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Definição de SD
“Um Sistema Distribuído (SD) é um conjunto de 
computadores independentes que se apresenta a 
seus usuários como um sistema único e coerente”
(Tanenbaum)

“Um sistema em que componentes de hardware e 
software localizados em computadores em rede se 
comunicam e coordenam suas ações por passagem 
de mensagens”  (Coulouris)
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Definição
Consequências 
◦ Concorrência 

◦ Falhas isoladas e independentes

◦ Inexistência de um relógio único
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Definição

Motivação: Compartilhamento de recursos 
◦ Hardware (ex: discos, impressoras etc.)

◦ Software (ex: arquivos, banco de dados etc.)

Tipos de Sistemas Operacionais
◦ Sistemas Operacionais de Rede

◦ Sistemas Operacionais Distribuídos
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Definição 
Sistema Operacional de Rede
◦ Acesso transparente de serviços

◦ Ex: Sistemas de arquivos distribuídos (NFS)

◦ Acesso não transparente de serviços
◦ Ex: Login remoto, Telnet, FTP…

◦ Os nós têm autonomia no gerenciamento de seus
próprios recursos
◦ Ex: Várias imagens de sistemas operacionais (uma por

nó)
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Definição

Communication

manager

Thread manager Memory manager

Supervisor

Process manager

Funcionalidades do Sistema Operacional de Redes
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Definição
Arquitetura geral de um SD

Middleware: camada de software que se estende por várias 
máquinas e oculta das aplicações as diferenças em 
hardware e sistemas operacionais
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Definição

SO gerencia recursos físicos do 
computador e oferece abstrações
(chamadas de sistema) via interfaces 

◦ Processadores

◦ Memória

◦ Comunicação

Exemplos de abstrações
◦ Arquivos (blocos de disco)

◦ Interfaces de rede (acesso à rede)

Tópicos importantes
◦ Concorrência

◦ Proteção

◦ Escalonamento de tarefas

Sistemas 
Operacionais
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Definição Middleware
• Middleware fornece uma abstração de um modelo de 

programação/comunicação

• Chamada de Procedimento Remota (RPC)

• Invocação Remota de Métodos (RMI)

• São construídos sobre os sistemas operacionais
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Definição
Sistema Operacional Distribuído
◦ Tem como objetivo fornecer transparência total aos

usuários

◦ Possui uma imagem única do sistema operacional

◦ Sistema operacional tem controle sobre todos os nós
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Definição
Por que SODs são considerados fictícios?
◦ Existência de muitos softwares aplicativos para SORs (já

atendem as necessidades atual)

◦ Ausência de autonomia na máquina dos usuários

Middleware + SOR proporcionam o equilíbrio entre 
requisitos de autonomia e acesso a recursos de 
forma transparente.
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Acesso/conectividade/
compartilhamento de recursos
Considerada META PRINCIPAL

Tipos de recursos
◦ Impressoras, computadores, dados, HDs etc.

◦ Arquivos, banco de dados etc.

Um SD deve oferecer fácil acesso a recursos remotos e 
compartilhamento eficiente/controlado.

Compartilhamento de recursos induz a economia

Conexão de usuários e recursos facilita colaboração
◦ ex. Internet – troca de arquivos, correio, áudio/vídeo, comércio 

eletrônico...
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Transparência da distribuição 
(1)
Oculta o fato de recursos estarem distribuídos

Um SD se apresenta a usuários e aplicações como um 
sistema único

Tipos de transparências
◦ Acesso 

◦ Localização

◦ Migração

◦ Relocação

◦ Replicação

◦ Concorrência

◦ Falhas
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Transparência da distribuição 
(2)
Acesso
◦ Oculta diferenças em representação de dados: 

◦ Dados representados em máquinas e sistemas operacionais 
diferentes.

◦ Recursos locais e remotos são acessados com usos de 
operações idênticas

◦ Exemplos:
◦ Interface gráfica de SO p/arquivos locais ou remotos

◦ Interface de programação p/acesso de arquivos locais ou remotos 
(ex. NFS, AFS...)
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Transparência da distribuição 
(3)
Localização
◦ O nome do recurso deve ser independente de sua 

localização física.

◦ Sistemas de nomeação tem papel importante

◦ Sistema de nomeação associa: nome -> endereço

◦ Nomes lógicos (URL) identificam o nome do servidor web em 
um domínio (www.larces.uece.br) e não o seu endereço IP.

◦ Pode ser centralizado ou distribuído

◦ Exemplos:

◦ DNS (centralizado), DHT (distribuído)
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Transparência da distribuição 
(4)
Migração
◦ Objetos podem migrar de uma máquina a outra por 

questões de desempenho, confiabilidade, segurança etc.

◦ Requisitos:
◦ Deve ser feita de forma automática pelo sistema

◦ Deve manter o nome do objeto ou recurso

◦ Deve garantir continuidade de comunicação
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Transparência da distribuição 
(5)
Relocação
◦ Oculta que um recurso (notebook) possa ser movido para 

outra localização durante o uso 

◦ Quando um usuário é móvel?
◦ Um notebook se movimentando dentro da mesma área de 

cobertura (não é móvel)

◦ Um automóvel passando por várias redes de acesso sem fio, com 
conexão ininterrupta (móvel)
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Transparência da distribuição 
(6)
Replicação
◦ Permite que várias instâncias de recursos sejam 

replicadas para aumentar a confiabilidade e o 
desempenho 

◦ Deve mascarar o conhecimento das réplicas por parte dos 
usuários ou dos programadores de aplicativos
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Transparência da distribuição 
(7)
Concorrência
◦ Coordenar acessos a recursos compartilhados

◦ Ordenação de eventos: todos usuários tem uma mesma 
visão do sistema

◦ Garantir exclusão mútua

◦ Evitar postergação indefinida

◦ Evitar deadlocks

Tolerar falhas, detectar e recuperar falhas
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Transparência da distribuição 
(sumário – Tanenbaum)
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Transparência da distribuição 
(sumário – Coulouris)
Acesso: habilita o acesso de recursos locais e remotos 
através de operações idênticas (middleware) 

Localização: habilita o acesso de recursos sem 
conhecimento de sua localização física ou de sua rede (ex. 
Qual domínio ou endereço IP?).

Concorrência: habilita vários processos a executarem de 
forma concorrente através de recursos compartilhados. 

Replicação: habilita o uso de múltiplas instâncias de 
recursos a fim de aumentar a confiabilidade e desempenho 
sem conhecimento de réplicas por parte de usuários ou 
programadores de aplicações. 
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Transparência da distribuição 
(sumário – Coulouris)
Falha: permite a ocultação de falhas; usuários e programas de 
aplicação completam suas tarefas apesar de falhas de 
hardware/software. 

Mobilidade: permite a movimentação de recursos e clientes 
dentro de um sistema sem afetar a operação de usuários ou 
programas. 

Desempenho: permite que o sistema seja reconfigurado para 
melhorar o desempenho quando a sobrecarga de processamento 
varia. 

Escalabilidade: permite a expansão em escala do sistema e das 
aplicações sem alterar o algoritmo da estrutura do sistema ou das 
aplicações. 
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Sistemas abertos
Pode ser estendido de várias maneiras

Como transformar um sistema computacional em 
aberto? (Coulouris)

◦ Disponibilização da especificação/documentação das interfaces de 
software dos componentes
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Sistemas abertos
SD aberto oferece serviços de acordo com regras 
padronizadas para descreverem a sintaxe e 
semântica dos serviços (Tanenbaum)
◦ Em redes, existe a padronização de protocolos que regem 

o conteúdo, formato e significado das mensagens

◦ Em SDs, os serviços são especificados por IDL (Interface 
Definition Language)

◦ Especifica Sintaxe (como chama?) e Semantica (o que faz?)
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Sistemas abertos
Se adequadamente especificada, uma definição de interface 
permite a um determinado processo se comunicar com 
outro processo que a fornece

Duas implementações diferentes (mesma semântica), de 
uma interface permitem processos diferentes 
interoperarem

Interoperabilidade
◦ Implementações de sistemas de fornecedores diferentes devem coexistir e 

trabalhar em conjunto, especificados por um padrão comum

Portabilidade 
◦ Uma aplicação desenvolvida para um SD A pode ser executada em um SD B 

diferente que implementa as mesmas interfaces 
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Escalabilidade
Um sistema é descrito como escalável se permanece 
eficiente quando há um aumento significativo de recursos e 
de usuários (Coulouris)

Desafios de sistemas escaláveis 
◦ Recursos físico (ex. aumento do número de servidores)

◦ Processamento (ex. algoritmos O(LogN))

◦ Não permitir o esgotamento de recursos de softwares

◦ Evitar de gargalo de desempenho (ex. serviço centralizado)
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Escalabilidade (Tanenbaum)
De tamanho
◦ Entrada de vários usuários ao sistema

Geográfica
◦ Usuários e recursos devem estar longe uns dos outros

Administrativa
◦ Envolvimento de várias organizações administrativas
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Escalabilidade/Problemas
Serviço centralizado:
◦ Único servidor 

◦ Gargalo de processamento e comunicação

Dados centralizados:
◦ Gargalo de comunicação

Algoritmo centralizado:
◦ Impossibilidade de distribuir o processamento (ex. série 

Fibonacci)
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Algoritmos descentralizados
Nenhuma máquina tem informações completas sobre o 
estado do sistema

As máquinas tomam decisões tendo como base somente 
informações locais

A falha em uma máquina não arruína o algoritmo

Não há a premissa implícita quanto a existência de um 
relógio global
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Escalabilidade/Técnicas
Ocultar latências (geográfica)
◦ Idéia: dispor de uma cópia próxima

◦ Ex: Cache

Distribuição
◦ Idéia: dividir um componente em partes e espalhar pelo sistema

◦ Ex: DNS

Replicação/Cache
◦ Idéia: replicar recursos para aumentar disponibilidade

◦ Problema: inconsistência dos dados
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Escalabilidade/Técnicas
Ocultar latências: Realizar parte do processamento local
◦ Ex: uso de scripts para verificar formulários

◦ Diferença entre verificar em um servidor ou em um cliente
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Escalabilidade/Técnicas
Distribuição
◦ Ex: Divisão do espaço de nomes do DNS em zonas
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Escalabilidade/Técnicas
Replicação/Cache
◦ Replicação: decisão do servidor (Problema de consistência de dados)

◦ Cache: decisão do cliente

Vantagens:
◦ Aumenta a disponibilidade

◦ Equilibra a carga entre servidores

◦ Oculta a latência de comunicação
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Exemplo de Web caching
Suponha:
 Tamanho médio objeto = 1 Mbits
 Taxa média de requisições dos browsers da 

instituição para os servidores de origem = 15req/s
 Atraso do roteador institucional para ir a qualquer 

servidor de origem e retornar ao roteador = 2 s

Consequências: 
 Utilização da LAN = 15%

 Utilização do link de acesso = 100%
 Atraso total = atraso da Internet + atraso de acesso 

+ atraso da LAN = 2 segundos + 1 segundo + 
milissegundos ~ 3,15 seg

Link da LAN: 15req/s * (1Mbits/req)/100Mbps = 0,15

Link de acesso: 15req/s * (1Mbits/req)/15Mbps = 1
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Exemplo de Web caching

Solução possível
 Aumentar a largura de banda do enlace 

de acesso, ex., 100 Mbps

Conseqüências
 Utilização da LAN = 15%
 Utilização do enlace de acesso = 15%

 Atraso total = atraso da Internet + 
atraso de acesso + atraso da LAN = 2 
segundos + msegs + msegs ~ 2,3 seg

 Frequentemente tem custo alto

Link da LAN: 15req/s * (1Mbits/req)/100Mbps = 0,15

Link de acesso: 15req/s * (1Mbits/req)/100Mbps = 0,15
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Exemplo de Web caching

Instalação do cache
 Suponha que a taxa de acertos seja 0,4

Consequência
 40% das requisições serão satisfeitas quase que

imediatamente
 60% das requisições serão satisfeitas pelo

servidor de origem
 Utilização do enlace de acesso reduzida para

60%, resultando em atrasos insignificantes
(como 10 mseg)

 Média de atraso total = atraso da Internet + 
atraso de acesso + atraso da LAN = 0,6*(2,01) 
segundos + milissegundos ~ 1,4 segundos

(Atraso total: 0,4 * 0,01seg) + (0,6 * (2seg+(0,01seg))
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Confiabilidade
Tolerar falhas
◦ Habilidade do sistema continuar operacional mesmo na presença de 

falhas (redundância e controle distribuído)

Detectar e recuperar falhas
◦ Capacidade para detectar ocorrência de falhas e levar o sistema a um 

estado aceitável para a continuidade da operação (mecanismos de 
retransmissão de msgs) 
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Flexibilidade
Capacidade de modificação e inclusão de novos serviços
◦ Correção/manutenção do sistema sem interrupção do serviço

◦ Inclusão de novas funcionalidades e recursos (integração de 
componentes)
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Desempenho
Objetivo: transformar o desempenho tão bom quanto, ou 
mesmo superior, a de um sistema centralizado

Técnicas básicas
◦ Uso da cache

◦ Minimizar a necessidade de transferência de dados e sincronização

◦ Explorar uso de paralelismo (threads, concorrência etc.)
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Heterogeneidade (1)
Objetivo: permitir a iteração de sistemas diferentes tanto 
em nível de software como de hardware

Se aplica: redes, hardware, SO, linguagens de programação, 
implementações de diferentes desenvolvedores

Técnicas básicas
◦ Uso de protocolos comuns

◦ Uso de formatos comuns para representação de dados (XDR, XML 
etc.)

◦ Camadas de adaptação (Middleware)
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Heterogeneidade (2)
Middleware: “camada de software que fornece uma 
abstração de programação, assim como o mascaramento da 
heterogeneidade das redes, do hardware, de sistemas 
operacionais e linguagens de programação subjacentes”

Migração de código
◦ Código enviado de um computador origem a fim de ser executado 

em um computador destino (ex. applets Java)

◦ Estratégia: JVM
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Segurança
Objetivo: proteção  recursos compartilhados e manutenção 
da confiabilidade de dados

Deve considerar mecanismos para:
◦ Autenticação

◦ Autorização

◦ Integridade

◦ Confidencialidade

◦ Autenticidade

Técnicas de criptografia

Preocupação com ataques (DoS, DDoS)

47



Sumário
Definição

Metas/Desafios 

Tipos de Sistemas Distribuídos

48



Tipos de SDs
Sistemas de Computação Distribuídos
◦ Sistemas de Computação em Clusters

◦ Sistemas de Computação em Grade (grids)

◦ Sistemas de Computação em Nuvens

◦ Sistemas Pervasivos
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Clusters
Sistemas de Computação de Clusters
◦ Conjunto de estações de trabalho ou PCs semelhantes, conectados 

por meio de uma rede de alta velocidade

◦ Cada nó executa o mesmo SO

◦ Hardware subjacente homogêneo

◦ Usado para processamento paralelo – único programa executado em 
várias máquinas
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Clusters
Ex: Cluster Beowulf
◦ Nó mestre (middleware)

◦ Aloca nós de computação a um determinado programa paralelo, mantém 
uma fila de jobs e gerencia o cluster

◦ Nó de computação

◦ SO padrão
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Grid
Sistemas de Computação em Grade (grids)
◦ SDs montados como federação de computadores, na qual cada 

sistema pode cair sob um sistema administrativo diferente, e pode 
ser muito diferente no que tange a hardware, software e tecnologia 
empregada 

◦ Permite alto grau de heterogeneidade

◦ Software usado para permitir acesso a recursos (e.g. muitas vezes 
clusters) de diferentes organizações reunidos para permitir a 
colaboração de um grupo (conceito de organização virtual)

◦ Focado para resolver um problema de forma cooperativa. Por 
exemplo, computação científica.
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Nuvens
Computação em Nuvens
◦ Evolução de Grids

◦ Grandes sistemas para muitos usuários. 

◦ Por exemplo, aplicações web.

◦ Arquitetura baseada em serviços padronizados.

◦ Independência de SO

◦ Focada em virtualização:

◦ Sistema operacionais, redes e armazenamento. 
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Sistemas Pervarsivos
Sistemas Distribuídos Pervasivos
◦ Dispositivos de computação móveis e embutidos

◦ Pequeno porte

◦ Alimentação por bateria

◦ Mínimo de controle humano

◦ Exemplos

◦ Sistemas de automação doméstica

◦ Redes de sensores

◦ Sistemas eletrônicos para tratamento de saúde
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