para sua aquisição. 
Dentre estas técnicas, destacam-se [Brasil 94], [Liebowitz 97]: 

• Observação: esta técnica se manifesta em observar como um especialista 
soluciona um problema real. 

• Entrevista: é uma técnica conhecida também como "questionamento", uma 
vez que o principal tipo de interação é a colocação de perguntas pelo 
entrevistador (elicitante) e a resposta pelo entrevistado (especialista). 

• Discussão focalizada: é semelhante à técnica de entrevista, apenas 
diferenciando na introdução de um terceiro elemento, o foco, que interage 
com o elicitante e a fonte humana de conhecimento. 

• Análise de protocolo: requer que o especialista “pense em voz alta” enquanto 
soluciona um problema. 

5.2.1.2 Representação do Conhecimento  

A representação verbal deve ser transformada em um programa de computador, 
usando os significados básicos da conceituação matemática, a qual é mais pobre do que 
a linguagem humana [Liebowitz 97]. Esse processo de colocar o conhecimento num 
formalismo utilizável pela máquina, depois que o mesmo tenha sido adquirido, é 
conhecido como Representação do Conhecimento. 
 Existem várias formas de representar o conhecimento, tais como redes 
semânticas, linguagem lógica, scripts, dentre outras. A seguir é apresentado o modelo 
baseado em regras que utiliza regras de produção. Este formalismo foi utilizado na 
implementação do Analisador do EIT. 

As regras de produção são formas simples, porém poderosas, na representação 
do conhecimento. Uma regra de produção tem um conjunto de antecessores e um 
conjunto de conseqüentes. Os antecessores especificam um conjunto de condições e os 
conseqüentes um conjunto de ações. A sintaxe de uma regra de produção é 
[Krishnamoorthy 96]: 

REGRA  nome da regra 
SE    antecessores (condições) 
ENTÃO  conseqüentes (ações) 

5.2.2 Sistemas Especialistas Fuzzy

O engenheiro britânico Ebrahim Mandani foi o primeiro a usar os conjuntos 
nebulosos (fuzzy) em um sistema de controle no início dos anos 70. Ele desenvolveu um 
sistema para controle de uma máquina a vapor, usando a experiência de um operador 
humano [Mcneill 94]. Um SE fuzzy, nada mais é do que um SE baseado na lógica fuzzy.  

O conceito fuzzy que deu origem a Teoria da Lógica fuzzy foi apresentada em 
meados dos anos 60 por Zadeh [Zadeh 65]. O professor Lofti Zadeh, da Universidade 
da Califórnia em Berkeley, reconheceu que a natureza verdadeira e falsa da lógica 
booleana, não se aplica em muitos problemas do mundo real. Diferentemente da lógica 
booleana, a lógica fuzzy pretende modelar raciocínios que são aproximados e não exatos 
[Motorola 92], [Zadeh 91], [Jain 98], [Shaw 99].  
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Para considerar os intervalos infinitos entre o verdadeiro e o falso, Zadeh 
introduziu a idéia de um conjunto clássico que ele chamou de Conjunto fuzzy [Zadeh 
65]. Um conjunto fuzzy consiste de um universo de discurso e funções de pertinência 
que mapeiam todos os elementos do universo de discurso para um valor de pertinência 
entre 0 e 1 [Zadeh 65], [Ying 00], [Mendel 95]. Um conjunto fuzzy F é definido pelo 
conjunto de pares ordenados: 

]}1,0[:|)(,{ →∈= UeUxxxF FF μμ

onde x é um elemento do Universo de discurso U e Fμ  é uma função de pertinência que 

especifica um grau de pertinência )(xFμ  para cada elemento x de F [Mendel 95], 
[Dualibe 03].  

Para compreender o mecanismo fuzzy, faz-se necessário familiarizar-se com 
alguns conceitos intrínsecos à lógica fuzzy, os quais encontram-se ilustrados na Figura 
5.3 [Motorola 92]: 

• Entradas crisp: corresponde a valores de entrada. 
• Grau de Pertinência: equivale ao resultado de uma entrada crisp submetida a 

uma função de pertinência (de 0 a 1). Também chamado de entrada fuzzy. 
• Rótulo: descreve o nome usado para identificar uma função de pertinência. 
• Função de Pertinência: a função de pertinência associa a cada elemento x

pertencente ao conjunto U um número real μA(x) no intervalo [0,1], que 
representa o grau de possibilidade de que o elemento x venha a pertencer ao 
conjunto A [Rojas 03]. 

• Domínio: largura da função de pertinência. O domínio corresponde a uma 
escala de conceitos, normalmente números, sendo utilizado pela função de 
pertinência para o mapeamento em graus de pertinência. Na Figura 5.3, o 
domínio do conjunto fuzzy  LEVE é de 60 a 80. 

• Universo de discurso: também chamado de espaço ou faixa, é um conjunto 
de valores finitos. O universo discurso de uma variável representa o intervalo 
numérico de todos os possíveis valores reais que uma variável específica 
pode assumir [Shaw 99]. 
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Figura 5.3 : Conceitos básicos de lógica fuzzy
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As funções de pertinência podem ter diferentes formas, variando de formas 
lineares (triangular, trapezoidal, dentre outras) às não-lineares (gaussiana, sigmóide, 
dentre outras). As formas lineares mais utilizadas são: triangular (Figura 5.4a) e 
trapezoidal (Figura 5.4b) [Motorola 92], [Mendel 95]. A forma singleton (Figura 5.4c) é 
utilizada principalmente para representar valores de saída [Motorola 92]. 

Finalizando, dentre os conceitos básicos relacionados com a teoria fuzzy tem-se 
as variáveis lingüísticas. Uma variável lingüística pode ser considerada uma entidade 
utilizada para representar de modo impreciso e, portanto, lingüístico, um conceito ou 
uma variável de um dado problema. Ao contrário de uma variável numérica, uma 
variável fuzzy admite como valores apenas expressões lingüísticas [Canuto 03]. Essas 
variáveis são freqüentemente decompostas em um conjunto de termos, os quais cobrem 
os seus universos de discurso [Mendel 95]. 
  

Os SEs fuzzy recebem valores de entrada crisp e devem responder com valores 
de saída crisp. O processamento fuzzy está dividido em três etapas: fuzzificação, 
avaliação das regras e defuzzificação. Como a Figura 5.5 mostra, o sistema controlado 
envia informações crisp que são convertidas em valores fuzzy (fuzzificação). Esses 
valores fuzzy são processados pela base de conhecimento (avaliação das regras). A saída 
fuzzy é defuzzificada (convertida para valores crisp), que pode mudar as condições de 
operações do sistema controlado [Motorola 92]. 

5.3 Especificação do EIT 

O EIT é um escalonador que se caracteriza por um comportamento híbrido. O 
comportamento do EIT, agressivo ou conservador, é alterado dinamicamente e sem 
interferência humana, de acordo com certas características do ambiente computacional 

Figure 5.4: Formas de um conjunto fuzzy
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onde está inserido. O EIT suporta o critério de corretude de serializabilidade como 
também o critério corretude de serializabilidade semântica (baseado no conhecimento 
semântico das transações). 

O EIT é um escalonador inteligente, composto por um sistema especialista 
baseado em lógica fuzzy e pelos protocolos de controle de concorrência. A sua 
arquitetura é composta por dois principais módulos (Figura 5.6): 

• Analisador, com a função de tomar as decisões relacionadas à escolha do 
melhor comportamento do escalonador, de acordo com as características do 
ambiente computacional; e o  

• Escalonador, com a função de executar o protocolo de controle de 
concorrência definido (escolhido) pelo Analisador. 

Nas seções seguintes cada um desses módulos é abordado com detalhes quanto 
ao seu desenvolvimento e aplicabilidade. 

5.3.1 Analisador 

O Analisador é o componente do EIT que tem como função decidir o 
comportamento mais apropriado para o Escalonador durante um determinado período de 
tempo. A seguir, nessa seção, são apresentados todos os passos relacionados com o 
desenvolvimento do Analisador do EIT. 
 O Analisador do EIT implementa um SE baseado em lógica fuzzy. Na construção 
do Analisador três especialistas contribuíram nessa fase, MSc. Maristela Holanda, 
Brasília, UCB, com o papel de engenheira do conhecimento e especialista, e os 
especialistas Prof. Dr. Ângelo Brayner, Fortaleza, UNIFOR e Prof. Dr. Sergio Fialho, 
Natal, UFRN. 

Na etapa de aquisição do conhecimento foram utilizadas as metodologias de 
observação e entrevista. O uso de observação foi relevante, uma vez que foram 
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analisados os comportamentos dos protocolos de controle de concorrência e verificado 
qual o melhor protocolo para determinados cenários. Essa observação partiu da análise 
teórica dos algoritmos, assim como também da análise dos resultados obtidos através da 
execução de alguns protocolos de controle de concorrência. A técnica de entrevista foi 
também aplicada, onde o engenheiro de conhecimento (entrevistadora) e um dos 
especialistas (entrevistado) definiram alguns pontos específicos relacionados com os 
protocolos de controle de concorrência. Essas entrevistas aconteceram de forma 
presencial e através de vídeo conferência. 

Para o desenvolvimento e implementação do EIT foi utilizado o processo 
apresentado em [Canuto 03], que especifica cinco etapas para construção de um SE 
baseado na lógica fuzzy : 

1. Especificar o problema e definir as variáveis lingüísticas; 
2. Definir os conjuntos fuzzy;
3. Construir as regras; 
4. Construir o sistema especialista; 
5. Avaliar e melhorar o sistema. 

As três primeiras etapas citadas anteriormente são descritas a seguir, enquanto as 
duas últimas etapas são apresentadas no Capítulo 6.

5.3.1.1 Especificação do Problema e Definição das Variáveis 
Lingüísticas 

O problema que o SE deve resolver é: definir o comportamento mais apropriado 
do escalonador (agressivo ou conservador), a partir das características do ambiente 
computacional onde o EIT está inserido. O comportamento considerado mais 
apropriado para o Escalonador é aquele que diminui o tempo de espera em função da 
sincronização das operações, mantendo um número de transações abortadas dentro dos 
limites suportados pela aplicação. 

Durante a fase de aquisição do conhecimento foram investigadas as seguintes 
variáveis: taxa de operação de leitura, taxa de operação de escrita, taxa de operações 
conflitantes, taxa de deadlocks, taxa de transações abortadas, taxa de espera por 
liberação de bloqueio, tamanho da transação e o comportamento corrente do 
escalonador. Todas essas variáveis podem influenciar na escolha do comportamento do 
escalonador. Dentre elas, entretanto, foram escolhidas quatro variáveis lingüísticas de 
entrada e uma de saída. As variáveis lingüísticas de entrada especificadas para resolver 
o problema definido foram: taxa de operações conflitantes, taxa de espera por liberação 
de bloqueio, taxa de transações abortadas e o comportamento corrente do escalonador. 
A saída do Analisador é a variável lingüística que define o comportamento mais 
apropriado do escalonador, chamada simplesmente de comportamento do escalonador. 
Cada uma dessas variáveis é detalhada a seguir. 

A taxa de transações abortadas – tta é a porcentagem do número de transações 
abortadas em relação ao número total de transações. Seus valores possíveis são: 

• Pequeno – P: o valor pequeno significa que o número de transações 
abortadas é suportado pela aplicação. Se o ambiente computacional estiver 
com essa taxa de transações abortada o comportamento do EIT é o 
apropriado. 

• Médio – M: o valor médio é um valor razoável, o ideal seria que esse valor 
diminuísse para pequeno. 
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• Grande – G: valor não suportado pela aplicação, indicando a existência de 
problemas. O número de transações abortadas deve diminuir. 

A taxa de operações de conflitantes – toc é a porcentagem do número de 
operações conflitantes das transações em relação ao número total de todas as operações 
das transações. Essa variável é muito importante na tomada de decisão do Analisador, 
pois o conflito entre as operações é que causa o atraso na execução da operação e pode 
causar abortos de uma transação. Em um ambiente onde não existem operações 
conflitantes, por exemplo, um conjunto de transações constituído apenas de operações 
de leitura, não existirá conflito entre as transações e nem aborto. O valor dessa variável 
pode ser. 

• Pequeno – P: poucas operações conflitantes. 
• Médio – M: a taxa de operações conflitantes é razoável. 
• Grande – G: muitas operações conflitantes. 

A taxa de espera de liberação de bloqueio – telb, é a porcentagem do número de 
operações em fila esperando a liberação de bloqueio em relação a todas as operações 
das transações conflitantes. Essa variável é importante para determinar o atraso causado 
pela sincronização das operações pelo escalonador. O valor dessa variável pode ser: 

• Pequeno – P: poucas operações em fila esperando liberação de bloqueio. 
• Médio – M: a taxa de operações em fila é razoável. 
• Grande – G: muitas operações em fila esperando liberação de bloqueio. 

O comportamento corrente do escalonador – cce. Essa variável é importante, 
pois o Analisador é um módulo do EIT independente do Escalonador, isto é, ele não 
conhece o processamento interno do Escalonador. Através do cce o Analisador tem 
conhecimento de qual comportamento gerou as taxas de transações abortadas, taxa de 
operações conflitantes e taxa de espera de liberação de bloqueio. Seus possíveis valores 
são: 

• Agressivo – A: escalonador com comportamento agressivo
• Conservador – C: escalonador com comportamento conservador. 

A variável lingüística de saída do comportamento do escalonador – ce especifica 
o melhor comportamento do escalonador de acordo com as características do ambiente 
computacional. Seus valores são: 

• Agressivo – A: escalonador com comportamento agressivo
• Conservador – C: escalonador com comportamento conservador. 

As variáveis taxa de operação de leitura e taxa de operações de escrita também 
seriam importantes para determinar a possibilidade de conflito entre as operações. Por 
exemplo, se a taxa de operações de leitura for grande poder-se-ia supor que a taxa de 
operações conflitantes seria pequena, mas como já existe a variável que determina a 
taxa de operações conflitantes não há necessidade dessas variáveis. Além do mais, 
podem existir cenários com uma taxa alta de operações de leitura e mesmo assim, a taxa 
de operações conflitantes se apresentar alta, a exemplo de uma situação onde, todas as 
operações são realizados em um pequeno conjunto de dados. Por outro lado, pode 
existir uma situação com uma elevada taxa de operações de escrita e, mesmo assim, a 
taxa de operações conflitantes ficar baixa: é o que aconteceria quando todas as 
operações de escrita são realizadas em dados diferentes. Sendo assim, foi verificado que 
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apenas a taxa de operações conflitantes é necessária, e que não é preciso incluir a taxa 
de operações de escrita ou leitura como variáveis lingüísticas.  

Em relação à taxa de transações em deadlock, foi analisado que essa variável 
pode ser deduzida a partir da taxa de transações abortadas e o comportamento corrente 
do escalonador. Como o escalonador conservador só aborta através de deadlock, e 
deadlocks só existem em escalonadores conservadores, toda a taxa de transação 
abortada gerada com comportamento conservador representa a taxa de deadlocks desse 
escalonador.  

Em relação ao tamanho da transação, isto é, a quantidade de operações em uma 
transação, essa variável já está indiretamente presente tanto na taxa de operações 
conflitantes quanto na taxa de espera por liberação de bloqueio, uma vez que essas 
variáveis estão diretamente relacionadas com a quantidade total de operações.  

5.3.1.2 Definição dos conjuntos fuzzy  

Essa etapa define os conjuntos fuzzy para cada variável lingüística. Os conjuntos 
fuzzy para as variáveis tta, toc e telb foram definidos usando a forma trapezoidal. Como 
pode ser observado na Figura 5.7 essas variáveis lingüísticas de entrada têm os valores 
lingüísticos P, M e G, especificados no universo de discurso de 0 a 100. Os valores x1, 
x2, x3 e x4 devem ser especificados pelo administrador da aplicação. Desta forma o 
próprio administrador da aplicação também deve ser um especialista, ou deve obter o 
conhecimento de um especialista para configurar esses valores, neste caso fazendo o 
papel do engenheiro do conhecimento. O objetivo de deixar livre os valores dos pontos 
x1,  x2, x3 e x4 , é aumentar a flexibilidade do SE, pois para uma determinada aplicação o 
valor de 10% de taxa de transações abortadas pode ser considerada pequena, enquanto 
que para uma outra aplicação, um valor de 20% pode ser considerado pequena. 

A escolha da forma trapezoidal para esses conjuntos fuzzy de entrada levou em 
consideração que essa forma representa bem os valores de entrada para a tomada de 

x1 x2         x3  x4  x1 x2         x3  x4  x1 x2         x3  x4  

(a) tta (b) toc (c) telb 

1 

0 

P 

100 

M G 
1 

0 

P 

100 

M G 

1 

0 

P 

100 

M G 

(d) cce 

1 

0 

A 

100 

C 

50 

Figura 5.7: Conjuntos fuzzy das variáveis de entrada do Analisador 
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decisão do Analisador, pois tem um tempo de resposta pequeno (função linear) além de 
facilitar a configuração dos valores pelo administrador da aplicação. Utilizando a forma 
trapezoidal, o administrador da aplicação deve definir o que realmente ele tem certeza, 
assim, do intervalo [0,x1] com certeza o valor é P, do intervalo de [x2,x3] com certeza é 
M e do intervalo de [x4, 100] com certeza o valor é G. Os intervalos onde o especialista 
não tem certeza (conhecimento impreciso) é representado por [x1,x2] e [x3,x4]. 

O conjunto fuzzy da variável de entrada comportamento corrente do escalonador, 
cce, foi representado pela forma singleton (Figura 5.7d). A forma singleton foi 
escolhida para esse conjunto uma vez que essa variável só pode ter os valores 
lingüísticos A ou C. O universo de discurso dessa variável varia de 0 a 100.  

O conjunto fuzzy da variável de saída comportamento do escalonador, ce, 
também foi representado através da forma singleton (Figura 5.8). A escolha dessa forma 
deu-se pelos mesmos motivos apresentados anteriormente para o conjunto fuzzy da 
variável cce. 

5.3.1.3 Construção das regras 

O processo de aquisição do conhecimento para a definição das regras foi 
realizado através de várias reuniões entre a engenheira do conhecimento e os 
especialistas. Da mesma forma, as regras foram validadas através de testes realizados 
com os protocolos de controle de concorrência com comportamento exclusivamente 
agressivo ou conservador.  

Muitas combinações entre as variáveis lingüísticas foram analisadas para a 
definição das regras, porém algumas combinações são impossíveis de acontecer em um 
ambiente real. Por exemplo, um escalonador agressivo não tem taxa de espera de 
liberação de bloqueio, então não tem sentido a combinação dessas duas variáveis. 
Outros conjuntos de regras foram reduzidos a uma única regra.  

Depois dessas análises, o conhecimento adquirido foi formalizado através da 
representação por regras de produção, totalizando oito regras. Cada uma dessas regras é 
justificada a seguir. 

Regra 1: IF tta=P AND toc=P AND telb = G THEN ce = A 
Regra 2: IF tta=P AND toc=P AND telb = M THEN ce = C 
Regra 3: IF tta=P AND telb = P AND cce = C THEN ce = C 
Regra 4: IF tta=P AND cce = A THEN ce = A 
Regra 5: IF tta=P AND toc=M AND cce = C THEN ce = C 
Regra 6: IF tta=P AND toc=G AND cce = C THEN ce = C 
Regra 7: IF tta=M THEN ce = C 

Figura 5.8: Conjuntos fuzzy  da variável de saída ce do Analisador 
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Regra 8: IF tta=G THEN ce = C 

Regra 1: IF tta=P AND toc=P AND telb = G THEN ce = A
Se a taxa de transação abortada é P (pequena), o escalonador já está com o melhor valor 
para essa variável. Se a taxa de operações conflitantes é pequena, a fila de espera por 
liberação de bloqueio deveria também estar pequena. Entretanto, como a taxa de espera 
por liberação de bloqueio está alta, muitas operações estão esperando 
desnecessariamente, uma vez que a taxa de operação conflitante é pequena. Nesse caso, 
o escalonador deve mudar seu comportamento para agressivo. 
 Um exemplo da utilização dessa regra é apresentado a seguir. Suponha um 
conjunto de n transações, com hotspot, onde todas as n transações têm uma operação 
conflitante em um único item de dado, nesse exemplo a. Usando um escalonador com 
comportamento conservador, mesmo com a taxa de operação de conflito sendo pequena, 
dependendo de como essas operações são encaminhadas para o escalonador, muitas 
transações ficarão em fila de espera esperando a liberação de bloqueio de um único 
dado.  

Regra 2: IF tta=P AND toc=P AND telb = M THEN ce = C 
Se a taxa de transação abortada é P (pequena), o escalonador já está com o melhor valor 
para essa variável. Como a taxa de operações conflitantes é pequena isso indicaria em 
princípio que o escalonador poderia ter um comportamento agressivo. Porém, como a 
taxa de espera por liberação de bloqueio é média (razoável), certamente o 
comportamento atual do Escalonador é conservador, não é interessante trocar esse 
comportamento, pois pode não ser possível garantir a mesma taxa de transações 
abortadas, após uma mudança de comportamento do Escalonador para agressivo. 

Regra 3: IF tta=P AND telb = P AND cce = C THEN ce = C 
Se a taxa de transação abortada é P (pequena), o escalonador já está com a taxa de 
transações abortadas suportada pela aplicação. Como a taxa de espera por liberação de 
bloqueio é pequena, então o EIT já está com um bom comportamento. Portanto, se o 
escalonador estiver com comportamento atual conservador, esse comportamento deve 
continuar. 

Regra 4: IF tta=P AND cce = A THEN ce = A 
O comportamento que causa o menor atraso no Escalonador é o agressivo. Como o 
Escalonador já está com esse comportamento e consegue manter uma taxa de transações 
abortadas pequena, então ele deve continuar com o comportamento agressivo. 

Regra 5: IF tta=P AND toc=M AND cce = C THEN ce = C
Regra 6: IF tta=P AND toc=G AND cce = C THEN ce = C

T1 = w1(a)r1(c)r1(d)r1(e)r1(j)
T2 = w2(a)r2 (h)r2(d)r2(h)r2(j) 

... 

Tn = wn(a)rn (h)rn(d)rn(h)rn(j) 

Figura 5.9: Conjunto de n transações com hotspot no dado a
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Se a taxa de transações abortadas é pequena, o Escalonador em relação a essa variável já 
está com um bom comportamento. Se a taxa de operações conflitantes for Média ou 
Grande, independentemente da taxa de espera por liberação de bloqueio, o 
comportamento do Escalonador deve continuar conservador, pois não existe garantia 
que ao mudar para o agressivo a taxa de transações abortadas continuará pequena. 

Regra 7: IF tta=M THEN ce = C 
Regra 8: IF tta=G THEN ce = C 
Se a taxa de transações abortadas é Média ou Grande, o melhor comportamento do 
Escalonador é o conservador, pois se usando o comportamento conservador que atrasa 
as operações com o objetivo de não abortar a transação, essa taxa já é Média ou Grande, 
ao mudar para o comportamento agressivo, existe a possibilidade de aumentar ainda 
mais o número de transações abortadas. Da mesma forma, caso o comportamento do 
Escalonador esteja agressivo, gerando valores médio ou grande para a taxa de 
transações abortadas, deve-se mudar o comportamento para conservador, com o 
objetivo de diminuir o valor dessa taxa. 

 Outras combinações entre essas variáveis foram analisadas para definição de 
novas regras, porém algumas combinações são impossíveis de acontecer em um 
ambiente real. Por exemplo, um escalonador agressivo não tem taxa de espera de 
liberação de bloqueio, então não tem sentido a combinação dessas duas variáveis. 

  
5.3.1.4 Construção do sistema especialista 

 O sistema especialista foi desenvolvido na linguagem Java, utilizando a API 
FuzzyJ [NRC – IIT 06]. A API FuzzyJ é gratuita, sendo composta por um conjunto de 
classes que auxilia o desenvolvedor a implementar um SE baseado em lógica fuzzy. 
Mais detalhes sobre a implementação são apresentados no Capítulo 6. 

5.3.1.5 Avaliar e melhorar o sistema 
  

A avaliação do Analisador foi realizada durante toda a fase de especificação e 
implementação do EIT. Na especificação do EIT, além da validação realizada pelos 
especialistas que especificaram o Analisador (citados anteriormente), alguns 
especialistas externos validaram as variáveis lingüísticas e as regras. Essa validação foi 
realizada através dos comentários e sugestões recebidos nos vários congressos onde o 
trabalho foi submetido. Algumas dessas sugestões, como foi o caso da variável 
lingüística taxa de operações conflitantes, foram inseridas no Analisador. 

Em relação aos valores das variáveis lingüísticas e os seus respectivos conjuntos 
fuzzy, durante toda a fase de implementação foram realizados testes que indicaram que 
essas definições estão coerentes. No Capítulo 6 é possível observar que o Analisador 
respondeu às mudanças de comportamento de acordo com o que era esperado.   

5.3.2 Escalonador 

O Escalonador do EIT é o módulo responsável pela execução de um protocolo 
de controle de concorrência, de acordo com a decisão do Analisador. O Escalonador 
(veja Figura 5.6)  é composto pelos componentes apresentados a seguir:  
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• Protocolos: componente que armazena os códigos dos algoritmos 
correspondentes aos protocolos de controle de concorrência;  

• Engine: responsável pela execução dos protocolos de controle de 
concorrência;  

• BD agressivo e BD conservador: armazenam os dados de controle 
necessários para o escalonamento das transações, quando o escalonador 
estiver com o comportamento agressivo e conservador, respectivamente;  

• BD transição: armazena as informações necessárias para controlar as 
transações durante o período de transição;  

• Interface: responsável pela comunicação do escalonador com outros 
componentes do EIT. 

Nas próximas seções formaliza-se o comportamento do escalonador com os 
critérios de corretude de serializabilidade convencional e serializabilidade semântica.  

5.3.2.1 Comportamento do Escalonador com Serializabilidade 
Convencional 

O Escalonador, como já mencionado anteriormente, é capaz de sincronizar as 
operações das transações, usando protocolos de controle de concorrência que se 
comportam de maneira agressiva ou conservadora. Dentro desse contexto, são definidos 
três períodos para o Escalonador:  

• Conservador, onde todas as transações são escalonadas utilizando um 
protocolo de controle de concorrência com comportamento conservador;  

• Transição, período de transição de comportamento do escalonador de 
conservador para agressivo ou de agressivo para conservador; e  

• Agressivo, quando todas as transações são escalonadas utilizando um 
protocolo de controle de concorrência com comportamento agressivo. 

  
Para o EIT, o período de transição se inicia com a notificação da mudança de 

comportamento enviada pelo Analisador para o Escalonador e termina quando todas as 
transações ativas (definição 5.1) no momento da notificação tenham se transformado em 
transações finalizadas (definição 5.2). 

Definição 5.1 (Transação Ativa): Uma transação Ti é ativa se: 
coaoTOPo i ≠∧≠∈∀ ),(                                                 �

Definição 5.2 (Transação finalizada): Uma transação Ti é definida como finalizada se: 
coaoTOPo i =∨=∈∃ ),(                                                                                                �

  
Antes da definição do escalonamento gerado por um escalonador EIT, faz-se 

necessário a definição de uma nova operação sobre escalonamentos, denominada junção 
ordenada de escalonamento (definição 5.3), a qual é representada pelo símbolo . A 

junção ordenada de dois escalonamentos S  S’ resultará em um escalonamento SJ, que 

contém uma seqüência de operações entrelaçadas pertencentes aos escalonamentos S e 
S’, de tal forma que, a ordem das operações, pertencentes a S e S’, é preservada em SJ. 
Se os escalonamentos S e S’ possuírem transações iguais, a operação de junção ordenada 
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S  S’, garante que a ordem de serialização das operações conflitantes dessas transações 

é a mesma em S e S’.  

Definição 5.3 (Junção Ordenada): Uma junção ordenada de dois escalonamentos S e 

S’, S S’, resultará em um escalonamento SJ, tal que: 

(i) OP(SJ ) = OP(S) Υ OP(S’); 

(ii) ∀p, q ∈ OP(S), p <S q então p <
SJ q; 

(iii) ∀p, q ∈ OP(S’), p <S’ q então p <
SJ q, e; 

(iv) ∀p,q∈OP(S) ∩ OP(S’),  se p <S q, então p<
 S’

  q, e p<
 SJ q.                                      �

  

A Figura 5.10 ilustra um exemplo de aplicação da operação de junção ordenada 
entre dois escalonamentos S e S’.  O escalonamento S está definido sobre as transações 
T1, T2 e T3, enquanto S’ está definido sobre as transações T2, T3 e T4. Observe que, em 
um determinado intervalo de tempo i, o escalonamento SJ apresenta o entrelaçamento de 
operações de S e S’, garantindo o item (iv) da Definição 5.3. 

Agora, pode-se definir o conceito de escalonamento produzido pelo EIT 
(definição 5.4), o qual é composto pelo escalonamento produzido por um protocolo 
conservador ou agressivo, acrescido do escalonamento no período de transição. 

Definição 5.4 (Escalonamento EIT): Seja S0 um escalonamento definido sobre um 
conjunto de transações T0 e Si um escalonamento definido sobre o conjunto de 
transações Ti, onde T0∩Ti=∅, 0<i≤n. Um escalonamento SEIT é definido como:  

( )itransição

n

i
EIT SSSS

i10 =
= , onde S0 é o escalonamento inicial, antes de qualquer mudança 

de comportamento do escalonador (agressivo ou conservador), Si, 0<i≤n, é o 
escalonamento gerado pelo escalonador com um outro protocolo em um novo tipo de 
comportamento. O escalonamento 

itransiçãoS  é o escalonamento no período de transição e 

i é o número de mudanças de comportamento do escalonador. Se o escalonador não 
mudar o seu comportamento, SEIT = S0.                                                                           �

  

tempo 

T1=r1(x)w1(y)r1(v)w1(v);  T2=w2(x)r2(y);  T3=r3(x)w3(z);  T4=r4(x)w4(z) 

S=r1(x)w2(x)r3(x)w1(y)r1(v)w3(z)r2(y)w1(v);  S’=w2(x)r3(x)w3(z)r4(x)w4(z)r2(y) 

SJ=r1(x)w2(x)r3(x)w1(y)r1(v)w3(z)r4(x)w4(z)r2(y)w1(v)

S’ 

S

SJ

i

Figura 5.10: Exemplo de uma operação de junção ordenada 
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 Para garantir escalonamentos corretos usando comportamento exclusivamente 
agressivo ou conservador, já existem propostas consolidadas na literatura, como é o 
caso do 2PL [Eswaran 76], TO [Lamport 78], SGT [Casanova 81], dentre outros. Os 
códigos referentes às implementações destes protocolos estão armazenados no 
componente Protocolos do EIT (veja Figura 5.6). Como o EIT opera com mudança 
dinâmica de protocolo, o problema chave é o período de transição, já que se deve 
garantir que o escalonamento gerado no período de transição, denominado de Stransição, 
mantenha o estado consistente no banco dados sobre o qual está sendo executado. Em 
outras palavras, deve-se definir como sincronizar as operações das transações no 
período de mudança de comportamento do EIT, de maneira que as transações 
concorrentes não produzam inconsistências no banco de dados. Essa definição é 
apresentada a seguir. 
 O escalonamento produzido no período de transição, Stransição, envolve o 
conjunto das transações ativas no momento da notificação para mudança de protocolo, 
denominado de Tantigas, e o conjunto das transações iniciadas durante o período de 
transição, com o novo comportamento, denominado de Tnovas. Assim, o conjunto de 
transações envolvidas na fase de transição é Ttransição = Tantigas ∪∪∪∪ Tnovas. O 
escalonamento, Stransição, é a projeção de SEIT sobre o conjunto Ttransição. Como as 
transações ativas estavam sendo escalonadas com um protocolo, e as transações novas 
devem ser escalonadas com um outro protocolo, Stransição deve considerar os dois 
protocolos no período de transição: o protocolo antigo que já era usado para sincronizar 
as transações de Tantigas, e o protocolo novo que sincroniza as transações de Tnovas.  

Portanto, as operações em Stransição são escalonadas por dois protocolos 
diferentes, coexistindo durante a fase de transição – um protocolo P1 usado para 
escalonar operações pertencentes a Tantigas, e um novo protocolo P2, o qual escalona as 
operações pertencentes às transações do conjunto Tnovas. Deve-se ter em mente que P1 e 
P2 são baseados em serializabilidade e apresentam comportamentos diferentes, 
agressivo ou conservador. Para garantir que o escalonamento  Stransição  seja correto, o 
Axioma 1 (descrito abaixo) deve-ser garantido. 

Axioma 1: As operações conflitantes entre as transações do conjunto Tnovas e 
Tantigas devem ser sincronizadas na mesma ordem (serializabilidade) pelos dois 
protocolos (agressivo e conservador).                 �

A Figura 5.11 ilustra a idéia de um escalonamento EIT. Deve-se observar que 
durante o período de transição de um protocolo para outro, o escalonamento deve ser 
executado obedecendo aos dois protocolos, com o objetivo de garantir a corretude do 
escalonamento SEIT. 

Figura 5.11: Escalonamento do EIT 

S0

Período de transição (i=1) 

S1

SEIT

Stransição

tempo 
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 Agora é demonstrado através do Lema 1 e do Teorema 1 que os escalonamentos 
produzidos pelo EIT são sempre corretos. 

Lema 1: Se Stransição é um escalonamento gerado pelo EIT no período de 
transição, então Stransição é um escalonamento correto. 

Prova: Durante a fase de transição, o EIT mantém dois escalonamentos – o 
escalonamento Santigo produzido pelo escalonador com o protocolo antigo sobre 
Tantigas , e o escalonamento Snovo produzido pelo novo protocolo sobre Tnovas. Os 
escalonamentos Santigo e Snovo são corretos, pois são produzidos por protocolos 
de controle de concorrência baseados no critério de corretude de 
serializabilidade. De acordo com o axioma 1, como o EIT, durante a fase de 
transição, requer que a ordem de serializabilidade das operações conflitantes 
entre os conjuntos Tantigas e Tnovas, seja a mesma nos dois protocolos de controle 
de concorrência, então  Stransição é também correto.                  �

Teorema 1: Se SEIT é um escalonamento produzido pelo EIT, então SEIT é 
correto. 
Prova: Considere SEIT um escalonamento gerado pelo EIT, onde 

( )itransição

n

i
EIT SSSS

i10 =
= . Os escalonamentos S0 e Si são gerados a partir de 

protocolos (com comportamento agressivo ou conservador), que utilizam 
critério de corretude já comprovado (serializabilidade). O escalonamento 
Stransição é correto (Lema 1). Portanto, os grafos de serialização para os 
escalonamentos S0, Stransição e Si não apresentam ciclos. As operações de junção 

[S0  Stransição ] e [ Stransição  Si ] são corretas, ou seja, não introduzem ciclos no 

grafo de serialização de SEIT, SG(SEIT),  pois (i) a ordem (de escalonamento) das 
operações comuns aos escalonamentos envolvidos em uma operação de junção 
ordenada é preservada (item (iv) da Definição 5.3), e (ii) S0 e Si estão definidos 
sobre dois conjuntos de transações T0 e Ti, onde T0∩Ti=∅, 0<i≤n (Definição 
5.4). Pode-se, então, concluir que o SG(SEIT) não contém ciclos. Portanto, SEIT é 
correto.                               �

  
Para manter os escalonamentos sempre corretos o EIT segue as regras definidas 

a seguir para as operações das transações concorrentes. Suponha Ti (0<i≤n) e Tj  

(0<j≤m),  onde Ti∈Tantigas e Tj∈Tnovas. As regras de escalonamento do EIT são: 
• Regra 1: )( ii TOPp ∈∀ , pi deve ser escalonada com o protocolo anterior ao 

período de transição, e )( jj TOPq ∈∀ , qj deve ser escalonada com o novo 

protocolo; 
• Regra 2: )( ii TOPp ∈∀ , )( jj TOPq ∈∀ , onde pi conflita com qj, pi e qj

devem ser escalonadas no período de transição garantindo as regras dos dois 
protocolos (antigo e novo);  

• Regra 3: as operações de Ti têm prioridade de execução em relação às 
operações de Tj. Desta forma, as operações de Ti que têm conflito com as 
operações de Tj podem induzir o cancelamento (abort) de Tj. 

Observe que a Regra 1 é importante para garantir que cada transação seja 
escalonada pelo protocolo escolhido pelo Analisador. A Regra 2 garante que, durante a 
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fase de transição (quando o escalonador mantém os dois comportamentos, conservador 
e agressivo), o grafo de serialização do Stransição permaneça acíclico. Por isso, as 
operações conflitantes devem ter a mesma ordem de serialização, independentemente do 
tipo de comportamento do escalonador. Finalmente, a Regra 3 define uma estratégia que 
garante a Regra 2, desde que o EIT pode, se necessário, com o comportamento 
agressivo, atrasar uma operação conflitante de Tj, ou com protocolo conservador rejeitar 
uma operação de Tj, abortando a transação. 

5.3.2.2 Exemplo de Funcionamento do Escalonador do EIT  

Para ilustrar o funcionamento do escalonador EIT, considere o cenário descrito a 
seguir. Um escalonador EIT implementa os protocolos 2PL (conservador) e o TO 
(agressivo). O 2PL induz a serializabilidade através de bloqueios em duas fases. Por sua 
vez, o protocolo TO induz a serializabilidade através do ordenamento de operações com 
base em valores de marcas de tempo.  

A Figura 5.12 apresenta uma ilustração de um banco de dados 
BD={A,B,C,D,E,F,G}, sobre o qual são executadas três transações T1, T2 e T3

concorrentemente.  

Suponha que, inicialmente, o Escalonador executa o protocolo 2PL e que os 
eventos apresentados abaixo ocorreram na seguinte ordem temporal: 

1. O escalonador recebe a operação r1(A). Nesse caso, o Escalonador verifica 
se é possível conceder o bloqueio de leitura para T1 sobre o objeto A. Como 
essa é a primeira operação a ser escalonada, não existe bloqueio sobre A e o 
escalonador concede o bloqueio para a transação T1 de acordo com as regras 
do protocolo 2PL; 

2. O Escalonador recebe a notificação de mudança de comportamento, 
começando assim o período de transição do protocolo 2PL para o TO. 
Supondo que o timestamp da notificação (tstransição) seja 1.5, o ts(T1) será 
1.5; 

3. O escalonador recebe r1(B). Como r1(B) é uma operação da transação T1, 
que começou a ser escalonada com o 2PL, esse protocolo deve ser utilizado 
para escalonar essa operação. Sendo assim, o escalonador verifica a 
possibilidade de conceder o bloqueio de acordo com o 2PL. Além disso, o 
escalonador verifica se existe conflito r1(B) com alguma operação de 
transações geradas após a notificação (transações pertencentes ao conjunto 

A,  B,  C,  D,  E,  F, G 

T1 
T2 T3 

T1 = r1(A) r1(B) w1(C)
T2 = r2(C) r2(D) w2(F) 
T3 = w3(B) r3(A) w3(D)

Figura 5.12: Exemplo de três transações concorrentes 
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Tnovas). Como não existe o bloqueio do dado B e não existe nenhuma 
transação nova com operações conflitantes, o bloqueio de B é concedido a 
T1; 

4. Chega a operação r2(C). Nesse caso, r2(C) é uma operação de uma transação 
pertencente ao conjunto Tnovas (conjunto de transações iniciadas durante o 
período de transição).  Portanto, o escalonador verifica se a operação r2(C)
conflita com alguma operação de uma outra transação pertencente a Tnovas, 
ou seja, operações escalonadas com o TO. Além disso, o escalonador 
verifica se existe alguma operação de uma transação pertencente ao 
conjunto Tantigas (conjunto de transações iniciadas antes do período de 
transição), escalonada previamente com o 2PL que conflite com r2(C). 
Como não existe nenhum conflito para nenhum dos casos mencionados, 
r2(C) pode ser escalonada. Essa transação será escalonada de acordo com o 
protocolo TO. Suponha ts(T2)=2;

5. Chega a operação w3(B). Pelo protocolo TO, esta operação poderia ser 
escalonada assim que chega. Contudo, o escalonador identifica um conflito 
com a operação r1(B), onde T1∈Tantigas. Como ts(T1) < ts(T3), essa operação 
será aceita, mas só após T1 liberar o bloqueio sobre B;  

6. Chega a operação w1(C). Como T1∈Tantigas, o escalonador verifica 
primeiramente se esta operação pode ser escalonada pelo protocolo 2PL. O 
escalonador identifica que w1(C) pode ser escalonada pelo 2PL, mas antes 
de escaloná-la, o escalonador deve verificar se esta operação conflita com 
alguma operação de uma transação pertencente ao conjunto Tnovas, que já foi 
escalonada. O escalonador identifica, então, um conflito com a operação 
r2(C). De acordo com a regra 3, como T1 tem prioridade de execução, a 
transação T2 deve ser abortada. A operação w1(C) é escalonada usando 2PL; 

7. Chega o c1 e a transação T1 termina. O período de transição termina; 
8. A operação w3(B) que estava na fila de espera é escalonada, a transação T2

deve ser reiniciada com um timestamp maior que o anterior. As operações 
seguintes são escalonadas segundo o protocolo TO. 

O escalonamento S apresentado a seguir foi gerado a partir dos passos 
anteriormente apresentados, referentes à sincronização das operações das transações T1, 
T2 e T3.  
  

S = r1(A) r1(B) w1(C) c1 w3(B) r2(C) r3(A) w3(D) c3 r2(D) w2(F) c2 

 Como pode ser observado, o grafo de serialização de S, SG(S), apresentado na 
Figura 5.13 é acíclico e,  portanto, S é um escalonamento correto. 
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5.3.2.3 Comportamento do Escalonador com Serializabilidade 
Semântica 

Anteriormente descrevemos o comportamento do EIT utilizando 
serializabilidade convencional, porém esse critério de corretude é considerado muito 
restritivo para um conjunto de aplicações onde os dados podem ser vistos como uma 
coleção de conjuntos disjuntos de objetos. Dentre esse conjunto de aplicações, estão 
aplicações em ambientes de computação móvel. 

Nesse contexto, uma nova noção de atomicidade para uma transação foi 
especificada. Com esse novo conceito, uma transação pode ser subdividida em uma ou 
mais unidades, onde cada uma dessas unidades representa uma unidade consistente, e 
deve ser executada de maneira atômica. Essa unidade é conhecida como unidade 
atômica.  

A unidade atômica pode variar de acordo com o critério de corretude que está 
sendo aplicado. Porém, para que o EIT garanta a geração de escalonamentos sempre 
corretos, as unidades atômicas das transações devem ser construídas, obedecendo as 
seguintes características: 

• Não pode existir dependência de atualização entre os objetos de diferentes 
unidades atômicas de uma transação. Essa premissa é importante para evitar 
conflitos indiretos, gerados a partir de operações (leitura ou escrita) em dados 
de diferentes grupos de objetos; e 

• O conceito de equivalência por conflito de escalonamentos deve poder ser 
utilizado. Essa característica é importante para garantir que um 
escalonamento equivalente por conflito a um escalonamento correto seja, 
também, um escalonamento correto. Esse conceito pode ser encontrado em 
[Farrag 89], [Agrawal 94], [Brayner 99]. 

Para o EIT utilizando conhecimento semântico, as principais modificações 
acontecem no período de transição. O período de transição do EIT usando 
conhecimento semântico começa com a notificação de mudança de comportamento do 
escalonador e finaliza quando todas as unidades atômicas ativas (definição 5.5) no 
momento de notificação de mudança de comportamento do escalonador tenham se 
transformado em unidades atômicas finalizadas (definição 5.6). Uma unidade atômica 
finaliza quando a última operação dessa unidade é realizada com sucesso, ou quando 
essa unidade atômica aborta. 

Definição 5.5 (Unidade Atômica Ativa): uma unidade atômica está ativa se a sua 
última operação ainda não foi executada com sucesso: 

T1 T3 

T2 

Figura 5.13: Grafo de Serialização SG(S)
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(i) ∏ )(
)(

TOPi

T
 é uma seqüência de operações o1, o2, o3, ..., on, onde oi representa 

uma operação em um objeto do banco de dados. 
(ii) on é a sua última operação e ainda não foi executada com sucesso.          �

Definição 5.6 (Unidade Atômica Finalizada):  

(i) ∏ )(
)(

TOPi

T
 é uma seqüência de operações o1, o2, o3, ..., on, onde oi representa 

uma operação em um objeto do banco de dados. 
(ii) on é a sua última operação e foi executada com sucesso, ou toda a unidade 

atômica foi abortada.               �

Usando o conceito de unidade atômica, uma mesma transação pode ser 
escalonada pelo EIT usando protocolos de controle de concorrência com 
comportamentos diferentes. A Figura 5.14 ilustra um exemplo de uma transação T, 
composta por 3 unidades atômicas, onde cada unidade atômica foi escalonada com um 
comportamento diferente. A transação T começou a ser escalonada com um protocolo 
conservador, passou por um momento de transição, onde o comportamento do 
escalonador é híbrido e finalizou com o protocolo de controle de concorrência 
agressivo. 

Para a implementação do EIT com conhecimento semântico foi utilizado o 
critério de corretude serializabilidade semântica (SeS), apresentado em [Brayner 99] 
com corretude já comprovada. As justificativas que levaram à escolha desse critério de 
corretude na implementação do EIT são: 

• Esse critério satisfaz às premissas apresentadas para as unidades atômicas do 
EIT, uma vez que esse modelo é baseado em grupos disjuntos de objetos e 
também é baseado em serializabilidade por conflito.

• Diferentemente dos modelos transacionais, tais como Saga e  
Serializabilidade Relativa (veja capítulo 3), o usuário não precisa especificar 

Figura 5.14: Exemplo de uma transação T com 3 unidades atômicas  
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explicitamente quais são todos os entrelaçamentos possíveis entre as 
transações. No modelo de serializabilidade semântica, o usuário precisa 
apenas identificar os grupos de objetos e automaticamente o escalonador 
sincroniza as operações. Como o EIT foi desenvolvido para trabalhar em 
ambientes dinâmicos de banco de dados, cada banco de dados local pode ser 
considerado como uma unidade semântica, assim o EIT automaticamente 
pode encontrar as unidades atômicas. 

No modelo SeS, cada grupo disjunto de item de dados é chamado de unidade 
semântica  (SU – Semantic Unit). Não existe dependência de atualização entre objetos 
de unidades semânticas diferentes. Nessa proposta, uma transação pode ser constituída 
de várias unidades atômicas. A unidade atômica do modelo SeS [Brayner 99]  é 
apresentada na Definição 5.7.  

Definição 5.7 (Unidade Atômica – SeS): Sendo T uma transação no banco de dados 

BD=Υ
n

i iSU
1=

, onde SUi , 0< i≤ n são unidades semânticas definidas para BD. Define-

se uma unidade atômica para T, chamada de ∏
iSU

T )( , como consistindo de uma 

seqüência de operações executadas por T em objetos da SUi, onde: 
qpqpTOPqp TTSU

iSU

<⇔∏<∈∀
)(

),(,                   �

De acordo com o modelo transacional SeS, se o escalonamento S é serializável 
semanticamente, então S é correto, isto é,  S garante a consistência do banco de dados. O 
grafo de serializabilidade semântica é usado para verificar se um escalonamento é 
serializável semanticamente. O grafo de um escalonamento serializável semanticamente 
não contém ciclos sobre as arestas que tem o mesmo rótulo, onde cada rótulo é 
especificado com SUi.. O grafo de serializabilidade semântica de S é um grafo 
direcionado SSG(S) = (N,E), no qual N = T, T é o conjunto de transações, e E 
representa o conjunto das arestas rotuladas j

SU
i TT a⎯⎯→⎯  , onde Ti, Tj ∈ N, e existem 

duas operações que estão em conflito, p ∈ OP(Ti), q ∈ OP(Tj), p <S q, em um objeto da 
unidade semântica SUa. 

O escalonamento gerado pelo EIT usando SeS é composto pelo escalonamento 
produzido por um protocolo de controle de concorrência agressivo, conservador e o 
escalonamento produzido na fase de transição. Em [Brayner 99], protocolos de controle 
de concorrência exclusivamente agressivo ou conservador foram especificados usando o 
critério de corretude SeS. O desafio para o EIT é manter a consistência do banco de 
dados mesmo durante a fase de transição. Durante essa fase, o EIT usando SeS escalona 
as unidades atômicas seguindo os procedimentos definidos anteriormente (para 
serializabilidade convencional)  para a transação inteira. 

O escalonamento produzido no período de transição pelo EIT com conhecimento 
semântico, envolve as operações do conjunto das unidades atômicas ativas no momento 
da notificação de mudança de protocolo, denominado de UAantigas, pertencentes a 
transações do conjunto Tantigas (transações ativas no momento da notificação de 
mudança de comportamento), e as operações do conjunto das unidades atômicas novas 
iniciadas durante o período de transição, com o novo comportamento, denominado de 
UAnovas. O conjunto UAnovas pode envolver transações do conjunto Tantigas e Tnovas 

(transações criadas após a notificação de mudança de comportamento). Na Figura 5.14, 
a transação T tem unidades atômicas pertencentes aos conjuntos UAantigas e UAnovas. 
Independentemente da utilização do conhecimento semântico, para o EIT, o Stransição é a 
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projeção de SEIT sobre o conjunto Ttransição, onde Ttransição = Tantigas ∪∪∪∪ Tnovas. Como as 
unidades atômicas ativas estavam sendo escalonadas com um protocolo, e as unidades 
atômicas novas devem ser escalonadas com outro protocolo, Stransição deve considerar os 
dois protocolos no período de transição: o protocolo antigo que já era usado para 
sincronizar as operações do conjunto UAantigas, e o protocolo novo que sincroniza as 
operações das UAnovas.  

Portanto, as operações em Stransição são escalonadas por dois protocolos 
diferentes, coexistindo durante a fase de transição – um protocolo P1 usado para 
escalonar operações pertencentes às unidades atômicas antigas, UAantigas, e um novo 
protocolo P2, o qual escalona as operações pertencentes às unidades atômicas do 
conjunto UAnovas. Deve-se ter em mente que P1 e P2 são baseados em serializabilidade 
semântica e apresentam comportamentos diferentes, agressivo ou conservador. Para 
garantir que o escalonamento  Stransição  seja correto, o Axioma 2 deve ser garantido. 

Axioma 2: As operações conflitantes pertencentes aos conjuntos UAantigas e 
UAnovas devem ser sincronizadas na mesma (serialização semântica) ordem por 
ambos protocolos (agressivo ou conservador) sobre cada unidade semântica.   �

Lema 2: Sendo Stransição um escalonamento produzido pelo EIT usando o critério 
de corretude SeS durante a fase de transição, então Stransição é serializável 
semanticamente (isto é, Stransição é correto).             �
Prova: Durante a fase de transição, o EIT mantém dois escalonamentos: o 
escalonamento Santigo produzido pelo protocolo antigo sobre o conjunto de todas 
as unidades atômicas não finalizadas (UAantigas) até o momento da notificação 
de mudança de comportamento e o escalonamento Snovo produzido pelo novo 
protocolo sobre as unidades atômicas iniciadas após a notificação de mudança 
de comportamento (UAnovas). Os escalonamentos Santigo e Snovo são corretos, uma 
vez que eles são produzidos por protocolos de controle de concorrência 
baseados no critério de corretude de serializabilidade semântica [Brayner 99]. 
De acordo com o Axioma 2, o EIT durante a fase de transição, requer que a 
ordem de serializabilidade semântica entre as operações conflitantes das 
unidades atômicas não finalizadas e as unidades atômicas novas seja a mesma 
em ambos protocolos de controle de concorrência sobre cada unidade 
semântica, então Stransição também é correto.                                                        �

Provar a corretude do EIT com conhecimento semântico é mais complexo que 
provar sua corretude com o critério de serializabilidade convencional. Cada um dos 
escalonamentos S0 e Si da definição 5.4 (com o critério de corretude de serializabilidade 
convencional) é criado por um único protocolo (ou com comportamento agressivo ou 
conservador). Por outro lado, no EIT com o critério de corretude de SeS, se houver uma 
mudança de comportamento, cada escalonamento S0 e Si pode ser produzido por 
protocolos diferentes. Para ilustrar esta última assertiva, observe a Figura 5.14. Naquela 
figura, a transação T é composta de três diferentes unidades atômicas. Em uma mudança 
de comportamento durante o funcionamento do EIT, é possível que uma unidade 
atômica de uma transação seja escalonada com o protocolo P1, e outra unidade atômica 
da mesma transação T seja escalonada com o protocolo P2, que apresenta 
comportamento diferente de P1. A Figura 5.15 ilustra um escalonamento, onde 
diferentes unidades atômicas de transações ativas no momento da notificação de 
mudança de comportamento são sincronizadas por protocolos com diferentes 
comportamentos. Observe na figura que S0 tem unidades atômicas antigas (iniciadas 



CAPÍTULO 5. ESCALONADOR INTELIGENTE DE TRANSAÇÕES – EIT 72

antes da notificação de mudança de comportamento) e unidades atômicas novas 
(iniciadas depois da notificação de mudança de comportamento).   

Portanto, para o EIT com conhecimento semântico, precisam ser redefinidos os 
escalonamentos S0 e Si, já que esses escalonamentos podem ser gerados por protocolos 
com comportamentos diferentes. A definição desses escalonamentos é apresentada a 
seguir. Nessa definição foi utilizada a notação Sj, com 0 ≤ j ≤ i, onde i é o número de 
mudança de protocolo.  

Definição 5.8 (Escalonamentos Sj do EIT): Seja Sj  um escalonamento definido sobre 
um conjunto de transações T,

finalizada
jS  a projeção das transações de T que finalizaram 

sua execução antes da notificação de mudança de comportamento e 
ativajS  a projeção 

das transações de T que estavam ativas no período de notificação de mudança de 

comportamento. O escalonamento Sj é definido como 
ativa
j

finalizada
jj SSS = , com 0≤ j≤ i, 

onde i é o número de mudança de protocolos.                       �

A Figura 5.16, ilustra a idéia do escalonamento Sj apresentado da definição 5.8. 
O escalonamento Sj representa a execução do conjunto T de transações que iniciaram 
seu comportamento com um protocolo P1. Esse escalonamento engloba todas as 
transações que finalizaram antes da notificação de mudança de comportamento, mais 
todas as transações iniciadas com o protocolo P1 que estavam ativas no momento dessa 

S0

Período de transição 

S1

SEIT

Stransição

tempo 

UAnovasUAantiga

Figura 5.15: Escalonamento do EIT com SeS 

Figura 5.16: Escalonamento Sj do EIT com SeS 

Sj 

Período de transição tempo 

finalizada
jS

ativajS

Protocolo P1 Protocolo P2 
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notificação. O escalonamento  
finalizada
jS  é a projeção das transações do conjunto T que 

finalizaram sua execução antes da notificação de mudança de comportamento, por isso, 
como pode ser observado na Figura 5.16, esse escalonamento inicia e termina antes da 
notificação de mudança de comportamento. O escalonamento 

ativajS  é a projeção das 

transações de T que estavam ativas no período de notificação de mudança de 
comportamento. Como também pode ser observado na Figura 5.16, o escalonamento 

ativajS  pode ser produzido por protocolos de controle de concorrência diferentes (P1 e 

P2), isso porque existem transações ativas no momento da notificação de mudança de 
comportamento, as quais têm uma ou mais unidades atômicas iniciadas após a 
notificação de mudança de comportamento. O escalonamento Sj pode terminar após o 
período de transição. O período de transição termina quando todas as unidades atômicas 
ativas não finalizadas no momento da notificação de mudança de comportamento 
terminam, ainda assim, novas unidades atômicas das transações ativas podem ser 
iniciadas após a notificação de mudança de comportamento.  

Lema 3: Seja Sj um escalonamento produzido pelo EIT usando o critério de 
corretude SeS de acordo com a Definição 5.9 (ou seja, produzido por dois 
protocolos de controle de concorrência com comportamentos distintos). Sj é 
serializável semanticamente (isto é, Sj é correto).           �

Prova: 
Houve mudança de comportamento durante a geração do Sj 

Sj é um escalonamento produzido por EIT, onde 
ativa
j

finalizada
jj SSS = . Para que o 

Sj seja correto, é necessário que seu grafo de serializabilidade semântica seja 
acíclico. O escalonamento 

finalizada
jS  é um escalonamento gerado por um 

protocolo de controle de concorrência com um único comportamento com 
corretude já comprovada, então ele não gera ciclos no grafo SSG(Sj). O 
escalonamento  

ativajS  não gera ciclos no grafo SSG(Sj), pois: (i) as unidades 

atômicas iniciadas antes do período de notificação de mudança de 
comportamento são escalonadas pelo protocolo P1, com corretude comprovada; 
(ii) as unidades atômicas novas, iniciadas depois da mudança de 
comportamento são escalonadas pelo protocolo P2 com corretude já 
comprovada; (iii) e de acordo com o Axioma 2, o EIT, durante a fase de 
transição, requer que a ordem de serializabilidade semântica entre as operações 
conflitantes das unidades atômicas não finalizadas e as unidades atômicas 
novas seja a mesma em ambos protocolos de controle de concorrência sobre 

cada unidade semântica. Por fim, a operação 
ativa
j

finalizada
j SS   não gera ciclos, 

pois: (i) a ordem das operações comuns nos escalonamentos envolvidos nas 
operações de junção ordenada é preservada sobre cada unidade semântica 
(item (iv) da Definição 5.3); (ii) essa operação é  realizada sobre conjuntos de 
transações diferentes. Então o grafo SSG(Sj) não tem ciclos e, portanto, Sj é 
correto.                          �
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No Teorema 2 é provado que os escalonamentos produzidos pelo EIT usando o 
critério de corretude de serializabilidade semântica são corretos. 

Teorema 2: Se SEIT é um escalonamento produzido pelo EIT usando SeS, então 
SEIT é correto. 

Prova: Considere SEIT um escalonamento criado pelo EIT, onde 

( )itransição

n

i
EIT SSSS

i10 =
= . S0 e Si são escalonamentos corretos (Lema 3). O 

escalonamento Stransição é correto (Lema 2). Portanto os grafos de 
serializabilidade semântica dos escalonamentos S0, Si e Stransição não tem ciclos 
sobre o mesmo rótulo (unidade semântica). Os escalonamentos gerados pelas 

operações de junção ordenada em [S0  Stransição] e [Stransição  Si]  são corretos, 

pois essas operações não introduzem ciclos com o mesmo rótulo em SSG(SEIT). 
Isto se deve a:  (i) a ordem (de escalonamento) das operações comuns nos 
escalonamentos envolvidos nas operações de junção ordenada é preservada 
sobre cada unidade semântica; (ii) S0 e Si são definidos sobre dois conjuntos de 
transações T0 e Ti, T0∩Ti=∅, 0<i≤n (Definição 8).  Sendo assim, SSG(SEIT) não 
tem ciclos sobre o mesmo rótulo SUa, e então   SEIT  com SeS  é correto.          ■

5.3.2.4 EIT em um Ambiente Dinâmico 

 Nesse trabalho o EIT foi aplicado em um ambiente dinâmico de banco de dados, 
tal como uma MDBC (Mobile Database Community) [Brayner 03a]. Uma MDBC é 
uma coleção de bancos de dados móveis, heterogêneos, autônomos e distribuídos, com 
configuração dinâmica. 

Usuários interagem nesse ambiente dinâmico de bancos de dados através de 
transações. Uma transação representa uma seqüência de operações nos objetos dos 
bancos de dados. Existem dois tipos de transações em uma MDBC [Brayner 03a]: 

• Transações locais: aquelas transações que são submetidas diretamente para o 
banco de dados local; 

• Transações móveis, que consiste de um conjunto de subseqüências {SUBi,1, 
SUBi,2, SUBi,3, …, SUBi,n}, onde cada sub-transação SUBi,k é executada 
sobre um banco de dados móvel k como uma transação local (transações 
distribuídas). 

Em uma MDBC, cada banco de dados local tem seu próprio escalonamento S. 
Um escalonamento local modela a execução de várias operações entrelaçadas 
pertencentes às transações móveis e locais. Um escalonamento global S (Definição 5.8) 
representa a execução de todas as operações das transações móveis e locais na MDBC. 

Formalmente uma MDBC consiste de [Brayner 05]: 
1. Um conjunto MDBC={MDB1, MDB2, MDB3, …., MDBm} de sistemas de 

banco de dados móveis, onde m>1; 
2. Um conjunto L={L1, L2, L3, … , Ln} de transações locais, n≥0, onde cada Lk

representa o conjunto de transações locais executadas nos bancos de dados 
móveis MDBk, e; 

3. Um conjunto M={M1, M2, M3, …, Mp} de transações móveis, p≥0. 
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Definição 5.8 (Escalonamento Global): um escalonamento global S é um 
escalonamento resultante da execução de todas as transações T=M∪L (transações 
locais e móveis), em todos os bancos de dados locais. Para qualquer unidade móvel, 
MUi , uma projeção de S em um conjunto de transações móveis e locais executadas 
nessa unidade móvel MUi, resultará no seu escalonador local Si .           ■

Como cada unidade móvel tem autonomia na execução das transações locais e 
móveis, um outro componente é necessário para garantir escalonamentos globais 
corretos. Nesse contexto o EIT é responsável por escalonar as transações móveis. 

O problema de manter escalonamentos globais corretos em uma MDBC é 
agravado pela presença de transações locais que são invisíveis ao nível global (pelo 
EIT). Essas transações locais invisíveis podem causar conflitos indiretos entre 
transações móveis, que não conflitariam baseando-se apenas na informação global [Lim 
02].  Além do mais, garantir escalonamentos locais corretos não garante escalonamento 
global correto [Breitbart 92], [Segun 01]. 

Para garantir escalonamentos globais corretos usando o critério de corretude de 
serializabilidade global, as condições necessárias e suficientes são [Breitbart 92], 
[Segun 01], [Georgakopoulos 93]: (i) todo o escalonamento local deve ser serializável; 
(ii) existe uma ordem O sobre todas as transações móveis, tal que, em cada unidade 
móvel, a ordem de serializabilidade das sub-transações móveis seja consistente com O. 
Uma vez que, todos os sistemas de banco de dados comerciais implementam 
serializabilidade, a primeira condição é sempre verdadeira. Para a segunda condição, o 
EIT usando o método do ticket implícito, ITM (Implicit Ticket Method) (veja seção 
3.3.1), foi aplicado.  

Por outro lado, para produzir escalonamentos globais corretos de acordo com o 
modelo transacional SeS, o EIT deve garantir as seguintes condições [Brayner 05]: (i)
todos os escalonamentos locais são serializáveis; (ii) a projeção do escalonamento 
global (Definição 5.9) no conjunto de todas as transações móveis deve ser serializável 
semanticamente. Para garantir a segunda condição, cada banco de dados local é 
considerado uma unidade semântica. 

5.4 Recuperação a falhas e o EIT 

O gerenciamento de transação é composto de duas partes essenciais: o controle 
de concorrência e o mecanismo de recuperação a falhas. Apesar do foco dessa tese não 
ser o mecanismo de recuperação a falhas, sendo EIT responsável apenas pelo 
sincronismo das operações das diferentes transações, nessa seção é apresentada uma 
visão geral de como o EIT poderá se comunicar com o sistema de recuperação a falhas.  

5.4.1 Conceitos Básicos 

Um sistema de bancos de dados, como qualquer outro sistema computacional, 
está sujeito a falhas. Com isso, um sistema de bancos de dados deve ser capaz de 
detectar a falha e reagir a ela, para que o banco de dados permaneça em um estado 
consistente, mesmo após a ocorrência da falha.  
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Em sistemas de banco de dados, o mecanismo de recuperação a falhas deve 
garantir as propriedades de atomicidade e durabilidade de uma transação. Portanto, 
quando uma transação ocorrer com sucesso, o efeito dessa transação no banco de dados 
deve ser confirmado e devem ser eliminados todos os efeitos das transações não 
confirmadas. 

Em seguida, são apresentados os principais tipos de falhas relacionados com um 
sistema de bancos de dados. Nas subseções subseqüentes mostra-se como garantir a 
atomicidade em sistemas distribuídos através do protocolo 2PC e a utilização de 
atomicidade semântica em ambientes de múltiplos bancos de dados 

5.4.1.1 Tipos de Falhas 

Qualquer sistema de bancos de dados, seja ele centralizado, distribuído ou 
móvel, está sujeito a falhas. Em relação aos sistemas de bancos de dados centralizados, 
as falhas podem ser classificadas como [Brayner 99a], [Härder 83], [Molina 01]: 

• Falha na transação: dois tipos de erros podem causar uma falha de 
transação, a saber: 
o Pela transação: a transação não pode mais continuar com a sua 

execução normal devido a alguma condição interna, como por exemplo, 
uma entrada inadequada de dados. 

o Pelo SGBD: o sistema entrou em um estado inadequado, por exemplo 
em um deadlock, e assim a transação deve ser abortada. 

• Falha no sistema: as falhas no sistema podem ser causadas por problemas 
no software do SGBD, uma falha no sistema operacional ou uma falha no 
hardware. 

• Falha no meio de armazenamento: falha em um disco. Existem vários 
problemas que causam esse tipo de falhas, tais como, erros nas rotinas do 
sistema operacional para escrever no disco, erros no hardware, dentre outros. 

Em ambientes de sistemas de bancos de distribuídos novas falhas surgem, 
oriundas do próprio ambiente computacional, dentre elas destacam-se [Brayner 99a]: 

• Falhas no sistema local (site): como os SGBD estão em máquinas (site) 
distribuídas na rede, qualquer uma dessas máquinas pode falhar, causando 
erro no processamento distribuído. Essas falhas são semelhantes às do 
sistema centralizado, porém podem gerar erro no processamento distribuído 
da transação. 

• Falhas de comunicação: esses SGBDs distribuídos estão ligados através de 
uma rede de computadores, e dessa forma o próprio enlace de comunicação 
entre estações dessa rede pode falhar. 

5.4.1.2 Protocolo 2PC – Two Phase Commit
  

Em um sistema composto por bancos de dados distribuídos, garantir atomicidade 
significa que, cada transação global ou será efetivada ou abortada em todos os sites
onde essa transação é executada. Desta forma, para garantir a atomicidade das 
transações distribuídas é necessário que todos os sites participantes concordem com o 
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término da transação, e para tanto é necessário que o gerente de transação global 
execute um protocolo de efetivação para garantir essa propriedade.  

Nesse contexto foi especificado o protocolo de efetivação em duas fases 2PC 
(two-phase commit procotol), um protocolo simples que assegura a consolidação 
atômica das transações distribuídas. Ele estende os efeitos das ações locais de 
consolidação atômica às transações distribuídas, e a idéia básica é que todos os sites
envolvidos em uma aplicação distribuída devem concordar em consolidar a transação, 
antes que seus efeitos se tornem permanentes [Özsu 01].  

No protocolo 2PC existem dois tipos de sites: participantes e o coordenador. O 
coordenador da transação é responsável pela coordenação e execução das transações 
iniciadas naquele site. Para cada uma dessas transações o coordenador é responsável 
por: iniciar a execução da transação; quebrar uma transação em um número determinado 
de sub-transações e distribuí-las pelos sites apropriados para a execução; coordenar o 
término das transações, que pode resultar em efetivações em todos os sites ou em aborto 
em todos os sites. 

O protocolo 2PC é um protocolo que é baseado em duas fases. Na primeira fase, 
o coordenador da transação distribuída deve decidir quando e se deve consolidar ou não 
uma transação T. O coordenador de transação consulta todos os sites locais envolvidos 
na transação, para determinar se a transação deve ser efetivada ou abortada 
[Silberschatz 99].  As mensagens da fase 1 do protocolo 2PC são resumidas na Figura 
5.17 [Özsu 01]. Nessa figura os círculos brancos representam os sites locais, o 
coordenador da transação é representado pelo círculo amarelo e as setas indicam as 
trocas de mensagem entre o coordenador da transação e um dos sites participantes da 
transação. 

A segunda fase do protocolo 2PC começa quando o coordenador da transação 
recebe as respostas de ready ou don´t commit de cada site local envolvido na transação. 
Se após um tempo limite algum site não responder, considera-se que esse site enviou 
uma mensagem de don´t commit. Se o coordenador da transação tiver recebido ready de 

commit ou 
abort 

Figura 5.18: Mensagens da fase 2 do protocolo 2PC 

Coordenador 
da Transação 

Coordenador 
da Transação 

prepare

ready ou 
don’t commit 

Figura 5.17: Mensagens da fase 1 do protocolo 2PC 
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todos os sites, então ele decidirá efetivar a transação. Caso contrário, o coordenador da 
transação enviará uma mensagem de aborto para todos os sites envolvidos na transação. 
As mensagens da fase 2 são resumidas na Figura 5.18 [Özsu 01].  

Para garantir que o protocolo 2PC funcione normalmente mesmo após a 
ocorrência de uma falha, as informação relacionadas às ações das transações devem ser  
mantidas em um arquivo de log em um meio de armazenagem estável. Com esse log,
rotinas de re-fazer e/ou desfazer transações podem ser aplicadas para deixar o banco de 
dados em um estado consistente. 

5.4.1.3 Atomicidade semântica para Múltiplos Bancos de Dados 

Manter atomicidade de transações globais é difícil em um ambiente de múltiplos 
bancos de dados devido à autonomia dos bancos de dados locais. A exigência da 
atomicidade global é: ou todas as sub-transações confirmam as suas operações ou 
nenhuma confirmará. Para garantir essa propriedade, o protocolo 2PC poderia ser 
utilizado, o problema é que nem todos os bancos de dados locais suportam o 2PC, nem 
todos os bancos de dados podem garantir o estado de preparado para efetivar (prepare-
to-commit) do 2PC. Em um sistema de múltiplos bancos de dados, cada SGBD local 
pode abortar uma transação unilateralmente [Segun 01].  

Existe uma discussão na área de banco de dados em relação ao suporte do estado 
prepare-to-commit pelos SGBDs. Um grupo de pesquisadores argumenta que o 
protocolo 2PC está se tornando um padrão e, em breve, todos os SGBDs fornecerão 
esse serviço. O outro grupo defende a hipótese que o SGBD local sempre será 
autônomo, sempre preservará a autonomia de sua execução e, portanto, não exportará as 
operações de prepare-to-commit, mesmo essas sendo fornecidas pelo SGBD. Isso 
porque esses SGBDs não querem que seus recursos sejam manipulados por transações 
remotas, que podem levar uma quantidade de tempo indefinida para a sua execução. O 
primeiro grupo de pesquisadores ainda volta a argumentar que a tendência é de que as 
redes estão cada vez mais confiáveis, diminuindo o tempo de execução de uma 
transação global e, além disso, o SGBD local pode gerenciar esse tempo e liberar os 
seus recursos quando achar necessário [Breitbart 92]. 

Sendo assim, a questão chave para o mecanismo de recuperação de transação em 
um sistema de múltiplos bancos de dados é a interface de cada sistema de bancos de 
dados local participante. Se todos os bancos de dados locais fornecerem suporte ao 2PC, 
esse protocolo poderia ser utilizado para garantir atomicidade e durabilidade. Por outro 
lado, nos casos onde os sistemas locais não suportam o 2PC, um outro mecanismo que 
pode ser utilizado é a compensação semântica [Breitbart 92], [Mehrotra 01], [Molina 
83]. 

Em um sistema de múltiplos bancos de dados, como já apresentado 
anteriormente, uma transação global é dividida em sub-transações de acordo com o site
local. Pode ocorrer então nesse cenário, que uma transação seja efetivada em um site e 
abortada em outro site. Diferentemente das abordagens tradicionais, onde uma transação 
pode ser desfeita (undo) ou refeita (redo), na proposta de função de compensação, uma 
nova transação, chamada de transação de compensação, é criada. A transação de 
compensação é executada com o objetivo de desfazer, do ponto de vista semântico, os 
efeitos causados pela execução da transação. Por exemplo, se em uma aplicação de 
reserva de assentos em uma aeronave, uma transação T reservou um lugar em um 
determinado vôo, a função de compensação, chamada aqui de CT, deveria cancelar esta 
reserva.  
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O uso dessa técnica de função de compensação para recuperação pode ser 
encontrada nos modelos apresentados em [Molina 83], [Molina 87], [Brayner 99a], 
[Dirckze 00], [Gruenwald 01].  

5.4.2 Recuperação a falhas e o EIT 

Em um ambiente de bancos de dados distribuídos, deve existir o sistema de 
gerenciamento de transações global composto pelos seguintes componentes: Gerente de 
Transação Global, o Escalonador Global (o EIT) e o Gerente de Recuperação Global. 
Esse sistema de gerenciamento de transação global é responsável por garantir as 
propriedades ACID a nível global. Na Figura 5.19 esses componentes são ilustrados. 

Como pode ser observado na Figura 5.19, o Escalonador se comunica com o 
Gerente de Transação Global e com o Gerente de Recuperação a falhas, que são os 
componentes responsáveis por garantir as propriedades de atomicidade e durabilidade. 
Nessa figura, o Gerenciador de Transação Global é centralizado, que é a proposta dessa 
tese. Como pode ser observado, o Gerente de Transações encaminha a operação para o 
Escalonador, que verifica se é possível executar a operação mantendo o escalonamento 
correto, e envia a resposta para o Gerente de Transações e para o Gerente de 
Recuperação. O Gerente de Recuperação e o Gerente de Transações respondem com 
uma mensagem de reconhecimento (ack/nack), informando se a operação aconteceu 
com sucesso ou não. 

A seguir é descrito o comportamento do EIT em relação às diferentes falhas que 
podem ocorrer em um sistema de bancos de dados móveis, heterogêneos, distribuídos e 
autônomos.  

As falhas relacionadas com o meio de armazenagem e sistema não são tratadas 
aqui, pois fogem ao escopo dessa tese.   

5.4.2.1 EIT e Falha de comunicação ou nas unidades móveis 

Além das falhas que ocorrem em um sistema de banco de dados tradicional, em 
um ambiente distribuído, tal como uma MDBC, podem ocorrer falhas no meio de 
comunicação e falhas nas próprias unidades móveis. 
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MU1op

ack
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Figura 5.19: Sistema de gerenciamento de transação global 
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Figura 5.20: EIT e Falhas de comunicação ou em uma unidade móvel 

Na Figura 5.20 essas falhas são ilustradas. A identificação dessas falhas é 
responsabilidade do Gerente de Transações do sistema de recuperação a falhas. Nesse 
ambiente, para o escalonador EIT, quando essas falhas ocorrem, simplesmente é 
retornado uma mensagem negativa de reconhecimento (nack), fazendo com que o EIT 
aborte a transação que contém a operação com falha. Para o EIT, esse tipo de falha é 
transparente. O EIT também pode incluir um procedimento de timeout onde, ao não 
receber uma mensagem positiva de reconhecimento desses componentes, ele pode 
considerar que o reconhecimento foi negativo. 

5.4.2.2 EIT e Falha na transação 

Para garantir atomicidade e durabilidade global, mesmo na presença de falhas na 
transação, o EIT foi desenvolvido para trabalhar com o protocolo 2PC e com sistemas 
de recuperação baseados em compensação semântica.  

Quando o EIT adotar o critério de corretude de serializabilidade global, supõe-se 
que o protocolo 2PC deve ser utilizado para garantir a atomicidade da transação. Sendo 
assim, os sistemas de bancos de dados das unidades móveis participantes da MDBC 
devem suportar o protocolo 2PC. 

Quando o EIT estiver usando o critério de corretude de serializabilidade 
semântica, o EIT foi projetado para ser integrado a um sistema de recuperação a falhas 
baseado em função de compensação.  
 Para os testes de funcionamento do EIT apresentados nessa tese foi suposto um 
ambiente computacional sem falhas. Uma vez que o objetivo dessa tese é a construção 
do escalonador EIT com um comportamento híbrido, responsável unicamente pelos 
protocolos de controle de concorrência, essa suposição se justifica. Assim, deixa-se o 
estudo relativo ao sistema de recuperação a falhas como sugestão para outros trabalhos 
futuros. 
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5.5 Trabalhos relacionados 

Existem propostas na literatura que integram características conservadora e 
agressiva dos algoritmos tradicionais para melhorar o desempenho do escalonador. O 
EIT diferencia-se de todas as propostas por usar um sistema especialista, baseado em 
lógica fuzzy, para definir o melhor comportamento do escalonador em um determinado 
momento. A maneira como o EIT garante escalonamentos corretos, mesmo com 
mudança de comportamento (seções 5.3.2.1 e 5.3.2.3), é inovadora. Uma outra 
característica importante que diferencia o EIT de todas as propostas apresentadas aqui é 
que o EIT, além de trabalhar com serializabilidade, também utiliza o critério de 
corretude de serializabilidade semântica. Por fim, a utilização de um escalonador 
adaptativo como o EIT em um ambiente dinâmico também é original. 

A seguir apresenta-se um resumo dessas propostas presentes na literatura, que 
integram diferentes tipos de protocolo de controle de concorrência, como também uma 
comparação dessas propostas com o EIT. 

5.6.1 Método de Controle de Concorrência Integrado 

 Philip Bernstein e Nathan Goodman em [Bernstein 81] mostraram que a noção 
de conflito entre as operações de leitura e escrita utilizada no critério de corretude de 
serializabilidade poderia ser decomposta em dois tipos distintos de conflitos: conflito de 
leitura – escrita – leitura, representado através do símbolo →rwr ; e conflito de escrita - 
escrita , representado pelo símbolo →ww. 
  Com essa idéia, o problema de garantir serializabilidade pode ser dividido em 
duas partes: garantir serializabilidade no conjunto →rwr e no conjunto →ww. Para 
garantir que o escalonamento seja correto, é necessário garantir que: (i) os grafos de 
serialização dos escalonamentos dos conjuntos →rwr e →ww sejam acíclicos; (ii) exista 
uma ordem total de transações consistentes com todos os relacionamentos →rwr e →ww.  
Com isso, esses conjuntos podem ser sincronizados independentemente, com algoritmos 
diferentes, desde que, mantenha uma ordem consistente entre os relacionamentos →. 
 Para a construção de um algoritmo que integre técnicas de controle de 
concorrência diferentes, dois componentes são necessários: as técnicas de sincronização 
para os conjuntos →rwr  e →ww; e a interface entre essas técnicas, que garante uma 
ordem consistente entre as operações conflitantes entre os dois conjuntos. 

Em [Bernstein 81] algumas variações de algoritmos de controle de concorrência 
que integram o protocolo 2PL e o TO foram apresentadas. A dificuldade na construção 
desses algoritmos consiste na implementação da Interface. A Interface entre o 2PL 
(baseado em bloqueio) e o TO  (baseado em marca de tempo) deve garantir que o grafo 
de serialização gerado a partir de →rwr ∪ →ww permaneça acíclico. A Interface deve 
garantir que a marca de tempo de cada transação deve ser obtida assim que a transação 
alcançar seu ponto de bloqueio4. Para a implementação dessa característica, é necessário 
que as operações de escrita sejam pré-declaradas ou uma fila de espera de operações de 
escrita seja utilizada. 

                                               
4 O ponto de bloqueio de uma transação é um momento no qual todos os seus bloqueios foram adquiridos; 
isto é, um momento depois de desenvolver a última operação de bloqueio e antes de liberar qualquer 
bloqueio. 
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Diferentemente do EIT, essa proposta não traz nenhuma funcionalidade de 
adaptabilidade. O objetivo da proposta apresentada em [Bernstein 81] é simplesmente a 
integração entre protocolos de controle de concorrência diferentes. Na proposta 
apresentada em [Bernstein 81] não está claro qual a vantagem da utilização de um 
protocolo integrado em termos de tempo de espera e taxa de transações abortadas para o 
escalonador. Nessa proposta, fazer com que a marca de tempo de uma transação 
(protocolo de ordenação por marca de tempo) espere o seu ponto de bloqueio, faz com 
que retarde o processamento das operações dessas transações.  

5.6.2 Modelo Adaptável de Controle de Concorrência 

 Em [Bhargava 89] foi apresentado um modelo de sistema de processamento de 
transação adaptável para um sistema de bancos de dados distribuído. Esse modelo é 
baseado na adaptabilidade do algoritmo, onde um conjunto de técnicas é utilizado para 
mudar o algoritmo de sincronização das operações, executado pelo módulo escalonador 
do sistema de bancos de dados. 
 O autor classifica a adaptabilidade do algoritmo em três tipos diferentes, de 
acordo com a técnica empregada para mudança de algoritmo: 

• Adaptabilidade de estado genérico: desenvolvimento de uma estrutura 
comum para todos os tipos de seqüenciadores. Sobre essa estratégia, a troca 
de um algoritmo para um novo é feita simplesmente por iniciar as ações do 
novo algoritmo. Nem todos os algoritmos são capazes de compartilhar uma 
estrutura de dados comum, por isso essa classe de adaptabilidade só funciona 
para alguns tipos de algoritmos.  

• Adaptabilidade de conversão de estado: nessa proposta, não há necessidade 
de uma estrutura única de dados. Cada algoritmo utiliza sua própria estrutura 
de dados, e uma rotina de conversão de estruturas de dados, mantida pelos 
dois algoritmos, é necessária.  

• Adaptabilidade de estado Sufixo – Suficiente: durante o processo de 
adaptação, apenas ações que são possíveis pelos dois algoritmos são 
permitidas. O problema desse método é saber quando a conversão foi 
finalizada. Para utilização desse método uma função de terminação é 
necessária. 

Em [Bhargava 89] foi demonstrado o uso desses três tipos de adaptação de 
algoritmo, utilizando como exemplos os protocolos de controle de concorrência TO, 
2PL e Otimista.  Para a proposta de estado genérico, duas estruturas de dados foram 
criadas, uma guardando informações da transação e outra que armazenava as 
informações sobre os itens de dados. Para a proposta de conversão de estado, para cada 
mudança entre os protocolos de concorrência foi definido um algoritmo diferente de 
conversão. Para a proposta de adaptabilidade de estado sufixo-suficiente uma função 
genérica de terminação foi especificada.  
  Dos métodos apresentados por Bhargava, o que mais se aproxima ao 
apresentado pelo EIT é a adaptabilidade temporal sufixo-suficiente. A idéia apresentada 
nesse método, é que, para adaptar de um algoritmo A para um algoritmo B, durante o 
período de tempo de adaptação, são permitidas apenas ações possíveis para os dois 
métodos A e B. A dificuldade nesse método é definir quando a conversão de um método 
para o outro é finalizada. Para tanto, uma função de terminação chamada ρ deve ser 
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especificada. Quando essa função de terminação for completamente executada, a 
adaptação do algoritmo A para o algoritmo B foi finalizada. 

 A vantagem do método do EIT em relação à proposta apresentada por 
Bhargava, é que no EIT as regras necessárias para garantir a mudança de 
comportamento com escalonamentos corretos estão bem definidas (seção 5.3.2.1), não 
sendo necessária a definição de uma função de terminação para que o escalonador mude 
de algoritmo. Diferentemente do EIT, a proposta de Bhargava só trabalha com 
serializabilidade, além de não possuir nenhum componente que analise as características 
do ambiente para decidir qual comportamento deve ser utilizado. 

5.6.3 Modelo Integrado de Controle de Concorrência Otimista 

 Os protocolos de controle de concorrência otimistas (veja seção 2.3.5) são 
baseados na premissa que os conflitos entre as operações são raros. As transações 
podem acessar os bancos de dados sem nenhum controle. A serializabilidade é garantida 
na fase de validação [Lausen 82]. 

Propostas que integram algoritmos de controle de concorrência pessimistas e 
otimistas podem ser encontrados em: [Lausen 82] onde uma proposta de integração do 
protocolo 2PL e o protocolo otimista é apresentada; [Pons 88], [Shelth 86] e [Halici 91]   
onde são apresentadas propostas que integram o 2PL com o protocolo otimista em 
sistemas heterogêneos e distribuídos; em [Haritsa 92], [Lee 94], [Bodlaender 99], 
[Lindström 99] e [Lindström 00], onde se propõe a integração de propostas pessimistas 
baseadas em bloqueio com propostas otimistas para sistemas de bancos de dados de 
tempo real.  

A idéia principal desses algoritmos listados acima é aproveitar os protocolos 
otimistas para acesso aos dados onde conflitos são raros e técnicas pessimistas, baseadas 
em bloqueio, marca de tempo ou grafo de serialização, para a sincronização das 
operações com alta taxa de conflito. 

Essas propostas apresentadas nessa seção tentam integrar as características de 
algoritmos otimistas (agressivo), com algoritmos pessimistas (agressivo ou 
conservador), diferentemente do EIT que tem como objetivo definir o melhor 
comportamento do escalonador, e adaptar o comportamento atual para o especificado 
como melhor. O EIT foi desenvolvido para trabalhar sempre com comportamento 
pessimista (conservador ou agressivo). Os protocolos otimistas trabalham muito bem 
em ambientes onde é raro o conflito entre as operações. Entretanto, como não se tem 
nenhuma garantia que os conflitos entre as operações serão muito raros nesse ambientes 
dinâmicos, o EIT só trabalha com protocolos pessimistas. 

5.6.4 Controle de Concorrência Híbrido para Computação 
Móvel 

Em [Cho 97], Cho e outros apresentaram o controle de concorrência híbrido para 
computação móvel HCC-MC (Hybrid Concurrency Control for Mobile Computing), 
com o objetivo de aliviar os efeitos das desconexões freqüentes e limitações de banda 
em ambientes de computação móvel. Esse modelo foi baseado na estrutura de 
computação móvel tradicional, onde a rede é constituída de máquinas fixas e móveis 
interligadas através das estações base (veja seção 4.1).  
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 Esse modelo integra técnicas de controle de concorrência pessimista e otimista. 
Se uma transação em uma unidade móvel executa operações de leitura, o HCC-MC 
utiliza um controle de concorrência otimista baseado em marca de tempo. Por outro 
lado, se executa operações de escrita, uma fase de pré-validação baseado em bloqueio é 
utilizada. 
 Na fase de pré-validação, uma operação de escrita é pré-validada por uma 
máquina fixa. Caso haja desconexão da unidade móvel, a máquina fixa pode pré-validar 
a operação de escrita. Se conflitos forem identificados durante a fase de pré-validação, a 
transação deve ser abortada. Diferentemente do que ocorre nos protocolos otimistas, 
onde uma transação só pode ser abortada durante a fase de validação, no HCC-MC a 
transação pode ser abortada na fase de pré-validação. 
 O modelo de bloqueio utilizado no HCC-MC, chamado de bloqueio fraco, difere 
do modelo de bloqueio tradicional, uma vez que é permitido na fase de validação, que 
uma operação de leitura em um dado pré-validado em uma operação de escrita realizada 
por uma outra transação (porém, ainda não validado) seja realizada, sem prejuízo à 
consistência dos dados. 
 Esse modelo não trabalha em ambientes dinâmicos e não tem nenhuma 
característica de adaptabilidade. O HCC-MC é simplesmente uma variação da proposta 
otimista, onde é adicionada uma fase de pré-validação, com objetivo de diminuir os 
problemas causados pela desconexão de uma unidade móvel. 

5.6.5 Consistência de Transação Adaptável para Ambientes 
Móveis 

 Em [Rakotonirainy 98] foi apresentado a aplicação de um esquema adaptável de 
critérios de corretude para gerenciamento de dados compartilhados, que define o grau 
de entrelaçamento entre as transações concorrentes para ambientes de computação 
móvel, usando especificação de qualidade de serviço, QoS – (Quality of Service).  Nesse 
modelo, as declarações de QoS são relacionadas com aspectos de consistência de 
transação.  
 A idéia desse modelo é propor um esquema, onde o critério de corretude de 
serializabilidade possa ser substituído por um critério de corretude menos restritivo, 
utilizando a semântica da aplicação.  Para apresentar essa proposta, foi aplicado o 
critério de corretude de serializabilidade relativa (veja seção 3.2.4). 
 Nesse modelo, a consistência transacional é expressa pela seguinte especificação 
de QoS: 

• Requerer: é o conjunto de propriedades expressando as expectativas de um 
objeto de seu ambiente. 

• Fornecer: é um conjunto de propriedades que expressa a obrigatoriedade que 
um objeto deve fornecer para seu ambiente 

• Exceção: é um conjunto de propriedades que são manipuladas quando o 
Requerer não é validado. 

A especificação seguinte é um exemplo, que define a QoS de uma interface de 
controle de concorrência que garante serializabilidade e atomicidade das transações se a 
taxa de desconexão for zero. Se acontecer algum problema, a serializabilidade relativa é 
garantida. 
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Interface Concurrency_control.QoS 
{ 
 Require{disconnection_rate = 0} 
 Provide{serializability and atomicity} 
 Exception{relative_serializability} 
} 

Um segundo exemplo de utilização desse modelo é apresentado a seguir. Nesse 
exemplo, tem-se uma especificação QoS onde a serializabilidade de uma transação X é 
garantida enquanto a taxa de desconexão for até 3%. Quando a taxa de desconexão fica 
maior que 3%, a transação X é dividida nas visões <o1> <o2, o3 > em relação à 
transação Y. A teoria da serializabilidade relativa garante que as regras de atomicidades 
não serão violadas.   

Interface X.QoS inherit Transaction
{ 
 Require{disconnection_rate < 3%} 
 Provide{atomicity(X,Y) = <o1, o2, o3 >} 
Exception{atomicity(X,Y) =<o1>,< o2, o3 > } 
} 

Como se pode observar no exemplo apresentado anteriormente, o usuário deve 
definir todas as visões de atomicidade das transações que estão sendo executadas. Sendo 
assim, esse esquema só funciona para aplicações específicas.   

Nessa proposta, regras de consistência podem ser relaxadas ou forçadas durante 
uma execução. Quanto menor o número de visões de uma transação, mais próxima da 
serializabilidade estará a execução das transações. Porém, a mudança dinâmica de 
execução de uma transação para um critério de corretude mais restritivo pode não ser 
possível, e assim, essa transação será simplesmente abortada. Nesse modelo não existe 
um período de adaptação de critério de corretude, ou seja, as transações são executadas 
com um critério de corretude ou com o outro. 
 Nesse trabalho foi apresentado uma arquitetura de QoS, onde os serviços são 
baseados em CORBA. Os serviços de notificação de eventos são interligados ao 
controle de concorrência. 

Esse modelo é complexo e específico para a aplicação. O desenvolvedor deve 
informar todas as visões de atomicidade entre as transações, baseando-se no modelo de 
serializabilidade relativa. Esse modelo tem como objetivo a mudança do critério de 
corretude. Porém, não existe um período de transição, ou as transações são executadas 
com um critério de corretude ou com o outro critério. Quando não for possível garantir a 
corretude após a mudança, a transação é abortada.  

5.6.6 Bloqueio Otimista para Controle de Concorrência 

 Em [Akintola 05] foi apresentado uma técnica híbrida, chamada de arquitetura 
de bloqueio otimista, que fornece bloqueio para itens de dados que tem uma alta taxa de 
conflito e acesso otimista para os outros tipos de dados. 
 A técnica apresentada aqui é diferente de todas as outras, pois ela é auto-ajustada 
e não precisa de conhecimento adicional nem do gerente de transação, nem da própria 
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transação e nem do usuário para especificar quais itens de dados ou transações são 
otimistas. O sistema usa uma estrutura chamada de lock buffer para manter um nível 
ótimo de bloqueios do sistema. Essa estrutura de dados aumenta o desempenho do 
modelo otimista básico, por automaticamente fornecer bloqueio para dados com alta 
probabilidade de conflito. 
 O desenvolvimento do gerente de bloqueio é a chave para essa técnica híbrida. O 
gerente de bloqueios mantém um buffer de bloqueio. Cada slot no buffer de bloqueio 
manipula solicitações de bloqueio e “bloqueios pendentes” para um único dado. Quando 
uma solicitação de bloqueio para um dado x é recebida pelo gerente de bloqueio, o 
gerente de bloqueio primeiro tenta localizar x no buffer de bloqueio. Se o gerente de 
bloqueio encontrar o valor x, ele tenta postá-lo no slot correspondente. A solicitação de 
bloqueio pode ser alocada ou ser bloqueada da mesma maneira que o 2PL puro, 
dependendo do estado do bloqueio existente para x. Se o valor de x não for localizado 
no buffer, um slot deve ser alocado para a solicitação de bloqueio. Se um slot livre 
existir, ele será usado, caso contrário um novo slot deve ser selecionado. Deve-se 
observar que qualquer slot sem solicitações de bloqueio ou de pendência de bloqueio é 
considerado livre.  
 Se o buffer de bloqueio estiver vazio, então não há qualquer bloqueio ativo. 
Nesse cenário, todas as transações se tornaram otimistas com respeito a todos os itens 
de dados em seus conjuntos de leitura e escrita, e o sistema se comportará como 
simplesmente otimista. Por outro lado, se o número de slots é maior ou igual ao número 
de itens de dados no banco de dados, então cada solicitação de bloqueio pode ser 
garantida. 
 Na efetivação, a transação deve ser validada. Depois da fase de validação com 
sucesso, o conjunto de escrita da transação é escrito para o banco de dados e todos os 
bloqueios manipulados pela transação são liberados.  
 Nessa proposta, a característica de acesso ao dado (através da análise de 
bloqueio) é utilizada para definir o protocolo de concorrência a ser utilizado no 
escalonamento da transação. Diferentemente, o EIT faz uma análise de algumas 
características que influenciam o comportamento do escalonador, para decidir qual o 
protocolo é mais apropriado em um determinado período de tempo. Na proposta 
apresentada por [Akintola 05] não existe uma mudança de comportamento, os dois 
protocolos, um baseado em bloqueio e o outro otimista, são utilizados pelo escalonador 
durante todo o período de execução. 

5.6.7  Comparativo entre os Trabalhos Relacionados 

 Como pode ser observado nessa seção, existem na literatura alguns protocolos 
de controle de concorrência que trabalham com comportamento híbrido. Alguns desses 
protocolos trabalham com ambientes móveis, como é o caso do Modelo HCC-MC, 
outros utilizam conhecimento semântico da transação, por exemplo, o protocolo 
chamado Consistência de Transação Adaptável. Na Tabela 5.1 um resumo dessas 
características é apresentado. 
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Tabela 5.1: Protocolos de Controle de Concorrência Híbridos
Modelo Ambiente Móvel Controle de Concorrência 

Método de Controle de 

Concorrência Integrado 

Não serializabilidade 

Modelo Adaptável de Controle de 

Concorrência 

Não serializabilidade 

Modelo Integrado de Controle de 

Concorrência Otimista 

Não serializabilidade 

HCC-MC Sim Serializabilidade 

Consistência de Transação 

Adaptável para Ambientes 

Móveis 

Sim Dois: 

Serializabilidade relativa 

Serializabilidade clássica 

Bloqueio Otimista para Controle 

de Concorrência 

não serializabilidade 
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 6 

Implementação do EIT e Análise 
dos Resultados 
_____________________________________________________________________

6.1 Introdução 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos mais relevantes da 
implementação do EIT e os resultados obtidos em diferentes cenários de testes. 
Descreve-se ainda o Ambiente de Teste que foi implementado, para verificar o 
desempenho e a viabilidade do EIT quando usado em um ambiente dinâmico de banco 
de dados, tal como uma MDBC.  

Assim, esse capítulo está dividido nas seguintes seções: a seção 6.2 apresenta 
aspectos da implementação do EIT; a seção 6.3 descreve a implementação do ambiente 
de teste; na seção 6.4, é feita uma análise dos resultados obtidos; e, por fim, na seção 
6.5 os comentários finais são apresentados. 

6.2 Implementação do EIT 

O EIT é um escalonador inteligente de transação, constituído de dois módulos 
principais: Analisador e o Escalonador. A seguir detalhes de implementação de cada um 
desses módulos são descritos.  

Para a implementação do Analisador foi utilizada a API FuzzyJ [NRC – IIT 06]. 
A API FuzzyJ foi desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da Informação (IIT – 
Institute for Information Technology) do Conselho Nacional de Pesquisa  (NRC – 
National Research Council) do Canadá. Essa API é composta por um conjunto de 
classes Java, que auxilia o desenvolvedor na implementação dos seus sistemas 
especialistas baseados em lógica fuzzy. 

O diagrama de classes do Analisador (Figura 6.1) representa as principais 
classes de implementação dos componentes do Analisador, que são mostrados na Figura 
4.1. Cada um dos componentes foi implementado da seguinte forma:
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• Interface: a interface do Analisador é uma classe Java (AnalyzerInterface), 
que disponibiliza os métodos necessários para a comunicação com o 
Escalonador. 

• Contexto: uma classe Java (AnalyzerContext), que guarda os valores das 
variáveis que são utilizados para análise do comportamento pelo Analisador. 

• Motor de Inferência: uma classe Java (AnalyzerInferenceEngine), que 
implementa o procedimento de escolha do comportamento do escalonador a 
partir das regras e dos valores do contexto. 

• Base de Conhecimento: constituído de duas classes, AnalyzerFuzzyVariable, 
onde as variáveis lingüísticas são especificadas e AnalyzerRule, onde todas 
as regras são implementadas. 

 Na Figura 6.2 é apresentado o diagrama com as principais classes que 
implementam o componente Escalonador do EIT. Cada uma dessas classes tem sua 
funcionalidade descrita a seguir: 

• SchedulerInterface: representa a classe de comunicação do Escalonador do 
EIT com os outros componentes. 

• Scheduler: uma interface que define os métodos obrigatórios para qualquer 
protocolo de controle de concorrência poder ser introduzido no EIT. Nessa 
tese, o EIT trabalha com protocolos baseados nos critérios de corretude de 
serializabilidade e serializabilidade semântica. Para introduzir outros 
protocolos baseados em outros critérios de corretude é necessário, 
simplesmente, o desenvolvimento de uma classe que implemente essa 
interface, não sendo necessário a modificação de nenhum outro componente 
do EIT. 

• Serializability: contém a implementação dos protocolos baseados em 
serializabilidade. Para esses testes, foram implementados dois protocolos: 
TO (agressivo) baseado em marcas de tempo e o 2PL (conservador) baseado 
em bloqueio. 

• SemanticSerializability: contém a implementação dos protocolos de controle 
de concorrência com o critério de corretude de serializabilidade semântica. 
Para esse critério de corretude, foram implementados também dois 
protocolos: SeL, um protocolo baseado em bloqueio (conservador) e SeTO, 
um protocolo baseado em marca de tempo (agressivo).

Figura 6.1: Diagrama de Classes do Analisador 
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• LockManager e LockRegister: contém as informações de controle 
necessárias para um protocolo baseado em bloqueio 

• TimestampManager e TimestampRegister: contém as informações 
necessárias para um protocolo baseado em ordenação por marca de tempo. 

Para a utilização do EIT em um ambiente dinâmico de banco de dados, tal como 
uma MDBC, com o critério de corretude de serializabilidade convencional, as seguintes 
premissas foram consideradas para garantir sempre escalonamentos globais corretos 
(veja seção 5.3.2.4):  

(i)  Todas as unidades móveis usam um escalonador baseado no 2PL 
rigoroso5, o que garante que todos os escalonamentos locais são 
serializáveis e que o método de ticket implícito, ITM (seção 3.3.1), pode 
ser utilizado para garantir a ordem se serializabilidade das transações 
móveis nas unidades móveis onde as mesmas são executadas.  

Para a utilização do critério de corretude de serializabilidade semântica em uma 
MDBC, as condições necessárias e suficientes são:  

(i) Cada banco de dados móveis representa uma unidade semântica, o que 
foi considerado na implementação do EIT 

(ii) Todo banco de dados local gera escalonamentos serializáveis. Toda a 
unidade móvel deve ter um escalonador que gere escalonamentos 
serializáveis. 

(iii) Todos os escalonamentos gerados a partir do EIT são semanticamente 
serializáveis. Os protocolos implementados no EIT garantem essa 
condição. 

                                               
5 Um escalonador 2PL rigoroso é aquele baseado no 2PL no qual as transações devem manter a 
manipulação de seus bloqueios de leitura e escrita até a transação terminar. 

Figura 6.2: Diagrama de Classes do Escalonador
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6.3 Implementação do Simulador 

Para verificar a viabilidade de uso do EIT em um ambiente dinâmico de banco 
de dados, foi desenvolvido um simulador de uma MDBC. Foi necessário implementar 
esse simulador, uma vez que não se contava com uma estrutura de laboratório que 
permitisse fazer uma implementação real e, também, após uma pesquisa na literatura, 
por não se ter encontrado um simulador de ambientes dinâmicos de bancos de dados.  

Na literatura pode-se encontrar alguns simuladores para ambientes de 
computação móvel, porém, mesmo utilizando esses simuladores seria necessário toda a 
implementação do ambiente dinâmico de bancos de dados. Ao desenvolver um 
simulador para um ambiente dinâmico de bancos de dados, foi possível toda uma 
liberdade na definição das variáveis de entradas e saída, que facilitou a implementação 
das interfaces necessárias para avaliar o desempenho do EIT. 

A Linguagem Java foi escolhida para a implementação desse ambiente de teste. 
Essa linguagem tem características importantes e necessárias para a implementação 
desse ambiente, tais como: desenvolvimento em multithread, onde cada unidade móvel, 
o simulador de transações e o EIT têm os seus processamentos independentes; o EIT foi 
desenvolvido para trabalhar em um ambiente distribuído, e Java tem todo o suporte para 
esse tipo de ambiente; e, por fim, como visto na seção anterior, a facilidade de 
implementação do sistema especialista baseado em lógica fuzzy, uma vez que existem 
APIs Java que auxiliam o desenvolvedor na implementação desses sistemas. 

O ambiente simulado de banco de dados é dinâmico, tal como uma MDBC, 
constituído de n unidades móveis interligadas através de uma rede sem fio. Cada 
unidade móvel pode sair da comunidade MDBC, assim como novas unidades móveis 
podem entrar na comunidade. A Figura 6.3 apresenta o modelo abstrato desse ambiente. 

Nessa Figura 6.3, o componente MDBC das unidades móveis MUi , onde i > 1, 
representa a interface de comunicação necessária para uma unidade móvel participar da 
MDBC.  O componente MDBC da MU1 representa, além da Interface de comunicação, 
todo o gerenciamento da MDBC. Nesse ambiente simulado, o gerente de transações e o 
gerente da MDBC estão localizados na unidade móvel MU1.  

…

MDBC

EITSimulador de 
Transações 

MU1

MUn

MDBC

Simulador de 
Transações

Rede sem fio MDBC

Simulador de 
Transações

MU2

Figura 6.3: Ambiente Dinâmico Simulado 
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Além do EIT, mostrado na seção anterior, o ambiente simulado é composto por 
mais dois módulos: o simulador de transações e o simulador da MDBC. Cada um desses 
módulos é apresentado a seguir. O diagrama com as principais classes de 
implementação desses simuladores é apresentado na Figura 6.4.  

O simulador da MDBC, MDBCSimulator, é composto de dois módulos 
principais: MDBCManager, o qual observa as mudanças na MDBC e atualiza o 
esquema que representa a integração de todos os dados disponíveis nas unidades móveis 
para a MDBC; e o MDBCClient, o qual é responsável por toda a comunicação entre as 
unidades móveis. Com o simulador da MDBC, o usuário pode configurar a participação 
de n unidades móveis na MDBC. 

Cada unidade móvel da MDBC é composta por um identificador, um banco de 
dados e pelo MDBCClient. O simulador de transação é opcional em cada unidade 
móvel. Nesse ambiente é possível que uma unidade móvel tenha apenas um banco de 
dados disponível para ser acessado, mas não crie nenhuma transação móvel. Também é 
possível criar uma unidade móvel que não tenha um banco de dados disponível para a 
MDBC, esse tipo de unidade gera apenas transações utilizando os dados das outras 
unidades móveis. Ao criar uma unidade móvel é possível especificar se essa unidade irá 
ser desconectada da MDBC e o tempo em segundos em que isso acontecerá. Também é 
possível especificar se a unidade móvel entrará na MDBC e o tempo em segundos em 
que isso ocorrerá. A configuração de cada unidade móvel é realizada através de uma 
interface gráfica apresentada na Figura 6.5a. 

O simulador de transações é o componente responsável por criar n transações 
móveis para o EIT escalonar. As operações das transações móveis são criadas 
randomicamente sobre o conjunto de dados do esquema global. Com o simulador de 
transações o usuário pode configurar o número de transações, a quantidade de itens de 
dados envolvidos nas transações, a porcentagem das operações de leitura e se existe 
hotspot. Esse hotspot é gerado através de uma operação de escrita sendo executada em 
apenas um item de dados. A Figura 6.5b ilustra a interface de configuração do 
simulador de transações. 

Figura 6.4: Diagrama de Classes dos Simuladores MDBC e Transação 
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6.4 Testes de Simulação 

Essa seção está dividida em duas partes: na primeira, as configurações do 
ambiente simulado são apresentadas e, na segunda, uma análise dos resultados obtidos 
nos testes é discutida. 

6.4.1 Configuração do EIT 

Para a utilização do ambiente de teste, o administrador da aplicação deve 
configurar os valores das variáveis fuzzy, que são utilizados na tomada de decisão pelo 
Analisador sobre o comportamento do Escalonador. Desta forma, o administrador da 
aplicação deve ser um especialista em protocolos de controle de concorrência e 
conhecer o ambiente móvel onde o EIT é aplicado, ou deve solicitar informação de um 
especialista. Para auxiliar o administrador da aplicação na configuração dessas 
variáveis, o Ambiente de Teste tem uma implementação dos protocolos de controle de 
concorrência exclusivamente agressivo e conservador, que podem ser utilizados para 
verificar se os valores escolhidos para as variáveis estão coerentes com o 
comportamento do escalonador. 

Em todos os testes apresentados nessa seção foram utilizados os seguintes 
valores: a taxa de transações abortadas, tta, é considerada pequena se o valor ficar entre 
0 e 20, considerada média quando varia de 40 a 60, e grande quando varia de 80 a 100; 
a taxa de operações conflitante, toc, é considerada pequena quando seu valor estiver 
entre 0 e 20, considerada média quando varia de 40 a 60, e grande quando for de 80 a 
100; e a taxa de espera de liberação de bloqueio, telb, é considerada pequena quando 

a) Unidade Móvel                              b) Simulador de Transação 

Figura 6.5: Configuração do EIT 
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seu valor estiver entre 0 e 20, considerada média quando variar de 30 a 70, e grande 
quando for de 80 a 100.   

A definição dos valores das variáveis fuzzy foi realizada de forma empírica. Para 
tanto, foram realizados vários testes, cujo resumo é apresentado na Tabela 6.1. Uma 
questão fundamental, considerada na definição dos valores daquelas variáveis, é que tais 
valores deveriam ser coerentes com as regras presentes na base de conhecimento do 
sistema especialista. À título de ilustração, discute-se a seguir como foi definido o valor 
para a variável taxa de operações conflitantes (toc).  

Tabela 6.1: Testes realizados para configuração das variáveis

Variável Taxa de operações conflitantes – toc

Teste ESCALONADOR TTA(%) TOC(%) TELB(%)

Conservador 
0 16 84 1 

Agressivo 
0 16 - 

Conservador 
10 12 22 2 

Agressivo 
10 12 - 

Conservador 
3 61 87 3 

Agressivo 
58 61 - 

Conservador 2 58 89 4 
Agressivo 

48 58  - 
Conservador 

25 78 92 5 
Agressivo 

92 78 - 
Conservador 

27 83 87 6 
Agressivo 

89 83 - 

A Regra 1 (IF tta=P AND toc=P AND telb = G THEN ce = A) especifica que, se 
a taxa de transações abortadas for pequena, a taxa de operações em conflito for pequena 
e a taxa de espera por liberação de bloqueio for grande, o melhor comportamento para o 
escalonador é o agressivo. No conjunto de teste 1, pode-se observar que o 
comportamento agressivo consegue manter uma taxa de transações abortadas pequena 
sem ter operações esperando pela liberação de bloqueio. Analisando apenas a variável 
toc  nesse conjunto de testes,  até o valor de 20%, o valor lingüístico dessa variável pode 
ser considerado pequeno, ficando coerente com a Regra 1 do Analisador.   

 O conjunto de teste 2 mostra que o valor lingüístico pequeno até 20% para a 
variável toc também é coerente com as Regras 3 e 4. A Regra 3 (IF tta=P AND telb = P 
AND cce = C THEN ce = C) define que, se a taxa de transações abortadas for pequena e 
a taxa de espera de liberação de bloqueio for pequena, se o comportamento corrente do 
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escalonador for conservador, ele deve continuar com esse comportamento. A Regra 4 
(IF tta=P AND cce = A THEN ce = A) especifica que, se a taxa de transações abortadas 
for pequena e o comportamento corrente do escalonador for agressivo, o escalonador 
deve continuar com esse comportamento.  

Os conjuntos de testes 3 e 4 mostram que a toc entre 40% e 50%, fica coerente 
com o valor lingüístico M, e obedece a Regra 5 do Analisador. A Regra 5 (IF tta=P 
AND toc=M AND cce = C THEN ce = C) especifica que, se a taxa de transações 
abortadas for pequena, a taxa de operações em conflito for média, e o comportamento 
corrente do escalonador for conservador, ele deve continuar com esse comportamento, 
pois ao mudar para agressivo, não é garantido manter a mesma taxa de transações 
abortadas, o que pode ser comprovado através dos testes realizados. 

Nos conjuntos de testes 5 e 6 pode ser verificado a definição do valor lingüístico 
grande para o  toc a partir de 80%. Esse valor está coerente com a Regra 6 do 
Analisador. A Regra 6 (IF tta=P AND toc=G AND cce = C THEN ce = C) determina 
que, se a taxa de operações abortadas for pequena, a taxa de operações conflitantes for 
grande e o comportamento corrente do escalonador for conservador esse deve ser 
mantido, pois ao mudar de comportamento não será garantido a mesma taxa de 
transações abortadas. 

Para a configuração desses valores das variáveis fuzzy utilizadas pelo Analisador 
o administrador da aplicação utiliza uma interface gráfica apresentada na Figura 6.6b. 

6.4.2 Análise dos Resultados Obtidos 

Para verificar a viabilidade de uso do EIT em um ambiente dinâmico de banco 
de dados, tal como uma MDBC, foram simulados diferentes cenários. Cada um desses 
cenários e uma análise dos resultados obtidos nesses testes são apresentados a seguir. 

a) Escalonador                                                  b) Analisador 

Figura 6.6: Configuração do EIT 
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6.4.2.1 Testes com EIT usando o critério de serializabilidade 
convencional 

No primeiro cenário (Figura 6.7), os testes foram realizados em uma MDBC 
composta inicialmente por 3 unidades móveis, MU1, MU2 e MU3. A unidade móvel 
MU4 entra na MDBC após 5 segundos. As unidades móveis MU1 e MU2 são compostas 
pelos Simuladores de Transações e seus bancos de dados disponíveis para MDBC. A 
unidade móvel MU3 tem apenas um banco de dados disponível para ser acessado, mas 
não origina transações móveis. A unidade móvel MU4 é composta apenas pelo 
Simulador de Transações e não tem um banco de dados disponível para a MDBC.  

Os dois cenários de testes apresentados nessa seção têm como objetivo mostrar 
que o EIT é capaz de perceber as mudanças do ambiente e identificar o melhor 
comportamento do Escalonador após a ocorrência dessas mudanças. Por isso, foi 
simulado um cenário onde inicialmente todas as operações são de leitura, o que faz com 
que o escalonador com comportamento exclusivamente agressivo, exclusivamente 
conservador ou o EIT tenham comportamentos semelhantes. Após a entrada da nova 
unidade móvel MU4, operações de escrita são introduzidas na MDBC, fazendo com que 
o EIT identifique esta mudança ocorrida no cenário de execução e se adapte ao novo 
contexto. Esta capacidade adaptativa do EIT faz com que ele apresente um melhor 
desempenho no geral em relação aos escalonadores de comportamento fixo (agressivo 
ou conservador). 

Nos dois cenários apresentados a seguir as transações geradas pelo Simulador de 
Transações da MU1 e da MU2, em todos os testes, são compostas por operações apenas 
de leitura. As transações móveis da MU1 e MU2 são executadas sobre os dados 
disponíveis na MDBC.  

Nesse primeiro conjunto de testes, as transações móveis geradas pelo Simulador 
de Transações da MU4 são compostas de 80% de operações de leitura em diversos itens 

Figura 6.7: Ambiente Simulado (Cenários de Teste)
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de dados e 20% de operações de escrita executadas sobre o mesmo item de dado. O 
comportamento inicial do escalonador foi conservador. Esse cenário representa um 
ambiente onde, mesmo com a taxa de operações conflitantes pequena, existem muitas 
operações em fila de espera aguardando a liberação de bloqueio. Nesse cenário, toda a 
transação tem uma operação de escrita sempre realizada no item de dado a , e as outras 
operações de leitura em dados diferentes do item de dados a. Como todas as transações 
são compostas de 5 operações, nesse cenário, a taxa de operações em conflito é 
pequena. Um exemplo dessas transações é apresentado na Figura 6.8. 

Para a avaliação do EIT nesse cenário, foram realizados cinco conjuntos de 
testes, onde o EIT sincronizou operações de 100, 200, 300, 400 e 500 transações móveis 
respectivamente. As Figuras 6.9, 6.10 e 6.11 apresentam o resumo desses testes. Nos 
testes considerando 100 e 200 transações, os dados obtidos estão relacionados apenas às 
transações geradas pelas MU1 e MU2, onde cada uma dessas unidades gerou 50 e 100 
transações, respectivamente. Isto é, os valores referentes a 100 e 200 transações móveis 
foram obtidos com a configuração inicial da MDBC sem a entrada da unidade móvel 
MU4. Nos testes com 300, 400 e 500 transações, as unidades móveis MU1 e MU2 geram 
cada uma 100 transações, e a MU4 originou 100, 200 e 300 transações móveis, 
respectivamente. Sendo assim, na Figura 6.9, por exemplo, o valor de 500 transações no 
eixo x, representa o quinto teste realizado, onde 100 transações foram geradas pela 
unidade móvel MU1, 100 transações geradas pela MU2 e 300 transações pela unidade 
móvel MU4. É importante observar que a unidade móvel MU4 entra após 5 segundos da 
formação inicial da MDBC, o que não significa dizer que foi somente após o EIT 
escalonar 200 transações. Como observado nos testes com 300, 400 e 500 transações, a 
entrada da unidade móvel ocorre quando o EIT já está com aproximadamente 130 
transações ativas em média. 

 Para cada conjunto de testes apresentado, três escalonadores diferentes foram 
utilizados, o primeiro implementando 2PL, o segundo implementando TO e finalmente 
o escalonador implementando o EIT. O escalonador implementando o EIT utiliza o 
protocolo 2PL com comportamento conservador e o TO quando com o comportamento 
agressivo. 

Os gráficos das Figuras 6.9 e 6.10 mostram que os três escalonadores, EIT, 2PL 
e TO comportaram-se de maneira semelhante em relação à taxa de espera de liberação 
de bloqueio (Figura 6.9), e à taxa de transações abortadas (Figura 6.10), quando os 
testes foram realizados com 100 e 200 transações (sem a presença da unidade móvel 
MU4). Esse comportamento é esperado, pois todas as operações geradas por MU1 e 
MU2 são de leitura, o que não causa conflito e consequentemente não gera operações 
em fila de espera e nem abortos de transações. Nesse período, o EIT continuou com o 
comportamento inicial que era conservador. A regra do Analisador que foi a dominante 
para definir esse comportamento foi a Regra 3 (IF tta=P AND telb = P AND cce = C 
THEN ce = C). Como se pode observar, para os valores dos testes com 100 e 200 

T1 = w1(a)r1(c)r1(d)r1(e)r1(j)
T2 = r2 (h)w2(a) r2(d)r2(h)r2(j) 

•••

Tn = wn(a)rn (h)rn(d)rn(h)rn(j) 

Figura 6.8: Conjunto de n transações com hotspot no dado a
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transações, na Figura 6.9 a taxa de espera por liberação de bloqueio é 0 (telb = P) e na 
Figura 6.10 a taxa de transações abortadas também é 0 (tta = P). 

Depois da entrada da nova unidade móvel, MU4, o EIT apresentou um 
comportamento melhor que o 2PL. O EIT, que tinha um comportamento inicial 
conservador (2PL), mudou seu comportamento para agressivo (TO). Essa mudança 
ocorreu com 208, 234 e 251 transações ativas, nos testes realizados com 300, 400 e 500 
transações respectivamente. Esses valores podem ser observados no gráfico da Figura 
6.9 através das setas vermelhas. Em cada conjunto de testes, o momento da notificação 
de mudança de comportamento do escalonador aconteceu com um número diferente de 
transações, pois as transações são geradas randomicamente (seguindo o modelo 
apresentado no exemplo da Figura 6.8) e a ordem de envio das operações das transações 
para os escalonadores também é randômica. De uma maneira geral, nos vários testes 
realizados, essa notificação de mudança de comportamento nesse cenário ocorre entre 
200 e 300 transações.   

O protocolo que teve a pior taxa de espera por liberação de bloqueio (Figura 6.9) 
nesses testes foi o 2PL, uma vez que as transações geradas por MU4 possuem operações 
de escrita em um único item de dado (um tipo de hotspot), o que faz com que uma 
grande quantidade de operações fique em espera, mesmo quando essas transações tem 
80% de operações de leitura. Nesse teste, a taxa de operações conflitantes (Figura 6.11) 
ficou pequena, menor que 20%, e a taxa de transações abortadas também ficou entre 0 e 
20% (Figura 6.10), durante todo o período de teste. A Regra 1 (IF tta=P AND toc=P 
AND telb = G THEN ce = A) do Analisador do EIT foi a dominante, para inferir o 
conhecimento que o melhor comportamento para o escalonador nesse período seria o 
agressivo. 
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Figura 6.9: Taxa de Espera de Bloqueio no Cenário 1
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Duas questões importantes em relação aos gráficos de operações em fila de 
espera nos testes do cenário 1 (Figura 6.9) são: 

• O valor no eixo y ( % de operações esperando liberação de bloqueio)  para o 
protocolo TO é sempre zero, uma vez que esse protocolo não tem espera por 
bloqueio. O TO é um protocolo agressivo que sincroniza as suas operações 
baseando-se em marca de tempo. 

• O valor no eixo y para o escalonador EIT tende a zero ao longo do tempo. O 
EIT começou escalonando as operações com o comportamento conservador, 
quando algumas operações entraram na fila de espera. Ao longo do tempo, 
entretanto, o comportamento do escalonador mudou para agressivo 
(operações em fila de espera igual a 0).  Por isso, no gráfico da Figura 6.9, 
com o quinto teste (500 transações), por exemplo, o valor de y foi de 
aproximadamente 20% (e não zero), pois esse valor inclui as operações que 
entraram em fila de espera antes da mudança de comportamento. 
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Figura 6.11: Taxa de Operações Conflitantes no Cenário 1

Figura 6.10: Taxa de Transações Abortadas no Cenário 1
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No segundo cenário, a MDBC foi formada pelas mesmas unidades móveis, 
MU1, MU2, MU3 e MU4. A unidade móvel MU4 entra na MDBC após 5 segundos. A 
diferença nesse cenário é que as transações móveis geradas pelo Simulador de 
Transações da MU4 são compostas de 20% de operações de leitura e 80% de operações 
de escrita, onde as operações de escrita foram executadas sobre um conjunto de dados 
composto por 20 itens de dados. Para a avaliação do EIT, os mesmos 5 conjuntos de 
testes foram realizados com os três escalonadores, 2PL, TO e EIT. Uma outra diferença 
em relação ao cenário 1, é que nessa análise o EIT começou o seu escalonamento com o 
comportamento agressivo.  

Como pode-se observar no gráfico da Figura 6.13, até o valor de 200 transações 
(sem a entrada da unidade móvel MU4), a taxa de transações abortadas dos 3 
escalonadores (TO, 2PL e EIT) foi a mesma (tta=0), semelhante aos testes do cenário 1, 
pois todas as operações das transação são de leitura. O mesmo acontece com a taxa de 
operações conflitantes (toc = 0) e a taxa de espera por liberação de bloqueio (telb = 0), 
apresentadas nos gráficos das Figuras 6.14 e 6.12 respectivamente. Nesse período, a 
Regra 4 (IF tta=P AND cce = A THEN ce = A) foi a dominante, para o Analisador do 
EIT definir que o comportamento mais apropriado nesse período era o agressivo. A 
Figura 6.13 mostra que, nesse período, a taxa de transações abortadas era pequena 
(tta=0) e, como o comportamento inicial do escalonador era agressivo, esse 
comportamento deveria continuar. 

A partir da entrada da unidade móvel MU4, o escalonador TO começou a 
apresentar um aumento na taxa de transações abortadas (Figura 6.13). Isso ocorre, pois a 
unidade móvel MU4 gera transações com muitas operações de escrita (80% das 
operações) em um pequeno conjunto de dados, o que faz com que a taxa de operações 
conflitantes (Figura 6.14) passe de um valor inicialmente pequeno (toc = 0) para um 
valor médio (toc entre 40% e 60%), causando uma taxa de transações abortadas elevada. 
Nesses testes, o escalonador EIT comportou-se melhor que o escalonador TO em 
relação à taxa de transações abortadas. O EIT começou os testes com comportamento 
agressivo, porém, assim que o Analisador do EIT identificou a taxa de transações 
abortadas com valores entre média e alta, ele notificou ao Escalonador que o 
comportamento mais apropriado para o EIT seria o comportamento conservador. Na 
Figura 6.13 estão representados, com as setas vermelhas, o número de transações já 
recebidas pelo EIT no momento da notificação de mudança de comportamento, nos 

Figura 6.12: Taxa de Espera de Bloqueio no cenário 2
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testes com 300, 400 e 500 transações. Para escolher o comportamento conservador, a 
Regra 7 (IF tta=M THEN c = C) do analisador foi a dominante. Nesse caso, mesmo 
com uma elevada taxa de operações esperando a liberação de bloqueio (Figura 6.12), 
para garantir que a taxa de transações abortadas seja a menor possível, o melhor 
comportamento é o conservador. 

6.4.2.2 Testes com EIT usando o critério de serializabilidade semântica 

Os mesmos dois cenários (Cenário 1 e Cenário 2) foram empregados para 
validar a utilização do EIT em um ambiente dinâmico de banco de dados usando o 
critério de corretude de serializabilidade semântica. A seguir são apresentados os testes 
e uma análise dos resultados. 

No primeiro cenário, os cinco conjuntos de testes também foram utilizados, onde 
o EIT sincronizou operações de 100, 200, 300, 400 e 500 transações móveis 
respectivamente. Nos testes considerando 100 e 200 transações, os dados obtidos 
(Figura 6.15, Figura 6.16 e Figura 6.17) estão relacionados apenas às transações geradas 

Figura 6.13: Taxa de Transações Abortada no cenário 2
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Figura 6.14: Taxa de Operações Conflitantes do cenário 2
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pelas MU1 e MU2, onde cada uma dessas unidades gerou 50 e 100 transações 
respectivamente. Nos testes com 300, 400 e 500 transações, as unidades móveis MU1 e 
MU2 geram cada uma 100 transações, e a MU4 originou 100, 200 e 300 transações 
móveis, respectivamente. Para cada conjunto de testes, três escalonadores diferentes 
foram utilizados, todos com critério de corretude de serializabilidade semântica, o 
primeiro implementando SeL, o segundo implementando SeTO e finalmente o 
escalonador implementando o EIT.  

Como aconteceu com os testes realizados com o critério de corretude de 
serializabilidade convencional, os três escalonadores, EIT, SeL e SeTO, comportaram-
se de maneira semelhante em relação à taxa de espera de liberação de bloqueio (Figura 
6.15), e a taxa de transações abortadas (Figura 6.16), quando os testes foram realizados 
com 100 e 200 transações (sem a presença da unidade móvel MU4). Esse 
comportamento é esperado, pois todas as operações geradas por MU1 e MU2 são de 
leitura, fazendo com que o comportamento do EIT com serializabilidade semântica seja 
semelhante ao de serializabilidade global com qualquer comportamento. 

Nesse período (antes da entrada da MU4), o EIT continuou com o 
comportamento inicial que era conservador. A Regra 3 (IF tta=P AND telb = P AND 
cce = C THEN ce = C) do Analisador foi a dominante para definir que o Escalonador 
continuasse com o comportamento conservador.  Como se pode observar, na Figura 
6.15 a taxa de espera por liberação de bloqueio é 0 (telb = P), na Figura 6.16 a taxa de 
transações abortadas também é 0 (tta = P). 

Depois da entrada da nova unidade, MU4, o EIT apresentou um comportamento 
melhor que o SeL. O EIT, que tinha um comportamento inicial conservador (SeL), 
mudou seu comportamento para agressivo (SeTO). O número de transações já recebidas 
pelo EIT no momento da notificação de mudança de comportamento está representado 
com a seta vermelha no gráfico de Figura 6.15.  Da mesma forma que com o critério de 
corretude de serializabilidade convencional, o protocolo que teve a pior taxa de espera 
por liberação de bloqueio (Figura 6.15) nesses testes foi o SeL, uma vez que as 
transações geradas pela MU4 tem operações de escrita em um único item de dado (um 
tipo de hotspot), o que faz com que uma grande quantidade de operações fique em 
espera. A diferença entre o EIT com serializabilidade semântica e o EIT com 
serializabilidade convencional, é que a taxa de liberação de bloqueio com 

Figura 6.15: Taxa de Espera de Bloqueio cenário 3

Taxa de Espera de Bloqueio

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

100 200 300 400 500

Número de transações

%
 o

p
er

aç
õ

es
 e

sp
er

an
d

o
 

b
lo

q
u

ei
o

EIT

SeL

SeTO
215 225 272 



   CAPÍTULO 6. IMPLEMENTAÇÃO DO EIT E ANÁLISE DOS RESULTADOS104

serializabilidade convencional está relacionada com a transação, enquanto que essa taxa 
para o critério de corretude de serializabilidade semântica está relacionada apenas com 
as operações das unidades atômicas. A regra do Analisador do EIT que dominou para 
definir esse comportamento foi Regra 1 (IF tta=P AND toc=P AND telb = G THEN ce 
= A), a qual identificou que o melhor comportamento para o escalonador nesse período 
seria o agressivo. 

No segundo conjunto de testes (cenário 4), o EIT com o critério de corretude de 
serializabilidade semântica foi aplicado no mesmo segundo cenário apresentado na 
seção anterior, onde a MDBC foi formada pelas unidades móveis, MU1, MU2, MU3 e 
MU4. A unidade móvel MU4 entra na MDBC após 5 segundos, gerando transações 
compostas de 20% de operações de leitura e 80% de operações de escrita, e as 
operações de escrita foram executadas sobre um conjunto de dados composto por 20 
itens de dados. Para a avaliação do EIT, os mesmos 5 conjuntos de testes foram 
realizados com os três escalonadores, SeL, SeTO e EIT. Uma outra diferença em 
relação ao cenário 1 é que, nessa análise, o EIT começou o seu escalonamento com o 
comportamento agressivo.  

Figura 6.16: Taxa de Transações Abortadas no cenário 3
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Figura 6.17: Taxa de Operações Conflitantes no cenário 3
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Nesse cenário, a partir da entrada da unidade móvel MU4, o escalonador SeTO 
começou a apresentar um aumento na taxa de transações abortadas (Figura 6.19). Isso 
ocorre, pois a unidade móvel MU4 gera transações com muitas operações de escrita 
(80% das operações) em um pequeno conjunto de dados, o que faz com que a taxa de 
operações conflitantes (Figura 6.20) passe de um valor inicialmente pequeno (toc = 0) 
para um valor médio (toc entre 40% e 60%), causando uma taxa de transações abortadas 
elevada. Nesses testes, o escalonador EIT comportou-se melhor que o escalonador 
SeTO em relação à taxa de transações abortadas, da mesma forma que aconteceu com o 
EIT usando serializabilidade convencional. O EIT mudou seu comportamento de 
agressivo para conservador. Para escolher o comportamento conservador, a Regra 7 (IF 
tta=M THEN c = C) foi a dominante. Nesse caso, mesmo tendo uma taxa elevada taxa 
de operações esperando a liberação de bloqueio (Figura 6.18), para garantir que a taxa 
de transações abortadas seja a menor possível, o melhor comportamento é o 
conservador. 

Figura 6.18: Taxa de Espera de Bloqueio no cenário 4
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Figura 6.19: Taxa de Transações Abortadas no cenário 4
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6.5 Discussão 

Como pode ser evidenciado através dos testes apresentados nesse capítulo, o EIT 
com comportamento híbrido, quando usado em um ambiente dinâmico de banco de 
dados, comporta-se, ao longo do tempo, melhor que os escalonadores com 
comportamento exclusivamente agressivo ou conservador, quando se pretende diminuir 
o atraso causado pela sincronização das operações pelo escalonador, ao mesmo tempo 
em que se garante que a taxa de transações abortadas é mantida abaixo de um valor 
aceitável.  

Os testes mostraram que se o EIT começa sua execução com comportamento 
conservador e a taxa de espera por bloqueio cresce muito, se for possível garantir uma 
taxa de transações abortadas pequena, ele muda seu comportamento, automaticamente, 
para o agressivo. Desta forma, o EIT apresenta um comportamento melhor que um 
escalonador exclusivamente conservador.  

Por outro lado, caso o EIT esteja operando com o comportamento agressivo, e a 
taxa de transações abortadas exceder um valor aceitável, ele muda seu comportamento 
para conservador. Essa mudança tem o objetivo de diminuir a taxa de transações 
abortadas. Nos resultados apresentados anteriormente, o EIT teve melhores resultados 
que um escalonador exclusivamente agressivo. 

Os testes realizados também mostraram que as regras definidas para o 
Analisador conseguiram capturar as condições encontradas nas situações reais de 
operação de sistemas dinâmicos de banco de dados. Além disso, os valores 
especificados para as variáveis fuzzy também se mostraram apropriados para captar sua 
influência na operação do Analisador.  

Também pode ser observado que com o critério de corretude de serializabilidade 
convencional ou com o critério de serializabilidade semântica, o EIT conseguiu 
identificar o comportamento mais apropriado para o escalonador, atingindo os objetivos 
citados anteriormente.  

Portanto, nesse capítulo foi demonstrado que a utilização de um escalonador 
com característica de adaptabilidade, como o EIT, é realmente viável para uso em um 
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Figura 6.20: Taxa de Operações Conflitantes no cenário 4
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ambiente dinâmico de bancos de dados. Além disto, o EIT mostrou-se bastante eficiente 
em sincronizar operações de transações concorrentes em ambientes dinâmicos. Tal fato 
pode ser observado no bom compromisso que o EIT encontra na taxa de espera por 
bloqueio e na taxa de transações abortadas (veja Figuras 6.9, 6.10, 6.12 e 6.13, por 
exemplo).
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______________________________________________________________________ 

Capítulo 7 

Conclusão 
_____________________________________________________________________

Na área de banco de dados, o controle de concorrência tem sido um assunto 
pesquisado há muitos anos. Vários protocolos de controle de concorrência com objetivo 
de garantir a geração de escalonamentos corretos foram definidos. Esses protocolos 
podem ter diferentes comportamentos. Nesse documento uma descrição dos principais 
critérios de corretude, assim como os seus respectivos protocolos de controle de 
concorrência, foi apresentada. Além dos protocolos baseados em ambientes tradicionais, 
outros protocolos para aplicações avançadas e para ambientes móveis foram descritos. 

Nesse contexto, essa tese teve como principal contribuição a especificação e 
implementação do EIT, um escalonador inteligente de transações, capaz de adaptar o 
seu comportamento dinamicamente e automaticamente (sem interferência humana) às 
características do ambiente computacional. O EIT teve como objetivo reduzir o atraso 
causado pela sincronização das operações, mantendo uma taxa de transações abortadas 
dentro do menor nível possível. 

O EIT diferencia-se dos outros escalonadores existentes na literatura por vários 
motivos, dentre essas diferenças destaca-se o módulo Analisador, que é um sistema 
especialista baseado em lógica fuzzy. Esse Analisador decide qual o comportamento 
mais apropriado para o Escalonador do EIT em um determinado período, a partir de um 
conjunto de variáveis de entrada que são relacionadas aos protocolos de controle de 
concorrência. Na fase de aquisição do conhecimento sobre o comportamento do 
Escalonador, muitas reuniões e análises da execução dos protocolos de controle de 
concorrência foram realizadas, tanto para a definição de quais seriam as variáveis de 
entrada mais adequadas, como também, para a definição das regras necessárias na base 
de conhecimento do Analisador. A implementação do Analisador foi realizada na 
linguagem Java com o auxílio da API JFuzzy [NRC – IIT 06], o que se mostrou 
bastante adequado, uma vez que essa API disponibiliza um conjunto de funcionalidades 
que facilitaram a construção do SE pretendido. 

O comportamento híbrido dos escalonadores não é uma inovação. Na literatura 
também existem escalonadores que têm comportamentos híbridos, porém a maneira que 
o EIT garante a geração de escalonamentos corretos, mesmo na presença de mais de um 
protocolo de controle de concorrência, quando o EIT muda de comportamento, é uma 
inovação. O EIT muda de comportamento automaticamente, utilizando as regras 
definidas para o escalonador, sem necessidade de nenhuma definição do usuário, como 
é o caso, por exemplo, do escalonador adaptável apresentado em [Bhargava 89], onde é 
necessário a definição de uma função de terminação.   
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Os protocolos de controle de concorrência implementados no EIT utilizam 
serializabilidade e serializabilidade semântica como critérios de corretude, para garantir 
a geração de escalonamentos corretos. Serializabilidade já é um critério de corretude 
utilizado pelos protocolos de controle de concorrência tradicionais, tais como 2PL, TO e 
SGT, e já é difundido na área de banco de dados desde a década de 70. Porém, esse 
critério é muito restritivo para um conjunto de cenários onde os dados podem ser 
considerados grupos disjuntos de objetos. Para esses casos o EIT foi projetado também 
para trabalhar com serializabilidade semântica.  

A especificação formal de como o EIT garante geração de escalonamentos 
sempre corretos foi apresentada para os critérios de corretude de serializabilidade e 
serializabilidade semântica. Nessa tese, foi provado formalmente que os escalonamentos 
gerados pelo EIT são corretos. 

Uma outra característica importante do EIT, que o diferencia de todos os outros 
escalonadores presentes na literatura, é que o EIT foi desenvolvido para sincronizar 
operações em um ambiente de computação dinâmica, tal como uma MDBC. A 
utilização do EIT nesse ambiente é importante, pois nesse cenário o acesso aos dados 
nos sistemas de banco de dados que participam dessa comunidade pode mudar 
dinamicamente, com a entrada ou saída de algumas unidades móveis 

Toda a implementação do EIT foi realizada com a Linguagem Java. Para o 
módulo Escalonador do EIT foram implementados os protocolos 2PL (conservador) e 
TO (agressivo) para o critério de corretude de serializabilidade, e o SeL (conservador) e 
o SeTO (agressivo) para o critério de corretude de serializabilidade semântica. Para 
simular um ambiente dinâmico de banco de dados, foi implementado um simulador de 
MDBC, uma vez que não se encontrou na literatura um simulador com as características 
de uma MDBC e não foi possível a implementação real do ambiente por falta de 
laboratório apropriado.  

O simulador da MDBC teve como objetivo a construção de uma comunidade de 
banco de dados que é constituída de um conjunto de sistemas de bancos de dados 
heterogêneos, distribuídos, autônomos e móveis, que podem entrar e sair da rede de 
forma dinâmica. Nesse simulador, cada unidade móvel pode possuir seu próprio sistema 
de banco de dados, assim como gerar várias transações móveis sobre o esquema de 
dados da MDBC que é escalonada pelo EIT. 

Os testes apresentados no Capítulo 6 mostraram que o EIT é um escalonador 
viável para ser utilizado em um ambiente de computação dinâmica, tal como uma 
MDBC. Em todos os testes realizados o EIT atingiu o seu objetivo, que é de reduzir o 
tempo de espera causado pelos protocolos de concorrência, mantendo a menor taxa de 
transações abortadas possível. 

Em relação aos trabalhos futuros, a seguir são listados alguns trabalhos que 
podem ser realizados a partir dessa tese. 

A implementação de outros protocolos de concorrência, com critérios de 
corretude diferentes, além de serializabilidade e serializabilidade semântica, pode ser 
investigada no EIT. Os critérios de corretude escolhidos para essa versão da tese são 
suficiente para verificar a viabilidade do EIT, porém outros critérios de corretude 
podem ser avaliados. 

Na versão apresentada nessa tese, o EIT é centralizado, o que funciona bem em 
uma MDBC pequena. Porém, uma versão distribuída do EIT pode ser investigada para 
um ambiente móvel com muitas unidades móveis, onde a distribuição do processamento 
é um fator importante. 

O EIT foi implementado para uso geral, não apenas em um ambiente móvel, mas 
em um ambiente onde o tipo de acesso aos dados possa mudar ao longo do tempo. Uma 
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outra versão do EIT pensando apenas em ambientes móveis poderia ser implementado.  
Nesse caso, o próprio Analisador poderia usar variáveis de entrada que fossem 
características de um ambiente móvel, a exemplo de número de desconexões, nível de 
bateria das unidades móveis, dentre outras. 

Os protocolos implementados no EIT são todos pessimistas, com 
comportamento agressivo ou conservador. Uma proposta do EIT com protocolos 
otimistas poderia ser implementada. 

Nessa versão do EIT os critérios de corretude considerados são fixos, 
serializabilidade ou serializabilidade semântica. Entretanto, uma análise sobre a 
mudança de critério de corretude poderia ser realizada. Futuramente, pode-se investigar 
como seria o processo de transição de um critério de corretude para outro, bem como a 
construção de um sistema especialista que possa decidir qual o melhor critério de 
corretude para o escalonador. 

Por fim, seria desejável realizar a implementação do EIT em um ambiente real 
de computação móvel.  Todos os testes realizados nesse trabalho foram obtidos a partir 
de simulações, o que foi considerado suficiente para validar o EIT, porém a sua 
utilização em ambiente real pode ser considerada como uma proposta para um trabalho 
futuro. 
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