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Resumo
C) advento da computação móvel e o uso de bancos de dados autónomostêm

suprído a crescente demanda de recursos computacionais para apoio às bases de dados
assíncronas. Mesmo em condições de isolamento de comunicação, os bancos de dados
autónomos permitem a comunicação entre os dados por meio de armazenamento de
cópias
de dados locais, as quais foram obtidas previamente por processos de replicação
ae aaaos.

Em relaçãoa essa cópialocalsão permitidasoperaçõesde leiturae escritasobre

os dados. Essas operações devem ser repassadas às demais instâncias de banco de
dados. Nos ambientes tradicionais também existem justificativas para o uso de banco de
dados autónomo.
Um exemplo é o.incrementoda segurança para possíveis falhas de comunicação
entre as instâncias dos bancos de dados. Em tais ocorrências de falhas de comunicação
o acesso ao banco de dados torna-se local para registro das transações pendentes.' As

transações registradas são propagadas para as demais instân
clãs após o
restabelecimento

da comunicação.

''

Nossa proposta apresenta uma alternativa para a utilização de instâncias de

bases de dados, de modo a permitira integração de transações conflitantesrealizadas
sobre répl cas de dados. Este trabalhotem como hipótesede soluçãoa parametrização
de transações:..de acordo com o conjunto de regras do domínio de aplicação para
diminuir o conflito entre transações postergadas.
'
' ' ''
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Abstract
The advent of the mobilecomputer and the usage of autonomousdatabase
systems have suppjied the expanding computationalresources demand for accessing
asynchronous

database systems.

Even

in communication isolatíon conditions the

autonomous database systems permit communicationbetween data through storage of
local data copy which were got previously by a data replication process.

Read and write operations on the database are permittedon this local copy. These
operations must be passed on to other database instances.There are also justifícations
in the traditionalenvironmentfor the usage of the autonomousdatabase.

An example is the securíty increment for the possible communication fallures

between the database instances. In such communicationfaílure occurrences. the
database access becomes local for registering of the pending transactions. The
registered transactíons are propagated to other instances after the re-establishingof
communication.

Our research presents an alternativefor usage of database instances to integrate
transactions accomplished on replied data. This work presents solution hypothesis
through the transaction parametrization, according the application domain rules. to
reduce the conflicts between postponed transactions.
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1.Introdução
t. 1. Descrição
A crescente demanda do aumento da disponibilidadede recursos computacionais
referentes ao acesso a bases de dados foi suprída pelo advento da computação móvel
juntamente com o uso de bancos de dados autónomos [18]. Esses bancos permitem o
acesso aos dados, mesmo em condições de isolamentode comunicação com os demais

bancos de dados, por meio de armazenamentode cópias de dados locais obtidas
previamente por processos de replicação de dados [17]. Em relação a essa cópia local

são permitidasoperações de leitura e escrita sobre os dados, sendo necessário o

posterior repasse dessas operações às demais instânciasde banco de dados existentes.
Em sistemas distribuídosnão móveis também existemjustificativaspara o uso de
banco de dados autónomos. Um exemplo é o incrementoda segurança quanto a
possíveis falhas de comunicação entre as instâncias dos bancos de'dados ex'istentes.

Assim, na ocorrência de falhas de comunicação, o acesso ao banco de dados torna-se
local para registro das operações pendentes visando à posterior propagação dessas
transações após o restabelecimentoda comunicação.

A grande dificuldadepara viabilizaro uso de bancos de dados autónomosestá
relacionada à integraçãode transaçõ.es postergadas que tornam-se conflitantespor
causa das transações assíncronas. Tais transações são realizadassobre cópias de um
mesmo dado, localizadas em instâncias desconectadas de bases de dados.
Dependendo da estratégia de sincronização adotada [17], problemas como bloqueio [i 7]
e falta de sincronismo [17] podem ser encontrados no processo de integração'
resultando na recusa da propagação das operações e no processo de desfazer
transações nas instâncias de base de dados que as originaram.
Considerando

as

restrições

de

integração de

transações

postergadas

supramencionadas, nossa proposta pretende viabilizara existênciade instâncias de
bases de dados, que permitam a integração de transações conflitantes realizadas sobre

réplicas. de dados. Portanto este trabalho tem como hipótese de solução a
parametrização de transações, conforme o conjunto de regras de domíniode aplicação,
de modo a reduzir o conflito para a seriação.

'

'

:

Assim o banco de dados autónomo gerado utilizacritérios baseados nas regras do
domínio de aplicação como parâmetros configuráveis. Esses parâmetros configuráveis
são a base para estabelecer o critério de escalonamento que difere das aplicações

convencionaisque utilizama teoria da seriação através do conceitode ordem parcial

Esse estudoencontra-se
organizadoda seguinteforma:na seção l temosa

delimitação e caracterização dos problemas e as hipóteses da solução proposta. A seção
2 referencia o levantamentobibliográficodos demais estudos e a descrição do estado da
arte das soluções existentes. Na seção 3 temos o desenvolvimento da solução proposta
e na seção 4 um exemplo de aplicação da solução. A seção 5 apresenta a conclusão do
trabalho e a seção 6 a bibliografia.Ao final da dissertação encontram-seos apêndices.

1.2.Delimitação e caracterização do problema
Nesta seção realizaremos a delimitação e caracterização do problema envolvido
clientes', armazenam informações obtidas segundo critériosde separação de dados [15].
Tais critériossão geralmentebaseados em predicados[15] para identificaçãodos dados
a serem replicados. Para esses dados replicados são definidas permissões de escrita e
leituracom transações de escopo local. Posteriormentetais transações são repassadas
às demais cópias para a devida integração.

Entendemos que a replicação e alocação autónoma das cópias de dados

constituemum sistemade multibasesde dados. Cada transaçãoocorridaem um
determinado nó cliente precisa, em algum momento, ser repassada para as demais
cópias do sistema por meio de um nó coordenador central.

Após serem efetuadas em um determinadonó autónomo,as transações devem
ser repassadas às demais réplicas. Apenas os nós clientesque armazenam réplicas dos
dados envolvidos nas transações devem ser atualizados. Tal processo é necessário, pois
sua ausência pode comprometer a confiabilidade dos dados replicados nas instâncias de
bases de dados localizadas nos nós clientes.

A seguir, considerando a característica principal de autonomia transacional das
bases de dados, caracterizaremos os principais problemas e requisitos envolvidos nas
várias etapas do processo de replicação / integração de dados.
7.2.7. Conexão #7ferm/lente [19, 22]

Devido às restrições existentes em computadores móveis relacionadas aos

recursos da máquina e às limitações de comunicação ocasionadas pelo baixo volume do
canal de comunicação e sua intermitência,os bancos de dados autónomossurgem como
uma opção para proporcionarmaior disponibilidadede acesso aos dados das aplicações.
Os exemplos de restrições são caracterizados por:
e

Z.#77/faç;ão
de recursos; São várias as restrições existentes em

computadores móveis [19, 22] re]acionadas à disponibilidadede recursos.
São exempl.os de limitações a baixa autonomia das baterias para
suprimento de energia, a quantidade restrita de memória secundária para
armazenamento de dados e o processamento de máquina limitadoà

capacidadedo processadorutilizado.Todas essas limitaçõesrestrígema

capacidade de uso de tais computadores, bem como sua interaçãocom o
sistema.
Ba/xo vo/umedo cana/ de comum/cação;O canal de comunicação [19, 22]
que existe entre computadores móveis e os demais computadores
participantes do sistema é, em geral, restrito devido, principalmente, à
' /VÓs c//entes são as instâncias de bases de dados distribuídas que realizam transações assíncronas

sobre réplicas de dados. A denominação c//enteutilizada no texto não está relacionada ao modelo
cliente-sewidor,e sim ao modelocomputacionaldistribuído.
2

forma de conexão utilizada. Por exemplo, a comunicação sem fio [19, 22]
sofre restriçoes no canal de comunicação, originadas essencialmente pela
grande mobilidadedos computadores móveis e pelo seu posicionamento
em locais distantes dos pontos de recepção do sinal de comunicação.
Como resultado tem-se grande interferência no sinal e queda na qualidade
do canal de comunicação.Já a utilizaçãode linha díscada também pode
apresentar limitaçõesquanto ao volume de comunicação, pois depende de

diversosfatores,tais como: velocidadedo computador(placa de
comunicação),.qualidade da linha telefónica (centrais de telecomunicações

digital ou analógica), velocidade de acesso permitida pelos provedores de

informações, canal de comunicação entre cidades e regiões e quantidade
de usuários existentesem um determinadohorário.
©

Comum/caç;ão /nferm/fende /79, ZZ7; Dependendo da comunicação utilizada

entre os computadores, a troca de informações pode ser comprometida em
maior ou menor grau, principalmente por causa da interrupção do canal de
comunicação. O uso de comunicação sem fio apresenta alguns agravantes
que podem tornar o canal de comunicação intermitente.O deslocamento

dos computadores
móveise a reduçãoda qualidade
do sinal de

comunicação ocasionada pelo distanciamento dos pontos de recepção de
sinal podem resultar na interrupção ou queda do sinal de comunicação. A

utilizaçãode linha discada também pode sofrer interrupçãona

comunicação devido à queda de conexão ocasionada pelos mais diversos

fatores, tais como limitaçãoda linha telefónicaou grande número de
usuários utilizandoum determinado provedor de acesso.

1.2.2. Replicação de dados

E necessária uma maior atenção durante o processo de replicaçãode dados para
a correta identificação dos dados a serem replicados em Instâncias de bases de dados
localizadas em computadores móveis. Tal atenção é decorrente das limitações de
armazenamento existentes nos computadores móveis e de uma crescente necessidade
na disponibilidadede uso dos sistemas computacionais. A replicaçãode dados não deve
desconsiderar

os limites computacionais existentes (espaço em disco ou rede de

comunicação), mas atender às necessidades dos usuários que os acessarão localmente.
mesmo quando permanecerem desconectados do restante do sistema.
Deseja-se que as diferenças existentes nas estruturas das bases de dados sejam
transparentes aos usuários. Estes apenas se restringirãoa saber que seus dados estão
disponíveis localmente, e que posteriormente serão reintegrados ao restante do sistema.
Os problemas relacionados à replicação de dados resumem-se em dois pontos:
e

Cr/fér/osde separam;ão
de dados: São informações
necessáriasà
identificação dos dados mais relevantes aos clientes durante o processo de

replicação de dados. O conceito de predicado de separação [15] auxi]iana
identificação dos critérios utilizados na seleção dos dados a serem
replicados. A maior preocupação é garantir que os dados replicados
localmente atendam às necessidades de uso dos clientes. Pretende-se

3

com isso evitar acessos aos dados remotospara busca de informações que
não façam parte da base de dados local do nó.
e

Esfrufura da base de dados; As instâncias nó cliente de base de dados
refletem as particularidades das aplicações cliente. O reflexo dessas

particularidadesnas bases de dados acontecepor meio da estruturaou
esquema da base de dados. O processo de replícaçãodeve respeitar tal

estrutura, pois um mesmo conjuntode dados pode estar replicado em mais
de um nó cliente, utilizandoestruturas diferentesde bases de dados. Essa
diferenciação pode acarretar dificuldades adicionais na integração de

dados entre as várias instânciasde bases de dados. Possivelmentetais

dificuldades serão resolvidas por meio de processos de integração de
esquema [15]. A estrutura da base de dados deve atender à necessidade
de dados locais do nó cliente e a aplicação que este utiliza.
1.2.3. Transações conflitantes \\7\

A ocorrência de transações conflitantesentre as várias instâncias de bases de
dados e a característica de desconexão por parte dos nós clientes limitamo processo de
integração de transações ao uso de meios assíncronos para resolução de conflitos.

Relacionado a esse modelo de integração assíncrona existem várias propostas para
realizaçãoda sincronização de transações conflitantes[1, 2] utilizandovários tipos de
algoritmos. Esses algoritmos visam auxiliar o processo de integração de forma a
minimizar o número de conflitos existentes e diminuir ao máximo a quantidade de
transações negadas pelo sistema.
O processo de sincronização utilizadiferentes formas de seriação de transações

que beneficiam-se dos diferentes tipos de transação existentes' [15], tais como

comutativas e compensatórias. O uso de informações relacionadas aos limites de

inconsistência
entredados [21, 26, 27, 28, 29] auxi]iana decisãodo processode

sincronização.de transações. A.seguir apresentamos alguns pontos que contribuem para
a ocorrência de transações conflitantes.
e

,4fua#zaç)ãode dados /oca/s:Atualizações de dados locais são permitidas
aos nós clientes que acessam as instâncias de bases de dados localizadas

nos computadoresmóveis.Essa premissaé desejadapor causa da
necessidade de maior disponibilidadede uso do sistema. mesmo em
momentos de desconexão por parte do nó cliente.
e

Z.afénc/ade reconexão; Latêncía de reconexão está relacionado com a

periodicidade
que os nós clientesse reconectam
ao sistema.Não é

essencial aos clientes interagiremcom as aplicações estando estas sempre
conectadas ao sistema. Tem-se maior interesse que a mobilidadedos
clientes e o acesso à aplicação estejam em primeiro plano. A comunicação
do nó clientecom o sistema é necessária mas não primordialno momento
inicial. Assim, é comum os nós clientes permanecerem a maior parte do
tempo desconectados e somente repassarem suas transações ao sistema
em momentos esparsos de conexão.

4

8

Semelhança

entre os conjuntos

de dados replicados:

D\terem\es c\\entes

podemter necessidadede acesso a um mesmoconjuntode dados. Tal

coincidência é explicada por semelhanças existentes nos critérios de
separação de dados utilizadosno processo de replicação de dados. A
replicação de dados comuns em mais de uma instância de base de dados
cliente com permissão para atualizações locais, somado à latência de
reconexão, ocasionam o aparecimento de transações conflitantes.
e

rransações

fenfaf/vas; É necessária a reconexão da aplicação cliente com

o restante do sistema para a transmissão das transações realizadas sobre
as réplicas locais às demais instâncias de bases de dados existentes.Até o
recebimento dessas transações pelo sistema e a confirmação da
integração, as transações locais são consideradas transações tentativas,e
poderão ser desfeitas ou refeitas caso outras transações originadas por

outros clientes tenham sido aceitas antes, modificandoou
indisponibilizando
os dados-alvo dessas transações locais. É preciso que
os clientes tenham conhecimento da durabilidade [17] relacionada às

transações tentativas, para que as aplicações e seus usuários não sejam
prejudicados.
e

Confio/e de t/a#dadedas fransações. As operações realizadas pelos nós

clientes em suas bases de dados locais geram transações de longa
duração [17] que são inicía]izadas pe]os clientes, depois permanecem

localmenteregistradasem suas instânciasde bases de dados até serem

transmitidas ao sistema para validação / aceitação. Posteriormente são
validadas obtendo sucesso ou falha no processo de aceitação, resultando
na comunicação do retorno de tal processo ao nó cliente, para que então
as transações sejam finalizadas. A obtenção de sucesso no processo de
aceitação pode inviabilizarpossíveis transações tentativas existentes nas
demais instâncias de bases de dados que operam sobre o mesmo conjunto
de dados, mas que ainda não foram validadas pelo sistema. A validação
dessas

transações

conflitantes pode resultar na negação

de outras

transações pelo sistema, devendo estas serem desfeitas ou refeitas pelos
nós clientes. A duração das transações está relacionada ao tempo de
latência de reconexão do nó cliente, à semelhança entre os conjuntos de
dados replicadose ao processo de validaçãodas transações no sistema.
Quanto maior o tempo de duração de uma transação, maiores as chances
de ocorrerem conflitosentre as transações.
e

Propagam;ãodas üansaç)ões ace/fas; Após serem acentospelo sistema, os
dados atualizadospelas transações validadasdevem, posteriormente,ser
retransmitidosàs várias instâncias de bases de dados que contêm réplicas

dos dados envolvidos. A troca de informações para sincronizar as bases de
dados cliente e servidor é realizada por meio do canal de comunicações
existente

5

1.3. Hipóteses e objetivos da solução

à integração
assíncrona de instânciasde bases de dados, prosseguiremoscom a descrição da
Uma vez delimitado e caracterizado

o problema relacionado

hipótese da solução proposta.

O modelo tradicionalde integração de transações baseia-se na teoria da seriação
através da ordem parcial (bloqueio e pré-ordenação) para sincronizar transações

conflitantes.Essa seriaçãonão atendeàs necessidadesdas bases de dados que

operam de forma desconectada, através de bancos de dados autónomos, por causa das
poss.iveis inconsistências entre os bancos de dados, que podem ser provocadas por
problemas de sincronismo [17] .entre as bases c]ientes e servidora. Desejamos que a
solução proposta utilize o modelo desconectado junto às várias instâncias de bases de
dados autónomas.

Conforme a necessidade, propomos um outro tipo de ordem fundamentadoem

controle transacional para serrar as transações conflitantes. O controle transacional
utiliza informações do.domínio de aplicação para caracterizar as transações, gerando
parâmetros para a quebra e pendência transacional.

Oueóra Iransac/ona/corresponde ao processo de divisão das transações em
subtransações menores, segundo os parâmetros do controletransacional.Tal divisão
busca quebrar uma transação nas menores frações de transação possíveis.
Pendência transacional está relacionada.à

porcentagem de aceite de uma

transação. O conceitode porcenfagemde ace/fez representao índice de aceitação de
ransação e serve como métricapara o controledas restriçõesde aceitação. Por
causa da quebra transacional, a aceitação de subtransações contribuipara o aumento
da porcentagem de aceite da transação original. Assim, a pendência transacional está
relacionada ao índicede aceitação da transação.
Mais detalhes a respeito desses conceitos podem ser encontrados na seção 3
referente à solução proposta, no item moda/o fransac/ona/ conde/fua/.
Temos a seguir a descrição de objetivos a serem atingidos com a solução para
integração de transações conflitantes, contudo, neste trabalho, nos restringiremos'aos
objetivos l e 2
l

Avaliar e estruturar os parâmetros do modelo transacional que são
extraídosdas aplicações e baseados nas regras do domíniode aplicação
existentes e predefinidas.

2 Definir o p/lé-isca/orador, localizado no servidor central, que se
fundamenta nos parâmetros do modelo transacional para realizar' o préescalonamento das transações clientes considerando as regras do domínio
: O conceito porcenfagem de ace/fe será descrito oportunamente e denota uma métrica proposta para o

cálculo da aceitação das .transações clientes conforme o aceite das subtransações geradas pelo
processo

de quebratransacional.

'

'

''
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SGde
nDileiaaionaiosteriormente
3

escalona as transações por meio de um

Viabilizar a utilização de banco de dados autónomo, que

realizam

transações (leiturae escrita) de forma independentedas demais bases de

dados, por meio de acesso às cópias de dados locais, para posterior
repasse dessas operações às demais instâncias de bases de dados.
4

Permitirque, após a ocorrência de falhas de comunicaçãoentre as bases
de dados, seja feita a propagação das operações realizadas nos períodos
de não-comunicação, sem comprometer a disponibilidade de acesso aos
a os

5

Identificar
as características
e os critériosreferentes
ao processode
replicaçao de dados, que possam auxiliarno processo de integraçãode

transações conflitantes.
6

Definir a estrutura das bases de dados localizadas nas instâncias clientes e

no servidorcentral,para recepçãoe armazenamento
dos dados e das

operações realizadas sobre os mesmos.

2. Levantamento bibliográfico

Muitas pesquisas [3.0,31, 32, 33, 34, 35] têm sido direcionadas para esquemas de

replicaçãootimistasem banco de dados móveiscom reconciliação
assíncrona.O

problema está sendo muito estudado no contexto de sistemas de arquivo. Gray [4]
apresenta um sistema e um modelo de replicação para bancos de dados móveis. Bayou

[213] propõeum outromodelopara repositóriomóvelde dados. Neste modeloas
informaçõesnecessárias para o processo de reconciliaçãoestão incluídasem cada
atualização do repositório de dados. Dataman [5, 6, 7, 8, 9] apresenta uma proposta
baseada na fragmentação de objetos, não exigindo da aplicação qualquer semântica

para realizar a fragmentação dos dados. Calton [21, 26, 2i, 28,'29] intro'duzo conceito
de EPs#on-77ansacf/on que permite o tratamento de inconsistência nas transações tal
que o erro possa ser reduzido a uma margem aceitável.
O novo modelo proposto diferencia-se dos demais no que se refere à flexibilidade
do uso de critérios semânticos, baseados nas regras de negócio predefinidas pelas
aplicações, para integração assíncrona de transações conflitantes. Mais detalhes são
descritos na seção 3. Nos itens a seguir faremos uma síntese das soluções existentes.

2.1.Bayou
2. 1.1. Descrição

Em Bayou [2, 3] as rép]icassão cópias ]ocais completasdo repositóriode dados.
Cada servidor deve manter uma cópia. Essas cópias podem ser acessadas por outras
máquinas conectadas a tais servidores. Todos os servidores estão fracamente
conectados. Cada transação feita desde a última vez que o banco de dados esteve
globalmenteconsistente é registrada em um arquivo de /og3.Sempre que dois servidores
Bayou conectam-se, todas as transações no /og são refeitas e os /ogssão combinados
na ordem da marca de tempo. Z.ogscombinados são usados para repetiras transações
em ambos os servidores e tornar as bases de dados mutuamenteconsistentes. Bayou
garante que, na ausência de qualquer nova transação, a base de dados apresentará um
estado consistente em todos os servidores, contanto que os servidores não fiquem
desconectados para sempre.

2. 1.2.Estratégias de replícação com consistência fraca
As estratégias de replicação de dados em Bayou variam segundo o grau de rigor
exigido na consistência. Tal escolha afeta diretamente a latência das operaçoes
realizadas, a eficiência do canal de comunicação e a própria consistência dos dados.
Assim, quanto maior for a consistênciaexigida, menor o tempo de latênciadas
operações e o uso do canal de comunicação.

Uma opção de estratégia de replicação seria manter as réplicas totalmente
independentes, onde as alterações nos dados são permitidas sem a obrigatoriedade de
3

Utilizaremos o termo /og para denotar o arquivo com o registro de operações realizadas sobre dados
armazenados em uma base de dados.
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que tais mudanças sejam comunicadas a outros servidores. Essa situação é muito útil
em sistemas que não necessitam compartilharas alterações das réplicas, como por
exemplo,asinformaçõesimutáveisdeumcódigodeaplicativo.

'

Outra opção é a estratégia de consistência forte na qual toda alteração deve ser
propagada imediatamentepara todo o sistema, imposslbilitandoque as demais réplicas

dos dados sejam utilizadaspor outrasoperações,até que todo o processode

propagação esteja concluído. Esse modelo apresenta o maior grau de consistência

possível, já que garante que todas as réplicas estarão consistentes. Em geral, a latência

das operaçoes é. muitoalta, pois cada modificaçãoacarreta a atualizaçãode todos os
servidores. Tal situação é .desejada em sistemas nos quais as aplicações exijam um alto
grau de consistênciados dados.

Uma terceira opção é a utilizaçãodo protocolo,4nZf-Enfrop/a
[2, 3] para a
propagação das transações. Nessa estratégia, cada servidor utiliza'um '/og que
representa as alterações feitas nos dados. Quando uma transação é realizada, um

registro é feito no /og contendo uma marca (marca de tempo ou número sequencial)
gerada pelo servidor: juntamente com o identificadorda máquina servidora. O propósito
dessa marca é definir uma ordem parcial em todo o sistema. A propagação das
transações consiste em fazer com que o /ogdos servidores contenha o mesmo conjunto
de marcas de atualizações.A.propagação se dá entre pares de servidores,sempre de
forma unidirecional,ou seja, há integração entre os /ogs dos servidores.
' '

2.2. Esquema de replicação em Duas Camadas
2.2. 1. Descrição
Gray [4] propõe um esquema de rep]icação mestre / escravo [16] modificado. , No
:

esquema de repl.icagaomestre, cada objeto possui um nó mestre que armazena a copia
primária do objeto. Somente a cópia primária sofre atualização e é propagada para as
demais réplicas do objeto. Todas as réplicas estão disponíveis apenas para operações
de leitura. No esquema modificado de Gray, cada objeto também possui um nó mestre.
mas as atualizações sao permitidastanto neste como nas demais réplicas do objeto. A
diferença é que atualizações . realizadas nas réplicas são consideradas
fenfar/uas,e as realizadas no nó mestre, transaç)ões bases.

Iria/lsaçoes

Existem dois tipos de nós
/VÓmove/: Permanece a maior parte do tempo desconectadol possui uma réplica
do banco de dadosl pode ser nó mestre de algum objetotrealiza transações tentativas
sobre réplicas dos objetos nas quais não é nó mestre. Nesta situação, armazena versões
dos objetos replicados: versão messe que armazena o valor recebido mais recente do
objeto mestre, e versão fenfaf/va,alvo das transações tentativas.
/VÓbase: Sempre conectado; possui réplica do banco de dados; contém a maioria
dos objetos como nó mestre.

Nós móveisrealizamtransaçõestentativas,atualizando
a versãotentativado
9

objeto replicado. Quando se reconectam aos nós bases tentam atualizar os nós mestres.

através da execução de transações bases geradas a partir de suas transações

tentativas. Também na reconexão, o nó móvel quando nó mestre de algum objeto,
propaga as modificações às demais réplicas do objetoatravés do envio das transações'
Além disso, recebem transações vindas dos nós bases, que sobrepõem a versão mestre
dos objetos replicados.

Os nós bases recebeme enviamtransaçõesde réplicasaos nós móveispara,

respectivamente,atualizaremsuas réplicas locais quando onó móvelfor o nó mest;e do
objeto e propagarem transações realizadas sobre seus objetos mestre. Recebem
também transações tentativasdos nós móveis, que serão executadas como transações
es. A validação da execução dessas transações é realizada segundo critério;l'de
:'
aceitação,.definidos pela aplicação, que verificam se o resultadoda transação base nao
fere os critérios preestabelecidos,como por exemplo,o saldo positivode uma conta
corrente após a realização de algumas operações bancárias.
Caso a transação tentativafalhe, o nó que originoua transação será informado da
falha e do motivo. Tal esquema garante que a base mestre sempre estará consistente.

pois somente ela aceita atualizações de objetos. Além disso, as réplicas precisam
somente contactar o nó mestre para saber se sua transação tentativa foi executada.
-'diferentemente
de outras abordagens que utilizamo conceitode grupo onde a transaçao
só terá validade após ser propagada a todas as réplicas do objeto, localizadas em
diversos nós.
Se a transação base pôde ser completada com sucesso, o nó mestre envia
atualizações aos nós réplicas.para que as modificações sejam propagadas. Quando a
transação base estiver concluída, então a transação poderá ser considerada confirmada
e o banco de dados caminhará para um estado consistente.

2.2.2. Esquemas de replicação
Quando se executam transações

bases,

o esquema de rep//cação em dt/as

camadas se comportacomo o esquema Z.a.g /Idas/er[12], pois neste são permitidas
apenas transações de atualizaçãosobre o objeto mestre.

Se a transação base não pede ser completadacom sucesso, então ela será

reprocessadaaté que se obtenhasucesso. No esquemade rep/fcaç;ão
em duas
camadas não existe o processo de reconciliação, muito utilizado'em esquemas de

replicaçãol-a4/ [12, 31, 33, 35] para reso]uçãode conflitos.Relacionandoos dois

esquemas,- poderíamos

obter uma correspondência

entre a taxa de falha na

reconciliaçãodos esquemas l.agr e a taxa de falha causada pelo critériode aceitação,
no que se refere à quantidade de atualizações não-sucedidas.

'

O processamento de transações bases pode produzir resultados diferentes
daqueles

obtidos

pelas

transações

.tentativas,

o que

é aceitável

para

algumas

aplicações. Mas existem casos onde tais mudanças podemnão ser aceitáveis, como por
exemplo,. se o preço de um item foi aumentado ou a quantidade de estoque modificada
através de transações bases originadas em outros nós móveis, então o preço de venda
ou a quota de entrega devem ser revistos com os nós envolvidos.
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O usuário do sistema deve saber que as transações realizadas serão
consideradas transações tentativas,até que se tornem transações bases.
A

motivação

.desse

esquema

duas

camadas

é

permitir

atualizações

em

computadoresmóveis quando desconectados,diferentemente
dos esquemas de

replicaçao mestre (Z.azy).que inibem operações desconectadas. Outra motivação é
combinar os benefícios do esquema de replicação mestre modificadoque permite
atualizações locais de réplicas e atualizações seriadas na cópia primária,obtendo assim
um banco de dados resultado de execuções seriadas.
2.3. Dataman
Trata-se

de um modelo proposto pelo Laboratório de Computação

Móvel

Dataman, do Departamentode Ciências da Computação, da Universidade de Rutgers,
Nova Jersey,

Estados Unidos.

'

' ' ''

2.3. 1. Modelo básico do banco de dados
O modelo consiste de um banco de dados centralizado com dois tipos de clientes:
os tradicionais e os móveis. Clientes móveis são capazes fazer o down/oaddos dados.
operar s5)bre eles (mesmo quando não há conexão com o servidor) e propagar
atualizações de volta para o banco de dados centralizado.Clientes tradicionais não
podem operar de forma desconectada.
Os dados móveis, replicados nos clientes móveis, são fragmentos horizontais das
relações. O cliente pode desconectar-se do servidor, e as aplicações podem continuar
consultando e atualizandofragmentos no nó cliente. Quando' conectados. clientes
móveis comportam-se como clientes tradicionais e têm total acesso ao banco de dados.
Com a introduç.ão. de clientes móveis, servidores de banco de dados podem

esperar duas cargas distintasde trabalho. Uma gerada pelas requisições dos clientes
móveis e outra resultantedas consultas convencionais dos clientestradicionais.A carga
apresentada pelos clientesmóveis no banco de dados centralizadoé sazionada devido

ao seu modo de operação(down/oaddo dado seguidopor períodosde pouca ou
ausência de atividadee por excessivas operações de validação das atualizaçõesde
dados e escritas de /og).

O servidor é o ponto de.sincronização desse modelo. Todas as transações devem

ser propagadasao servidor.Este tambémcontrolao privilégio
de acesso'para vários
usuários. Relações inteiras são armazenadas

no servidor (ao contrário dos clientes

móveis que podem armazenar parte das relações). A organização física das relações no
servidor está em termos dos fragmentos físicos, de forma a auxiliar uma' rápida
reintegração e replicação dos dados. As transações dos clientes tradicionais somente
são executadas no servidor.

2.3.2. Organização dos dados no servidor

E desejado que o acesso a dados pelos clientesmóveissiga o princípiode

localidade, isto é, que os dados acessados estejam relacionados à localização do cliente
móvel. Para permitir isso, as relações do servidor são fragmentadas horizontalmente..'de'
forma a otimizar a eficiência da replicação e da reintegração. O cliente não precisa
especificar

explicitamente de quais fragmentos

fará o doiwn/oad.

Os fragmentos físicos são unidades de particionamento, reintegração, controle de
concorrência e controle de acesso do modelo. Devem ser cuidadosamente escolhidos
para garantir a localidade de acesso dos típicos clientes móveis. Cada cliente móvel
deve informarao servidor os fragmentosque ele pretende utilizare não precisa replicar o

fragmento inteiro. No entanto, do ponto de vista do servidor, o cliente pode replicar todos
os fragmentos. E de responsabilidade do servidor prover meios de resolução de conflitos
O servidor deve também controlar o acesso a cada fragmento e manter um mapeamento
entre clientes e os fragmentos que ele replicou.

2.3.3. Controle de concorrência e modelo de consistência
Como aos clientes móveis é permitida a atualização local dos dados, temos então
um modelo de consistência fraca. Contudo, diferentes clientes podem tentar atualizar o

mesmo dado de diferentesformas. Assim o estado globaldo banco de dados torna-se
inconsistente e o servidor tem que tratar as transações conflitantes.

Existem dois esquemas para tratar os problemas de consistênciana presença de
desconexão eminente. O primeiro esquema é o pessimista, e requer explícita
sincronização antes da desconexão para manter a consistência. Um exemplo é o modelo
checa ü / checa ouf em que o servidor simplesmente bloqueiatodas as requisições de
atualízação provindas dos demais clientes eliminando assim conflitos com o custo de
reduzir a dispon.ibilidade
do sistema. O segundo esquema é o otimista,e permite que
transações conflitantesde todos os clientes móveis sejam resolvidasna reconexão. Esse
esquema é difícilde implementarpor causa dos conflitosna reconexão. No entanto. é o
mais atrativo já que provê alta disponibilidade do sistema.

2.4. Epsilon Serializability
EPs//onSe/lia//zaó///V
rESR) [21, 26, 27, 28, 29] é um ambientede trabalho que
oferece uma solução para bases de dados autónomas que desejam realizar integração
assíncrona. A ídéia geral do ESF? é preservar a seriação mesmo com certo limite'de
inconsistência.

Quandouma inconsistênciaconvertepara zero, ESF?seríalizaa transação. ESR

permite um grau de inconsistência controlado tal que o erro possa ser reduzido a uma
margem aceitável.
Esse controle é bem granulado de maneira que as transações podem controlar

sua própria margem de erro. Essa característica é desejada pois bases de dados
autónomas devem tolerar inconsistênciastemporárias durante a realização de
transações autónomas e repara-las quando o sistema retorna ao modo corporativo.

O conceitode EPs#0/7-7ransacr/on
írr) foi criadopara permitiro tratamentode

inconsistência nas transações.

Em cada transação,

E-espec/#caf/on denota os limites
]2

/hpo/lados e exmo/lados de inconsistência. Dependendo dos limites importados e
exportados de inconsistência, as leituras e escritas são conflitantes ou não. Tais índices
de inconsistência são repassados às transações que utilizam dados "sujos"4

Quando operações de leiturae escrita são realizadas sobre dados "sujos" é
necessárioo tratamentode tais transações pois o banco de dados pode se tornar

inconsistente.Para isso existe o processo de nesfauraç)ão de Cona/sféncü ,4ss/'ncrona
(RCH). Os métodos de restauração de inconsistênciaanalisam o históricode transações
efetuadas em busca de violações de consistência que superem os limitespredefindos de
inconsistência das transações compensatórias.

Caso a superação do limitede inconsistênciaseja observada, três ações podem
ser tomadas: interrompera transação compensatória Ct desfazer transações aceitas E7
até alcançar um limite aceitável de inconsistência ou anotar o conflito e continuar. Essa
últimaopção é .utilizada para analisar o histórico final com todas as violações de
inconsistência e identificar, dependendo do tamanho da inconsistência observada, quala
melhor ação a ser tomada.

'"' '

Diversas situações reais foram testadas com o modelo proposto,tais como
sistema de reservas de passagens e aplicação bancária. Uma característicamarcante
dessa proposta é que em ESR a noção de correção independe da semântica da
aplicação.

2.5. Síntese dos trabalhos citados
Em Bayou [2, 3], as réplicas são armazenadas em repositóriosde dados. e não

necessariamente em banco de dados. A propagação das transações ocorre por meio da
reconciliaçãodo /ogcom os repositóriosde dados se comunicando por conexões peer fo

peer [16].. A]ém disso, não existe ordem total na execução das transações. A

consistência global dos dados não é totalmente garantida. Dependendo do grau de
complexidadeda reconciliação dos /ogs de cada aplicação, eventuais conflitosque não
são solucionados devem ser tratados pela aplicação, pois o sistema não dispõe de tal
recurso. Isso em alguns casos poderá exigir que operações contidas em um determinado
/ogsejam desfeitas.
No esquema de replicação em duas camadas proposto por Gray [4], a arquitetura
de banco de dados é baseada no modelomestre / escravo de controle'deconsistência
j16]. Nele, todas as transações somente são validadas se forem atualizadasno nó
mestre, segundo critérios de aceitação estabelecidos pelo sistema. Esta é uma forma de
consistência bastante utilizada comercialmente e que se assemelha em parte ao modelo
centralizadode controle de consistênciada solução proposta na seção 3.
Em Dataman é proposto um modelo de banco de dados relacional mais maduro e
não requer que o cliente mantenha uma cópia de toda a relação ou banco de dados. ao
contrário do que ocorre em Bayou. Além disso, a resolução de conflitos é transparente
para a aplicação. O sistema pode ser especialmente projetado para ' prover
' Originalmente denominada d/rfy pelo autor
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automaticamente a resolução de conflitos

Calton utilizou o conceito EPs//on Será//zab#/fy para o cálculo da métrica de

inconsistência no processo

de integração de transações assíncronas.

Para isso o

processo de seriação adotou algoritmosde sincronização modificadospara tratamento
de importação e exportação de inconsistências entre transações conflítantes.
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2.6. Estado da arte de implementação
C/oudscape [lO] e JE)afaSfore [1 1] são bancos de dados móveis existentes no

mercado .que

permitem a realização

de transações

assíncronas

para posterior

propagação às demais instâncias de bancos de dados. Realizam a representação da
partição do banco de dados, ímplementam sincronização central das transações
assíncronas, utilizam o conceito de transação provisória e durável, e possibilitam a
configuração de regras e critérios para manipular sincronizações conflitantes.
./awa 2 Ehferp/zse Ed/f/on (IJ2EE) [23] é um conjunto de serviços padronizados que

reduz a complexidade e aumenta a produtividade de desenvolv mento de aplicações
distribuídas/m ulticamadas .

2.6.1.Cloudscape
Cloudscape, desenvolvido pela IBM, é um sistema gerenciador de banco de

dados relacional objeto (ORDBMS),

escrito inteiramente em linguagem java, que permite

ser encapsulado em qualquer aplicação java, não necessitando que esta se cobecte a
um banco de dados central, pois realiza chamadas locais ao ORDBMS. Para isso não
necessita de quaisquer softwares adicionais para conexão em rede.
Sua utilização com outras aplicações java torna-se transparente ao usuário pois
não requer administração e sua execução é na mesma máquina virtual. Permite também

armazenar dados exatamente como a aplicação usa, isto é, objetos java, não
necessitando de conversão dos modelos de negócio para outra forma de dado.

A razão para usar um sistema gerenciador de banco de dados, em vez de outra

forma de armazenamento de informação, é permitir consultas mais complexas sobre um
conjunto de dados, utilizar o processamento transaclonal, e ser um meio persistente de
armazenagem de dados.

Cloudscape é divididoem três produtos: C/oudscape, que é o núcleo do produtor
C/oudconnecfor, ambiente para construção de aplicações cliente/servidor, provendo

;lnec\\v\date

JDBC

(Java

DataBase

ConnectionÜ

e HTML

(HyperText

Markup

Z.anguage) para Cloudscape; C/ot/dsync, responsável pela sincronização de dados do
sistema entre as várias aplicações de um sistema distribuído.
Cloudscape dispõe também de um ambiente, em seu núcleo, para a criação de

aplicações cliente/ servidor, chamado RmíJdbc. Esta é uma alternativaao uso do
Cloudconnector: que constitui um segundo produto sendo vendido separadamente. Já a

sincronização de dados somente pode ser realizada com a aquisição do produto
Cloudsync.
A sincronização em Cloudscape é um processo no qual copiam-se os dados
origináriosde um banco de dados central para um ou mais banco de dados destino.
localizados nos clientes móveis, e controla-se a consistência do dado. Como a
sincronização em Cloudscape é baseada em mensagem,os bancos de dados remotos
nao precisam estar continuamenteconectados por uma rede. Esses bancos precisam
somente se conectar intermitentemente,para atualízarem seus dados locais no banco de
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dados central através de envio e recepção de mensagems 1/7TP. Tal sincronização é
realizada de forma transparente, sem necessidade de interação do usuário.

Ao utilizar Cloudscape, devem-se seguir algumas orientações para que as
atualizações nos dados sejam mantidas.Após o término do uso do banco de dados

deve-se finaliza-lo para que todas as alterações tenham a garantia de que foram escritas
'':''
no /ogdo banco de dados: Caso não se proceda da forma descrita, na primeiraexecução
do sistema o processo de recuperação será executado, restaurando o últimoestado

consistentedo bancode dados, baseadonas informações
armazenadasno /og.Tal

processo de restauração tambémé acionado após a interrupçãoda execução do sistema
em virtude da ocorrência de alguma falha. O /og do banco de dados não armazena
apenas erros, mas também informações sobre a inicialização e finalização da execução
do banco de dados.

Cloudscape dispõe de uma aplicação gráfica chamada C/oudt'/ewque facilitaa
manipulação do banco de dados, permitindoa criação de tabelas e chaves primárias e
estrangeiras, a entrada de dados graficamente ou por comandos SQL. a abertura e
execução de arquivos óalch de SQL etc. Dispõe tambémde ferramentas administrativas.
cais como rock Diagnostics, Consistency Checker e Backup Utility, para taxi\\\aro
gerenciamento do banco de dados.

2.6.2. JDataStore
JDataStore, produzido pela Inprise, é um banco de dados relacional objeto,
também inteiramente na linguagem java, que permite ser anexado a outras aplicações
lava, e apresenta as seguintes características: tamanho pequeno, alta eficiência,
portabilidade, baixo custo de administração, replicação / sincronização com qualquer

banco de dados que tenha suporte a drive JDBC, gerenciamentotransacionale

recupe.ração de falha. Um simples arquivo JDataStore pode conter múltiplasestruturas
de dados chamadas sfreams. Um sfream pode ser uma tabela, um índice secundário
para uma tabela, um arquivo arbitrário ou mesmo um objetojava.
Existem diversas formas para acessar os dados armazenados em um banco de

dados JDataStore. Uma escolha é usar os ddv'esJDBC escritos em java, que têm
suporte a SQL-92, ou utilizaralgum componente padrão EJB (Enterprise Java Beans)
para realizar conexões a banco de dados.

O d/fve JDBC fornecido permite acessos locais e remotos utilizandoo padrão
industrial SQL caW-/ev'e/
bfe/face. Proporciona consultas otimizadas capazes de acessar
as tabelas armazenadas no arquivo JDataStore, e acesso multiusuárioatravés da rede.

JDataStore aumentaa capacidadeatual de armazenamentode dados nos

clientes,pois.é .um banco de dados que pode manipularaté 2 bilhões de registros por

tabela. Permite também aos clientes móveis trabalhar com persistência, proporcionando
computação desconectada com desfeita de transações e recuperação dafalha.

Transações e recuperaçãoda falha podem ser habilitadasno banco de dados
JDataStore apenas configurando-se algumas propriedades como diretório do arquivo de
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/og, tamanho máximo do arquivo de /og, tamanho dos blocos do arquivo de /og.'etc.
'' '
Existe um valor deÉau/fpara todas essas propriedades, o que reforça ainda mais a
característica de custo zero de administração da ferramenta. Em algumas situações
críticas a aplicação decide qual decisão tomar. Por exemplo, após uma falha do sistema

na próximavez que JDataStorefor utilizado,o bancoautomaticamente
iniciaráa

recuperação dos processos para refazer o trabalho das transações que estavam em

progresso, e também refaz o trabalho das transações ainda não propagadas. O sistema
ainda controla a limpeza automática de antigos arquivos de /og, no qual as transaçõesjá
foram todas propagadas com sucesso.

Componentes específicos tratam a replicação dos dados e a sincronização das
transações. Logo que os dados são retornados do servidor origem, tornam-se

automaticamentepersistentesno banco de dados JDataStore. Agora a aplicação pode
se desconectar e acessar os dados localmente. O dado pode ser lidoe escrito usando-se
ddt/es JDBC

JDataStore.

Tabelas dentro do JDataStore

automaticamente registram

todas as operações de inserção, atualização e remoção. Então quando a aplicação
necessitar, se reconecta ao servidor de origem dos dados, e componentes'do
JDataStore saberão quais operações devem ser propagadas. Esses componentes têm
capacidade de sincronização e através de mecanismos de resolução de conflitossalvam
as mudanças no servidor de origem, identificando os relacionamentose ordenando
operações para manter a integridadereferencial do banco de dados.

2.6.3.J2EE
O padrão dava 2 Ehferp/fse Ed/f/on (IJ2EE) [23] é uma proposta da St/n
A4krosysfems. A plataforma J2EE fornece um conjunto de serviços padronizados que
reduz a complexidade e aumenta a produtividade de desenvolvimento de aplicações

distribuídas / multicamadas.

Novas tecnologiaspara servir de apoio à plataformaJ2EE foram criadas. entre

elas o EhferpdseJat/a jeans (E1/13)
[24]. E]B representaum modelode

componentes/objetos

distribuídos que permite a criação de componentes do lado

servidor, simplificando a implementação das camadas intermediárias e fornecendo
automaticamente controle transacional, escalabilidade, conexão com banco de dados
segurança e portabilidade. Esses serviços são fundamentais para a implementação das
camadas intermediárias.

Outra tecnologiacriada para dar apoio à plataformaJ2EE é o serviço para o
gerenciamento distribuído de transações. A plataforma J2EE fornece apoio às

transações por meio de duas especificações [25J: Jav'a 77ansacf/on,4p/ (JtHj e ./at/a

7'ransac#on
Sewfce (J7q. JTA é uma bibliotecade alto nível, independente
de

implementação e protocolo que permite a Aplicações e Servidores de Aplicações acessar
e gerenciar transações. JTS especifica a implementação de um gerenciador de
transações que disponibiliza JTA e implementa o mapeamento Java para Serviço
Transacional de Objetos (OQecf Transacf/on Sem7ce -- OTS) utilizandoo protocolo llOP
.Internetenter-ORBProtocoh.
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Um conceito muito importante para o entendimento da arquítetura de aplicações

J2EE é o de Contaüer.Os Confaüersrepresentam
um ambiente
operacional
que
fornece recursos e infra-estrutura necessária à publicação e execução de componentes,
assim encapsulam a complexidadedo ambiente corporativoe fornecem independência
de plataforma aos componentes.

Gerenciamento de transações em EJB
Uma arquitetura como J2EE com apoio à transação simplifica o desenvolvimento
da aplicação porque livra o desenvolvedor da complexidade da recuperação de falhas e
da programação para multiusuáríos.
O EIB

Co/wfaüer disponibiliza

transações

"normais"

(transações

aninhadas

não

são contempladas),
que são propagadasimplicitamente.
Dessa maneira.não é
necessano

passar

o contexto

da transação

Conraüer realiza essa tarefa para o cliente.

explicitamente

como

um parâmetro,

o

Ehferp/fse Jat'a jeans e EI./B Confaüer simplificam bastante o gerenciamento da
transação realizando as tarefas que antes eram de responsabilidade da aplicação, como:
criação

do

objeto

da

transação,

inicíalização

da

transação

explicitamente,

armazenamento do contexto da transação, realização de aceite da transação. Dessa
forma, as responsabilidades do desenvolvedor diminuem bastante no quesito do controle
da transação. Diminuindo, também, as chances de que algum erro ocorra, principalmente
em ambientes distribuídos.

rransações gerenciadas pelo EJB X transações gerenciadas pelo Container
Quando um EI/B indica onde as transações serão iniciadas e terminadas nos seus
métodos de negócio, este EJB é considerado responsável pelo gerenciamentodas suas
transações. Quando a responsabilidadedo controledas transações é delegadaao EJB

Container, o mesmo será responsável por "demarcar" a transação baseado nas
instruções do Deployment Descriptor.

'

Sempre que possível, devem-se utilizar transações gerenciadas pelo Conraüer.
Elas requerem menos trabalho por parte do desenvolvedor e são menos suscetíveis a
erros

Elas que utilizamtransações gerenciadas pelo C0/7fa/nerpossuem atributosde

transação associados com cada um de seus métodos ou com um EJB como um todo. O
atributoindica ao Confabercomo ele deve gerenciar as transações que envolvem o EJB.
Seis diferentesatributosde transação são associados ao EJB:
e

F?equ#ed; Garante que o "trabalho" associado ao método será executado
dentro do contexto de uma transação. Se o cliente Já possui um contexto de

transação, o mesmo será utilizado.Se ele não possui, o Confaüer inicia
uma nova transação automaticamente.

'

Rega»es /Vew. É utilizadoquando se associa o método com uma transação
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já existente.Garanteque o Confaüervai sempreiniciaruma nova
transação.

Suppo/ls: O método do EJB será chamado com a mesma política de

transação do cliente, caso ele tenha alguma. Se ele não tiver nenhuma. o
contextoda transação será setado para /VofSupporfed, ou seja, não será
utilizada uma transação para a chamada do método do EJB.

e

/VofSuppoded; O EJB será chamado sem transação. Se o cliente chama o

método com o contexto de uma transação, o Confaüer suspende a

chamada.
e

A4andafo/y; O EJB requer um contexto transacional. O método do EJB será

chamado com a mesma políticatransacional do cliente, se houver alguma.
Se
não
existir,
será
levantada
uma
exceção

\javax.transaction.
TransactionRe
quiredExceptionÜ
.

e

'

/Viver O clienteque chama um método com este atributode transação não
pode ter um contexto de transação associado. Se tiver, o Corra/ner lança
uma exceçao.

Observa-se que na solução disponibilizada pela arquitetura J2EE há o conceito de

transação partida (em detalhe na seção 3.2.1.). Entretanto o controle de cada
subtransação é delegado completamente para os respectivos componentes do J2EE de
modo independente.
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3. Desenvolvimento da solução
Apor delimitarmose caracterizarmos os problemas relacionados à replicação e

integração assíncrona de instâncias de bases de dados, e descrevermos a bibliografia

existente bem como o estado da arte das implementaçõesatuais, prosseguiremos com
adescriçãodasoluçãoproposta.

'

'

'

..- .. Recentemente, os bancos de dados têm apresentadosoluções para a realização
de transações assíncronas. São exemplos de propostas de soluções genéricas o uso de
transações aninhadas e partidas [15] como forma de sincronização de transaçoes
conflitantesem banco de dados. A generalização da solução é dificultadaprincipalmente
por causa das limitaçõesimpostas pelo alto grau de complexidadedas ap'licações e sua
especificidade nas regras de negócio. Por esses motivos, existem dificuldades no
tratamentode transações aninhadas e conflitantes.Então, como podemos diminuira
complexidade para permitiro uso de tais transações assíncronas'2
Podemos restringir o grau de complexidade das aplicações e sua especificidade

nas regras de negócio por .meio da delimitaçãodo domínio da aplicação. Uma vez

identificado
o domínio,podemosparametrizá-lo
de modo a restringiro grau de
inconsistência das transações assíncronas.

'

'

Se o domínio de ap.licação for parametrizado com relação à consistência
transacional,então é possível automatizaros estados inconsistentesnos processos de
sincronismoem banco de dados. A parametrizaçãodo domíniode aplicação pode ser
realizada segundo critérios estabelecidos por regras de negócio da 'aplicação.'Assim,
parametrizandoo domínio da aplicação é possível diminuira classe de complexidadedo
banco de dados e do processo de sincronização de transações.
Dentro da solução,p.roposta apresentamos o modelotransacional que pressupõe a
parametrização. do domínio de aplicação. Esse é configurado mediante critérios que
dependem do domínio de aplicação. Junto com os parâmetros são gerados os possíveis

estados intermediáriosdas transações conflitantes.Estados intermediários
' estão

relacionados à tentativa de reduzir a quantidade de conflitosentre as transações que
utilizam o modelo transacional assíncrono. Mais detalhes sobre o modelo traÃsacional
podem ser encontrados ainda nesta seção, no item 3.2

O modelotransacionalparametrizadoreduz a complexidadedo banco de dados
pois baseia-se nas regras de negóciocomuns às aplicaçõesde um mesmo domíniode
aplicação. Os parâmetros definidos pelo modelo transacional são utilizados também no

pré-escalonamentodas transações durante os processos de sincronismodo banco de
a os
. O pré-escalonador é um componente da solução proposta que, baseado nos
parâmetros do modelo transacional instanciado, estabelece estados intermediáriosdas

transações. conflitantes.Além disso, reordena as transações no processo de
sincronização.

de. transações

assíncronas

segundo

os

parâmetros'

do modelo

transacional.O pré-escalonadorde transações utilizaalgoritmosque são baseados nos
critérios existentes e definidos pelo modelo transacional adotado.

Qual o modelo transacíonal indicado para uma certa aplicação? Os parâmetros e
critérios obtidos pelas regras de domínio da aplicação definirão o modelo'transacional
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Sistemas de um mesmo domíniode aplicaçãoutilizamregras semelhantes.Como
consequência estabelecem parâmetros comuns para o modelo transacional referenteao
mesmo domínio de aplicação.

A parametrização do modelo transacional permiteajustar as regras que melhor
atendam à uma determinadaaplicação, segundo o domínio'de aplicação utilizado. Essa
característica de reconfíguraçãoé muito importantepois mesmo em um domínio de
ap.licaçao comum, diferentes aplicações p.odem.associar valores distintos às regras
utilizadas. A escolha da aplicação ou não de critérios, bem como a ordem de seu uso
são totalmente configuráveis por meio da parametrização do modelo transacional
a OTa 0

O pré-escalonador é reconfigurado dinamicamentepara utilizaros parâmetros e
critérios válidos pela aplicação segundo o modelo transacional utilizado. Esse dinamismo

permiteajustarrapidamente
as apl.icaçõesàs variaçõese mudançasnas regras do
domínio de aplicação, sempre considerando o modelo transacional adotado.

Esta seção encontra-se organizada em duas subseções: "Modelo transacional
conceitual , que descrevera as justificativas da solução proposta e "Implementaçãodo

modelo transacional", que detalhará as estruturas e os componentes da solução
apresentada.

' ';

Já na seção 4, denominada "Exemplo de aplicação do modelo transacional ".
descrevemos um sistema cadastral da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda

do Estado de São .Paulo(Sefaz-SP),exemplificando
diversassituaçõesem que o
sistema existente se beneficia das vantagens do uso do modelo transacional.
3. 1. Proposta

'

lógica

Segundo as hipóteses da solução apresentadas no item "Hipóteses e objetivosda

solução", temos uma aplicação servidora localizadano servidor central'e várias

aplicações que encontram-se localizadas nas várias instâncias nós clientes. A base de

dadosque armazenaas informações
do sistemaé chamadabase de dadosda
aplicação.

Por questões de simplificação,adotaremos um esquema homogêneoentre as

bases de dados nós clientes e servidora. Assim, os problemas relacionados à integração
de esquemas não serão alvo em questão. Desejamos focar nosso trabalhono processo
de integração de transações assíncronas para bases de dados autónomas.

Para cada aplicaçãolocalizadaem nó clienteexiste uma instânciada base de

dados da aplicação situada em sua máquina local. Por causa das limitações resultantes
do porte da máquina cliente (geralmente máquinas portáteis com pequena capacidade
de armazenamento em disco), as bases de dados da aplicação cliente terão replicados

em sua estrutura apenas subconjuntosdos dados armazenados na base de dados da
aplicação localizada no servidor central.

Não desejamos, com esse trabalho, tratar o modo como a replicação de dados
será conduzida entre as bases de dados servidora e cliente. No item "Delimitação e
caracterização do problema"referenciamos diversas preocupações que devem'fazer
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parte desse pro.cesso. Por ora é suficiente saber que os dados encontram-se replicados
nas bases clientes e que serão alvo de transações assíncronas.
'

Desejamos com esta solução proposta viabilizaro uso de banco de dados

autónomo.para.armazenamento de informações e disponibilizaçãode acesso dos dados
aos usuários. Nosso intuitoé permitirque a utilizaçãodos dados, por meio de operações
de leiturae escrita, ocorra mesmo quando na ausência de conexão da aplicação cliente
com o restante do sistema.
Iniciandoo detalhamentoda solução proposta, descreveremos a seguir o modelo
transacionalconce/fua/,
3.2. Modelo transacional conceptual
A principal. hipótese das propriedades ACID [15] é a da curta duração das

transações. O sistema de controlede transações foi concebido para ser implementado
com transações que duram uma fração de segundo ou, nos piores casos, algumas
dezenas de segundos: É claro que a teoria da seriação está correta para transações de
qualquer duração, curta ou longa. No entanto, transações longas tendem a tom;r conta
de recursos do sistema por muito tempo.

Com transações longas, realizando milhares de operações, também aumenta a
chance de ocorrência de travamentos.A solução para tais 'travamentosé abortar e
reiniciar uma das transações envolvidas no travamento. Mas abortar e reiniciar uma
transação que está sendo executadahá horas ou dias não é uma tarefa que pode ser
feita levianamente, graças ao seu grande custo computacional.

Em geral, o aborto de transações muito longas tem que ser evitado. Isso quer

dizer que, no máximo,estamosdispostosa desfazerapenas um pedaçode uma

transação,. e. não a transaçao inteira. Isso constitui uma violação 'do princípio de
atomicidade das transações.. Além disso, o fato de abortarmos uma porção da transação,
e não ,a transação .toda, implica que estaremos liberando bloqueios obtidos pela
transaçao antes do tempo. Isso qualifica uma violação ao princípiode seriação'das
transações.
Para o tratamento de transações longas temos os conceitos de transações
aninhadas e compensatórias encontradas em [17]. Cada um desses mode]os propõe um
novo critério de escalonamento concorrente.
Entretanto, nossa abordagem pressupõe transações longas num ambiente de

multibanco
de dados (MBD). As características
'básicas'dos MBDs são a
heterogeneidadee a autonomiados bancos de dados envolvidos.

Dessa forma, é possível que muitosdos BDs componentesde um MBD não
possuam nenhum suporte ao controle de dados distribuídos,pois foram concebidos
como unidades autónomas e, mesmo após sua incorporação a um MBD, continuarãoa
ser empregados por aplicações locais, independentes dos outros bancos de dados.

Outra hipótese básica do funcionamento de um banco de dados distribuído
convencional é que todos os participantes de uma transação global estão disponíveis
durante toda a duração da transação. No entanto, existem aplicações atuais, 'para as
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quais essa hipótese é violada. Note que, se a transação é longa, fica cada vez mais
difícilgarantir que todos os BDs participantes dessa transação fiquem conectados à rede
durantetoda a duração da transação.
Precisamos, portanto, de algum outro método para controlar a concorrência de
transações em sistemas heterogêneose autónomos.

3.2.1. Transações partidas
As transações.

partidas

(sp//f. lzansacf/0/7s) foram propostas

originalmente

para

tratar as transações de durações muito longas, de final indeterminado, em ambientes de

CAD [36]. .O mode]o de transações tradicional sempre supõe que as transações
terminam. No entanto, para atívidades em que esse final não é vislumbrado num
horizonte proximo, o modelo de transações partidas permite que a transação requeira
uma operação de partição. A operação de partição divide uma transação em andamento

em duas ou mais transações seriáveis. O modelo de transações 'partidas pode ser
aplicado tanto no modelo tradicional de transações simples, como no modelo de
transações aninhadas.
A /7yt/ra7ilustraa operação de partição executada sobre o modelo de transações
-aninhadas Numa primeira etapa, a transação TI ainda está "inteira", ou seja, a transação
não foi partida e se comporta como uma transação aninhada normal. Numa segunda
etapa, a transaçlo TI requisita uma operação de partição. A transação é então partida

em Tll e T12,e TI não mais executará nenhuma operação. Como TI é uma transação
interna,isto quer dizer que nenhuma nova subtransação será iniciadaa partirde TI. '

Figura l

Trattsações partidas (parte ])

23

Figura 2 -- Tiansctções partidcts (pal te 2).

Uma nova transação no nível imediatamenteinferiora TI somente poderá ser
criada a partir.de T2, gerando Tn. No entanto, as subtransações descendentes de TI
podem ainda 'terminar" suas tarefas, e a ÉJyura7 ilustra esse fato pela criação de T121e
T12zapós a divisão de TI. Em seguida! a transação T2 pode requisitar outra partição, e
assim criar T3: Note que, após a partição de TI, algumas de suas descendentes podem
abortar. TI não pode mais gerar novas transações, mas ainda pode decidir abortar
totalmente.

Nessa concepção é responsabilidadeda aplicação decidirse Tz e T3 devem ser
abonadas. Por outro lado, se T3 abortar após a confirmação de TI e T2, fica também a
cargo da aplicação .decidir se as suas fases anteriores devem ser compensadas ou não.
Ambas as possibilidades são contempladas, e o modelo não nos força a nenhuma delas.
Mas note que se optar por não compensar as transações confirmadas, estaremos
violando a atomicidade. O fato de encarregar a aplicação de decidir se deve ou não
abortaruma determinadatransação partida é um problemaque queremos diminuirna
nossa proposta.

E importante notar que a partição de transações não é equivalente a termos uma

transação.aninhadahipotética,digamos, To, que é mãe de TI, T2 e T3.
Independentemente
de haver compensaçãoou não, as transaçõespartidasnão
preservam o isolamento das outras transações

no sistema. Uma transação partida

comporta-secomo uma série de transações seriáveis, não como uma única transação
aninhada To.

;

Essa partição .apresenta o seguinte problema: quando, por exemplo, TI se
confirma, seus bloqueios são liberados e podem ser adquiridos por uma outra'transação,
que. em seguida, se confirma e os libera, para serem então adquiridos por T3. Isto jamais
aconteceriase a transação não fosse partida, pois os bloqueiosde TI passariam para To,
e de lá para para T3, sem serem "emprestados" a nenhuma outra transação do sistema.

Dessa forma, não podemos dizer que a sequência Ti, T2, T3 está sendo executada
isoladamente das outras transações do sistema.

Por outro lado, é óbvioque a partiçãode transaçõespermiteum grau de

concorrência muito maior, ou seja, ao adotarmos transações partidas, estamos aElotando
um compromisso: sacrificar a independência da transação para obter maior grau de
concorrência, sem, com isso, abandonar totalmentea noção de seriabilidade, uma vez
que as transações partidas são seriáveis entre si.
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As transações partidassão seriáveis entre si pois são independentesumas das

outras. Subtransaçoes descendentes de uma transação partida são'dependentes apenas

da transaçoes.que as ong.ínou,mas também mantéfna independênciaentre si. E
responsabilidade da aplicação decidir o aborto das transações partidas.

3.2.2. Partição de transações com parâmetros
Tendo a transação partida para diminuir a dependência da aplicação, nesse
trabalho propomos a criação de dois parâmetros que objetivamautomatizar o processo
decompensação ou aceite dastransações partidas. '
' ' -- ''
Seja uma transação T partida em Ü ü:7, .;, rotulada com os parâmetros p7Ú:í, «; e
em que:

T = U ti pjak

escalonador;

'

'

'

'

da transrau d Tiemortâr cia da transação partida f/para finalidade de aceite

Os índices /l/e k apresentados acima denominamvalores numéricos que variam
de 7 a n. O intuitoem diferencia-los na fórmula é possibilitara reconfiguração dinâmica
dos índices como propõe o modelo conceptual.
'
'
Para cada transação &Ü:/, n) , os índices /e k podemser reconfiguradosde forma
a representar um outro valor no vetor de pHoddades (índice / ) e no vetor de graus de
/apor/ánc/a (índice k).

' '

'

3.2.3. Novo critério de escalonamento
.

Uma ordeno paro/a/ c/ássüa [15] é um conjunto de pares ordenados, respeitando

algumas restrições. Se representarmos a ordem por < , então podemos escrever a < b.
a < c, b < c. O fato de a < b representa que o evento a ocorreu antes do evento b. Já o
fato de ó e c não estarem ordenados por < representa o fato de que ó e c estão
ocorrendo concorrentemente. Dessa forma, temos um modelobem simples e eficaz para
representar eventos que ocorrem em série e eventos concorrentes.
'
''
n Uma ordem parcial (irreflexiva< sobre um conjuntoQ é uma relação bináriaem Q
x Q (ou.s.eja,é um conjuntode pares ordenados), representadopor (O'<j, satisfazendo
as seguintes restrições:
-- a ordem < é transitava:para todo x; y; z pertencentea Q se x < y e y < z então
-- a ordem < é írreflexivapara todo x pertencente a Q.

Uma ordem parcial pode ser vista como um grafo dirigido;e, mais do que isso,

como a ordem parcial é irreflexivaconcluímos que o grafo dirigidodeve ser acíclico

Em nossa proposta essa ordem parcial é revistacom o conceito de prioridadep/.

Portanto,para a nova seriação, caso haja inversãode execuçãode transaçõespor
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causa do parâmetropJ (prioridade)entre duas ou mais transações com datas de
submissão conflitantescom tal prioridade,duas opções podem acontecer:

-- execução da transação Ü: nesse casos.as consequências da perda da seriação
serão avaliadas pelo domínio de aplicação, conforme exemplo da seção 4.5. '

-- aborto da transação Ü : nesse caso, a seriação é mantida em detrimento da
perda da transação Ü com menor prioridade.

Assim, para estabelecer a ordem parcial, não basta apenas ter o parâmetro da
data de submissão da transação .mas também o parâmetroX#de prioridadetransacional
que prevalece sobre a data de submissão.
'
3.2.4. Novo critério de fim de transação
No conceito clássico de transação temos a condição de aborto ou finalização da

transação.Em nossa propostatal conceitoé substituídopor um parâmetroq) que
descreve o grau de ace/fe g/oba/da transação T em questão 'Para ponderar a
importância de cada subtransação íi gerada com a partição da transação T, utilizamos

ak(x

-) , que se refere ao grau de /mpodânc/ade cada transação ii.

Esse parâmetro ak descreve a importânciade cada fi para o aceite da transação
T. Assim podemos redefiniro conceito de fim de transação de acordo com o parâmetro
Q. Pode-se observar que, nessa definição, algumas transações & podem não ser
final zadas,

entretanto a transação T .pode ser considerada

finalizada' se Q (grau/ de

ace/fe g/oZ)a/da transação T) for atingido. Esta situação é ilustrada na seção 4.3.'

3.3. Implementação do modelo transacional
Após apresentar os conceitos relacionados ao modelo transacional proposto
prosse.guiremos com o detalhamento da implementação de seus componentes.
Entendemos como componentesas estruturas, bases de dados e processos necessár os

para viabilização da .implementaçã.odo modelo transacional conceptual.A figura a seguir
ilustra a localização dos componentes do modelo transacional.
'' ' ' '''

Figut'a 3 - Compotleittes do )modelo !ransacional segui\do cls aplicações cliente e sewidora.
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. Serão descritos a seguir os principais componentes para
a implementação
do
'
' ' ' -'

modelotransacionalconceitual:

Base de dados de /ransaç;ões fenfaf/vas: responsável pelo armazenamento
das transações tentativas realizadas pelos clientes. Poss ui instâncias nos nós
clientes e servidor. Em sua versão servidora é realizada a seriação das
transações.

'

Base de dados de con/7guraç;ão:armazena os parâmetros que representam o
comportamento do modelo transacional instanciado. O comportamento do
modelo transacional está relacionado às regras de negócio adotadas.

Queórador de fransações: realiza a quebra transacionaldas transações

armazenadas na versão servidora da base de transações tentativas,segundo
o comportamento

parametrizado

transacionalinstanciado.

na

base

de configuração

do

modelo

Pré-escalonador (senador): reclassifica as transações existentes na versão

servidorada base de transaçõestentativas,segundoo comportamento
do

modelo transacionalínstanciado. Realiza a seriação das transações tentativas
cliente baseado nessa reclassificação.
Após uma breve introdução dos componentes do modelo transacional conceptual
prosseguiremos com uma descrição mais detalhada dos mesmos.

3.3.1. Base de dados de transações tentativas
CLIENTES

SERVIDORCENTRAL

Aplicação

BD

central

Configuração
Funções
Armazena as [ransaçõesdos nós c]ientes
Aguarda validação de transações

Funções
Armazena as transições

Registra a quebra transacional

Transações
tentativas

Figura 4 -- Bases de trattsaçõestetttativaslocalizadas tio sewidor central e nos ltósclientes.

A base de dados de transações tentativas é um dos principaiscomponentespara

implementação
do modelotransacionalconceptual.
Essa base'de dadostem como

função o registro e controle das transações / solicitações clientes.
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As solicitações clientes devem ser representadas na instância da base de
transações tentativas, localizada no nó cliente que originou a transação, para
posteriormenteserem submetidas ao sistema para aceitação. O conceito de transação
tentativa[4] é aplicado às solicitações que permanecem na situação de pendência até
serem aceitas ou rejeitadas pelo sistema.

Todas e quaisquer solicitações realizadas pelos clientes somente poderão ser
consideradas válidas após serem aceitas pelo sistema. Antes disso, são consideradas
transações tentativas e podem ser desfeitas localmente, sem representar inconsistência
com relação à base de dados global.

Para recepcionare controlaras solicitaçõesclientesé necessáriaa existênciade

uma instância da base de transações

tentativas localizada no servidor central de

aplicação. Essa instância central será responsável pela recepção de todas as
solicitações clientes, e nela serão processadas todas as solicitações'do sistema.

Será na instância servidora da base de transações tentativas que as transações
dos nós clientes serão analisadas pelo quebrador de transações que poderá,
dependendo do compodamenfo rransac/ona/ adotado na base de configuração, realizar a
quebra transacional. Mais detalhes a respeito desse processo podem ser encontrados no
item 3.3.3 referente ao quebrador de transações.

E também na base de transações tentativascentralizadaque o pré-escalonador.
por meio dos parâmetros da base de dados de configuração, realizará a reclassificação
das transações segundo o pe/í7/fransac/ona/instanciado. Após essa classificação, será

realizadaa seriaçãodas transaçõesconformeas regras definidasna base de

configuração: Mais detalhes a respeito do processo de classificação e seriação de
transações são descritos no item 3.3.4 referente ao pré-escalonador. '

'

A estrutura da base de transações tentativas depende única e exclusivamente do
perfil transacional instanciado. O perfil transacíonal referencia o tipo de dado que a
aplicação .utiliza, e está relacionado ao setor de atuação da organização. Por exemplo,
na seção Exemplo de aplicação do modelo transacional " descrevemos um exemplo de
uma aplicação de unificação cadastral. Assim, o modelo transacional instanciado utilizao
perfiltransacional relacionado às aplicações de controle cadastral.

Dessa forma,a estruturada base de transaçõestentativas
registraas

informaçoes relacionadas ao perfil transacional instanciado. Sabemos que diferentes
corporações que atuam em um mesmo nicho de mercado podem utilizaro mesmo perfil
transacional, porém com diferentes configurações para ajustar aos interesses e às
necessidades da organização.
Após uma transação ser seriada pelo pré-escalonador, este atualiza o estado da
mesma na base de dados de transações tentativas. Entendemos como atualização de
estado a mudança da situação da transação de modo a representar, por exemplo, sua
aceitaçaoLe assim permitir a diferenciação em relação às demais transações registradas

na base de dados de transaçõestentativas.Fazem partedos possíveisestadosde

transações

as situações:

OK (transação

aceita),

NOK (trangação negada),

PDT
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(transação pendente ou aguardando seriação) e %OK (transação parcialmente aceita)

O resultado do processo de seriação das transações deve ser propagado aos
clientespara que estes tomem conhecimentodo andamentode suas trane;cções e das
demais que conflitam com seu corHunto de dados replicados. A aceitação' r egação ou

aceitação parcial de uma transação tem reflexo nos dados das bases de dados de
transações tentativas existentes nos nós clientes, e nas informações da base de dados
da aplicação.
Os valores modificadospelas transações aceitas são atualizadosna base de

dadosda aplicação,e a mudançade estado é refletidanas bases de dados de

transações tentativas(base servidora e base do clienteque originoua transação).

Com esse atributo estado da fransação controlamosas situações intermediárias

de modo a rever o conceito de término de transação conforme visto na seção 3.2.

Sabendo que conjuntos de dados comuns podem ser replicadosem mais de
uma instância cliente, como garantir que as bases de dados da aplicação permaneçam

sincronizadas?Essa questãoé primordial
para a confiabilidade
das bases de dados.
Como dissemos anteriormente,pretendemosoferecer com esta propostaa maior
disponibilidadepossível do sistema e, conseqüentemente, dos dados aos 'nós clientes.

As transações realizadas pelos clientes sobre as instâncias locais da base de
dados da aplicação.são representadas na base de dados de transações tentativaslocais.
posteriormente, serem transmitidas à base de dados de transações tentativas do

servidor central e então serem particionadas pelo quebrador de transações'e

c assificadas pelo pré-escalonador. Após esses processamentos as transações poderão
ser aceitas pelo processo de seriação, sendo realizada a atualizaçãoda base central de
dados da aplicação.

A não-propagação das transações aceitas resulta em desatualização das
instânciascliente que apresentam dados comuns às transações seriadas.
'
Através da comparação entre os estados da base de dados da aplicação cliente
e a base de dados da aplicação servidora é possível identificarquais réplicas são
sobrepostas. Quando existirem diferenças de estados, podemos afirmar que 'a base de
dados da aplicação.cliente utilizoupara essa transação uma versão desatualizada do
dado, isto é, uma informação com conteúdo que não representa o valor correto no

sistema

Baseadas nessa situação, duas opções podem ser tomadas. Dependendodos
valores apresentados e do grau de diferença dos estados, a transação clientepode
prosseguircom o processo de validação de solicitação, ou a rejeição
da transação
pode
ser realizada diretamente.
' '
'
'
Não desejamos

que os nós clientes sejam penalizados pela latência de

comunicação com o sistema. Assim, adotamos a estratégia de validar as transações
clientes mesmo que estejam com valores conflitantese insuficientespara realçar a
aceitaçãototaldas transações.
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O sincronismoentre as bases de dados ocorreráno momentoda resposta após

o processo de classificaçãoe seriaçãodas transaçõespelo pré-escalonacior.
Co& o

resultado do processamento da transação, a base de dados de transações tentativas
clientes será atualizadacom a situação atual da transação. Além da situação ou do
estado da transação cliente, os dados atualizados da base'de dados da aplicação central
que estiverem relacionados aos dados manipulados pela transação cliente também
deverão ser atualizados na réplica cliente da base de dados da aplicação.
Realizando, dessa maneira, a atualização das réplicas clientesda base de dados
da aplicação, todas as novas transações já visualizarão os valores atualizados do dado
no sistema. Se, por acaso, as transações locais existentesexcederem os limites atuais
do banco de dados, restriçõespodemser impostasàs novas transações locais de forma
a evitar maiores inconsistências de dados e falsas expectativas quanto à disponibilidade
de recursos durante o processo de validação no servidor central.

Os resultadosdo processo de seriação do pré-escalonadorsobre a base de

dados de transações tentativas central permitem que os clientes, ao se reconectarem ao
sistema, realizem uma simples consulta com o intuitode identificar possíveis dados

desatualizados.Essa consultaé baseada nas transações pendentesdo nó clientee.'ao
se obter os resultados da seriação das transações, os dados envolvidos e atualizados
podem ser então propagados à base de dados da aplicação do nó cliente.
Esse processo é rápido e eficientepois evita o tráfegodesnecessário de dados
com versões idênticas entre as bases de dados da aplicação servidora e cliente. Tal
maiores e mais severas.
,.

Essa característica de propagação controlada evita processos

'
de replicação

demorados que. realizam a reprodução integral da instância de base de dados da
aplicação no. nó cliente. Dependendo da qualidade do canal de comunicação, esse
processo pode ser controladode modo a trafegar informaçõesapenas nos momentos
que as transações não estejam utilizandoo canal.
Estaremos omitindocertos detalhes da propogação de transações entre os nós
cne:ntes e servidor pois desejamos com este trabalho focar as etapas de validação e
seriação de transações assíncronas conflitantes.
'
"' '

Mais informaçõessobre a base de transações tentativasserão apresentadas na
seção "Exemplo de aplicação do modelo transacional ", no item referente à "Base de
dados detransaçõestentativas"
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3.3.2. Base de dados de configuração
SERVIDORCENTRAL
Quebrador

Aplicação

Funções:
Armazena o comportamentotransacional
instanciado segundo o perfil transacional

Figura S Base de dados de collfigtlt-ação localizada }\o servidor celttrat.

Outro importante componente do modelo transacional é a base de dados de
configuração. Nela está representada a abstração do comportamentotransacional
segundo o domínio de aplicação utilizado. Seu propósito está implicitamenteligado à
composição da pdoddade das fransaç;ões e do grau de aceite conforme modelo
transacional conceitual apresentado no item 3.2
As regras de negócio do domínio de aplicação representam as funcionalidades,
consistências, validações e permissões pertinentes ao uso e manipulação dos dados
existentes em uma organização. Diferentes organizações utilizamdiferentes regras de
negócio. Dependendo do nicho de mercado ou setor de atuação, semelhanças são
observadas entre o conjuntode regras de negócio utilizadopelas organizações.
Baseado

nessa

semelhança

entre as

regras

de negócio,

identificamos

comportamentosequivalentesentre organizações que atuam em um mesmo setor. A
diferenciação observada nesse caso baseia-se na ordem de importância relacionada ao
uso ou aplicação de algumas regras de negócio adotadas.

Assim, deseja-se representar o comportamento transacional relacionado às

regrasde negóciode modoa refletiras necessidades
das organizações.
Tal
representação é realizada por meio da base de dados de configuração.

A base de dados de configuraçãoé a base responsávelpela representaçãodo
comportamentotransacional. Esta base encontra-se localizadasomente no servidor
centralpor causa de seu envolvimentocom os demais processos servidores, tais como o
processo de quebra transacional realizado pelo quebrador de transações e o processo
de reclassificação e seriação de transações realizado pelo pré-escalonador (senador).

A estrutura da base de dados de configuração deve permitira parametrização do
comportamento transacional instanciado. Sabemos que organizações de um mesmo
nicho de mercado utilizamregras de negócio semelhantes. A diferenciação em alguns
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casos ocorre na importância associada a uma regra dentro do contexto organizacional de
uma corporação, o que reflete em alterações no comportamento transacional.
Configurações semelhantes de comportamentos transacionais representam

perfis transacionais equivalentespara organizações de um mesmo setor ou nicho de

mercado.

Entendemos como perfil transacional o tipo, modelo e escopo das transações
realizadas por uma organização. Por exemplo, um comércio atacadísta tem suas
transações baseadas em pedidosde venda com fortevínculoao sistema de controlede
estoque. Já um sistema cadastral que realiza validação de dados cadastrais tem seu
foco na conferência de informações e no cruzamento de dados com outras fontes de
informação.

A representaçãodo comportamento
transacionalna base de dados de

configuração está relacionada ao perfil transacional utilizadopela organização. As regras

de negócio que serão representadas no sistema ajudama definir o perfiltransacional

conforme as características definidas pela organização.

Cada perfil.transacional instanciado baseia-se em regras e critérios que são

representados
na base de dadosde configuração
para atenderaos interesses
da
organização. Organizações de um mesmo nicho de mercado podem utilizaro mesmo

perfil transacional, porém com diferentes configurações para ajustar às suas

necessidades de negócio.

O modelo transacional instancia o perfil transacional de uma corporação através

da representaçãono comportamentotransacíonaldas regras de negócioadotadas pela
organização.

Mas como representar e atender às variadas situações existentes? Uma forma
de reduzir o escopo dessa solução é identificarperfis transacionais comuns entre as
corporações.

Verificamos

uma forte correspondência

entre as regras de negócio

utilizadas por organizações de um mesmo perfil transacional. Esse modelo proposto
permite a parametrização do comportamento transacional de forma a melhor adequar as
necessidades das corporações. Com isso podemos ajustar e flexibilizaro uso das 'regras
de forma dinâmica, propiciando grande dinamismo ao modelo transacional.

A reutilizaçãode um perfiltransacionalexistenterefleteem economiade tempo
quando outra.organização que apresenta o mesmo perfiltransacional deseja utilizaro
mesmo modelo transacional. Os ajustes necessários para adequação à nova realidade

da organização.são realizadosatravés da parametrização
'e configuração
do
comportamento transacional representado no modelo transacional. Para que 'o perfil
transacional instanciado atenda da melhor maneira os requisitos da organização, a
inclusão de novas representações de regras de negócio é permitida e desejada.
As regras de negócio definem e caracterizam o domínio de aplicação. Como
configurar e repõe?entar o comportamento transacional das regras de negócio na base
de configuração? Diversas são as formas de representação das regras de negócionessa
base de dados. Dependendo do nicho de mercado ou setor de atuação da corporação
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que ínstanciar o modelo transacional, diferentes tipos de regras serão utilizados

A seguir detalharemos os principaisconceitos que devem ser representados na

base de dados de configuração para viabilizar o uso do modelo transacional
Ressaltamosque tais conceitossão parte da metainformação
que representao

comportamento transacional segundo o perfiltransacional adotado.

Para facilitara compreensão de tais conceitos procuramos agrupa-los conforme
os principais processos do modelo transacional:
Quebrador de transações;
. Mapeamento da quebra transacional
. Tipos de transações particíonadas
Pré-escalonador (fase de classificação) ;
. Origem e destino de transações

. Pesostransacionais
. Prioridade datransação
Pré-escalonador(fase de seriação);
. Porcentagem de aceite
. Grau de aceite

Parâmetros da base de conílfguração utilizados pelo quebrados de fransações
Os conceitos a seguir apresentados fazem parte da base de configuração e são

utilizadoscomo parâmetros pelo quebrador de transações no processo de quebra

transacional.

MgpgâHento da auebra transacional
Um importante conceito introduzido pelo modelo transacional é a quebra das

transações Dependendodo conjuntode regras de negócioexistente,uma organização

tem interesse em atender melhor ou com maior intensidade a uma determinada
transação ou dado de um determinadocliente.

Conforme o modelo e pe.rfiltransacional adotado, a quebra da transação
ocorrerá por diferentes motivos. Entendemos que, em se tratando de bancos de dados
autónomos, o grau de conflito e conseqüentemente a quantidade de transações negadas
é numerosa. Assim, não é desejado que transações realizadas em bases de dados.
quando em momentosde desconexão, sejam negadas ou não atendidasem razão de
conflitos existentes entre réplicas de dados.
Visualizamos a quebra das transações como uma forma de atender, mesmo que
parcialmente,às várias transações conflitantes,mas sempre considerando para isso as
regras de negócio representadas no modelotransacional em questão.

A base de configuraçãoarmazena as informaçõesque auxiliamno processo de
partição de transações conforme o perfil transacional adotado. Para 'cada perfil
transacíonal

a base de configuração

.registra

um conjunto de regras

diferentes' que

condizem com o tipo de aplicação existente. Assim, o mapeamento das informações
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para quebra transacional depende do domínio de aplicação
A quebra transacional pode ocorrer de diversas formas. Uma delas é baseada no
conjuntode dados envolvidos com as transações. Um perfiltransacional que se beneficia
desse tipo de mapeamento são as aplicações cadastraís que realizam'a validação de

Nesse pera.l, a estrutura da base de configuração necessária para mapear a
quebra transacionaldeve permitira representaçãodo conjuntode dados que pode ser
alvo.de partição ou particionável.A tabela abaixo mostra a representação dos conjuntos
particionáveis na base de configuração.

conjunto de dados particíonáveis Dado cadastra!

A
B

C

D

âl....

a.. onde

(x :l.

n\

bl.... b.,. onde v =1.n
cl... c,. onde íz =1. n)
d.. .. d..,. onde

rw =1 . nl

Tabela 1 --EstrLLtltrada base de con8guração para mapeatltentodos conjut\tosde dados particiot\ágeis.

O conjuntode dados particionáveísdenominado,4 agrupa os dados cadastrais

al,--,ax,onde.(x=1.,n)..Todo agrupamentoreúne os dados cadastraisque são

semantícamente relacionados conforme o perfil transacional adotado. Assim. dados
corrrespondentes a uma mesma informação cadastral são representados em um mesmo
conjunto de dados.
Os dados cadastrais semantícamente relacionadosencontram-se agrupados em
conjuntos, p.odemos então quebrar as transações baseando-se nos agrupamentos que
estaremos isolando em subtransações os conjuntos de dados não relacionados.
Realizando o mapeamento de conjuntos de dados particionáveis,o perfiltransacionalde
aplicação cadastral auxilia o processo de quebra transacional.
O processo de quebra transacional está completoquando a estrutura da base de
configuração no perfil transacional de aplicação cadastral realiza o mapeamento das
transações conforme os conjuntos de dados particionáveis.
Observe na tabela abaixo o mapeamento dos tipos de transações possíveis com
os conjunto.sde dados particionáveis. Cada tipo de transação pode realizar a quebra
transacional de forma diferente, baseando-se em distintos conjuntos de dados.
Utilizamos a denominação R, S e apara indicar diferentes tipos de transações.

I'ipo detransacão

Conjunto dedadosoarticionáveis

S
T

B.C.D
A.B.C

R

A.B

I'abeto 2 -- Eslrututa da base de con$guração para ntapecunento das trattsações particiotladas por conlut\to de dados.

O quebrador de transações utilizaas informações dessas estruturas da base de
configuração para identificar,conforme o tipo de transação, quais os dados cadastrais
que podem ser particionadosem subtransações.
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Apresentaremos

mais

detalhes

desse

mapeamento

de dados

no

perfil

transacional
de aplicaçãocadastralna seção 4, entitulada"Exemplode aplicaçãodo
modelo transacional"
Outro perfil transacional

que realiza um processo

de quebra transacional

diferente do apresentado anteriormenteé o de vendas com controle de estoque. Nesse
caso, as regras de negócio existentes podem previlegiar que um determinado tipo de
cliente tenha príondadesobre os demais. Assim, os pedidos realizados por esse tipo de
cliente têm precedência sobre os pedidos realizados pelos demais clientes. Essa 'regra

serve exclusivamente
para consideraros interessese necessidadesda organizaçãona
resolução de conflitosentre transações conflítantes.Assim, os clientes pelos quais a
organização tem preferência terão seus pedidos atendidos antes dos demais.

Mas como serão tratados os demais pedidos já que o estoque apresenta uma

menor disponibilidadede produtos? Para que sejam melhor atendidos,os pedidos

posteriores serão afeitos mesmo que parcialmente.Dependendo das regras de negócio
existentes, a organização pode preferir atender parcialmentea um cliente em vi;z de
negar totalmente um pedido.

Nesse perfiltransacionalde aplicação de vendas com controlede estoque, uma
forma de suprir a execução parcial do pedido é quebrar a transação inicial em outras
subtransaçoes que substituirão a transação original. No caso de um aceite parcial, uma
subtransação gerada atenderia parcialmente ao pedido inicial com a quantidade
disponível em estoque.

Outra subtransaçã.o possível seria uma transação proposta para entrega ou
venda dos demais produtos restantes dentro de um 'período de tempo futuro. Tal
subtransação

pode utilizar as informações

de reposição de estoque previamente

agendadas para atender a esses pedidos parciais. Nessa situação, o cliente poderia
optar.por aceitar a quebra proposta e aguardar pela execução futura das subtransações
gera as
Por causa da quebra de transações proposta pelo modelo transacional.temos a
ocorrência de parcialidadede aceitação de transações. Diferentementedos modelos

transacionais

convencionais

baseados

em

protocolos

síncronos

que

utilizam

principalmente o protocolo fwo-phase-coam/f e suas derivações [17]. A quebra de

transações ajusta-se mais ao modelo assíncrono utilizadopelos 'bancos de dados
autónomos.

No modeloconvencionaluma transação só é aceita (fase coram/l)se todas as
réplicas.de dados garantirema consistência atómica da transação. Caso contrário,tal
transação é negada (fase aóorZ)devendo ser seriada posteriormentepara obter sucesso.

A quebra de transações não é novidade na área de banco de dados.

Diferentemente do conceito de transações partidas [15] existentes em bancos de dados

distribuídosque ocorrempara execuçãode transaçõesnas várias bases de dados
existentes,a quebra realizada no modelopropostoserve para aumentaras chances de
aceitação das transações conflitantesbaseando-se nas regras do domíniode aplicação.
Dependendo do grau de sobreposição existente entre as várias instâncias de
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bases de dados clientes, pode ocorrer um aumento na rejeição das transações
tentativas, resultando em transação desfeita nos nós clientes. A'quebra transacional
auxiliana redução da quantidade de transações rejeitadaspor intermédiodo aumento na
aceitação das subtransações geradas com a quebra, permitindouma parcialidadeno
aceite das transações origens, evitando que estas sejam totalmentenegadas, conforme
visto na seção.3.2.4. A eficácia de tais propostas depende das configurações do modelo
e perfil transacional utilizados pela organização.

Assim, como conseqüência do uso da quebra de transações e da parcialidade de
aceite temos um aumento na aceitação de transações originalmente conflitantes e uma
redução na quantidadede negação de pedidos.
Relacionado com o processo de quebra transacional realizado pelo quebrador de
transações apresentamos a seguir dois tipos de transações particionadas que podem
surgir conforme o perfil transacional adotado.
Tipos de transacões oarticionadas
Relacionaremos

os dois tipos de transações

particionadas que auxiliam na

reduçãoda quantidade
de conflitos
entreas transaçõesque utilizam
o modelode
sincronização assíncrono]1 5, 17].

Baseados nas característicasde parcialidadee quebra transacional,temos dois

tipos de transação particionadas, conforme o perfil transacional da aplicação de vendas
com controle de estoque.

Transaç;ão suóslffufa: Temos a ocorrência desse tipo de transação quando o

aceite de uma transação,

no momento de sua seriação, não pode 'ser realizado

completamente:Fundamentado no conceito de quebra transaciÓnal proposto pelo
modelotransacional, a transação é particionada em duas subtransações, uma contendo
a parte aceita da transação origem e outra referente à parte não-aceita.

O termo suósf/lula deriva do fato de as subtransações serem geradas sempre
que uma transação permite aceitação parcial. As novas subtransações permanecem

então vinculadas à transação ongem, possibilitando a esta a associação da porcenfagem
de ace/fe referenteàs várias subtransações geradas e aceitas conforme formalizado no
item 3.2.4

O nó cliente recebe como resposta de uma solicitaçãoparcialmenteaceita as
duas novas subtransações geradas. Note que as subtransações não-aceitas podem ser
ressubmetidas ao sistema para um novo processo de seriação e assim sofrerem outras
quebras transacionais originandonovas subtransações.
71';ansação conde/ona/: Semelhante à transação substituta que apresenta
parcialidade na aceitação de transações, a quebra transacionalsomente será realizada
na transação condicionalapós a confirmaçãodo nó clienteque originoua transação.
Entendemos que nessa proposta a não-aceitação da transação resulta em uma negação
que pode ser desfeita considerando-se os novos limitesexistentesna base de dados da
aplicação central. Diante dessa nova visão da base, a ressubmissão com os novos
valores pode ser realizada para ser então novamente seriada pelo servidor central.
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Para auxiliar na redução da quantidade de ressubmissões entre clientes e

servidor, o modelo proposto permite a configuração de um limitemínimo necessário para
a aceitação das transações condicionais. Esse limitemínimo associa às transações uma
porcenfagem conde/ona/, que corresponde à quantidade mínima a ser atendida para que
uma transação seja aceita, sem a necessidade de confirmaçãopelo cliente origem.

) termo transação condicional or\g\na-se da porcentagem condicional de

aceitação

associada

às transações

e necessária

à direta aceitação

cona/c/ona/s que respeitam os limites predefínidos pelos clientes.

das

Zra/7saç;ões

A diferença .entre os dois tipos.propostos está relacionada à aceitação parcial
direta (sem limite inferior ou confirmação / ressubmissão) e a controlada. O modelo de

fransaç;ãocona/c/ona/se ajusta bem aos variados tipos de aplicações existentesno
mercado pois quantidades inferiores às obtidas pela porcenfagem cond7c/ona/podem
inviabilizar a aceitação da transação por parte dos clientes. O modelo de fransaçlão

suósf/lulatambém se adapta bem a diversas situações reais nas quais a aceitação
parcial é desejada independentemente das quantidades (porcentagensj aceitas.

Outra grande diferençaentre os tipos de transações que propomosé a

confirmação de transações

para ressubmissão.

Tal opção só ocorre na fransaç;ão

cona/c/ona/pois na fransação suósf/furaas quantidadesaceitas independemde limites
mínimos. Dependendo

das . porcenfagens

cona/c/0/7a/s utilizadas nas

fransaç;ões

cona/c/orais(valores baixos), pode-se simular um comportamentoequivalenteàs

fransaç;ões st/ósr/fofas, isto é, as transações são sempre aceitas por mais distantes que
sejam os valores aceitos na seriação.

Os novos tipos de transações baseiam-se no princípioda parcialidadede

aceitação de transações. O modelo transacional apresentado na solução proposta utiliza

o conceito de quebra transacional para diminuir a quantidade de conflitos entre
solicitações conflitantes e aumentar a aceitação (parcial ou não) de transações que
utilizambancos de dados autónomos com seriação assíncrona.
Mais detalhes a respeito do processo de quebra transacional podem ser obtidos
no item 3.3.3, denominado "Quebrador de transações".

Continuando com a descrição das informações da base de configuração,
prosseguiremos com o detalhamentodos parâmetros envolvidoscom o componentepréescalonador. Dividimos os parâmetros da base de configuração utilizados pelo preescalonador em duas partes,. uma relacionada à fase de classificação de transações e
outra relacionada à seriação de transações após a etapa de classificação.
l

Parâmetros da base de conffguraçâo utilizados pelo pré-essa/amador(fase de
classificação)
Detalharemos agora os parâmetros da base de configuração utilizados pelo préescalonador na etapa de classificação de transações. Tal'processo de classificação
ocorre nas transações armazenadas na versão servidora da base de transações
tentativas. Neste momento, o processo de quebra transacional já foi realizado. e as
transações que podem ser alvo do processo de classificação são as subtransações
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geradas pela quebra transacionalmais as transações clientes que por algum motivo

não sofreram partições pelo quebrador de transações.

Este conceito mapeia as informações relacionadas à origem e ao destino das
transações registradas na base de transações tentativas. Dependendodas regras de
negócio vigentes em uma organização, esta pode ter interesse em atender melhor às

transaçoesde um determinadotipode clientedo que de outros.Assim, a origemda
transação pode influenciarna ordem de classificação das transações.

'

Dependendo do perfil transacional adotado, podemos entender como destino da
transação o local onde será finalizada. Por exemplo, no perfil transacional da aplicação

de venda com controle de estoque, o destino da transação está relacionado à
localização. do comprador de determinada mercadoria que foi comercializada por um
vendedorde certacidade. Nesse caso, se existirinteresseda organizaçãoem atender
bem esse comprador, especificamente, ou os compradores de uma determinada reg ão
que a empresa tem interesse em expandir, a prioridade é influenciada de modo a refletir
talinteresse.
Na forma de representar esses conceitos na base de configuraçãoé criar
estruturas capazes de classificar os tipos de cliente, a operação, a localização,os dados
envolvidos, ;.., e o fator q\le indica a relevância de tais informações para o cálculo da
prior/dada das Iransaç;ões', conforme visto na seçã0 3.2.2. Abaixo representamos um
esboço da.estrutura imaginada baseada no perfil transacional da aplicação de venda
com controle de estoque.

I'ipo de cliente
Gerente
Supervisor
Vendedor

Doeracão

Venda
Venda
Venda

Localização

Até 100 km
Até 80 km
Até 40 km

Todos
Todos
Todos

Alta
N/lódin

Rnivn

I'abala 3 -- Estrutura da base de con$gtlração para repl'esentação da origem e destino das trattsações.

O Eaforde re/ev'áncüé um índice que representaa importância
de um

determinado conceito no cálculo da prioridade das transações. Assim, cada conceito

possui um fator de relevânciapróprio.A tabela acima apresentadailustra a
representação do fator de relevância referente ao conceito de origem e destino das
transações.

Mais detalhesa respeitoda prioridadedas transações serão apresentadosa

seguir. Antes, porém, iremos detalhar o conceito de l)ecos fransac/ona/sque também
contribuempara o cálculo da prioridadedas transações, visto na seção 3.2.2.'

Pesos transacionais
Peso fransac/ona/ é outro conceito importante que influenciadiretamente no
processo de classificação de transações pelo pré-escalonador. Os pesos constituem um
seriação glotPrzpelopré.escalonador

representa a prioridade das transações partidas para fins de
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novo /arar de re/eu'â/7cü.que participa do cálculo da pHoddade das fransaç;ões para efeito
da classificação realizada pelo pré-escalonador.

Entendemos que, dependendo das regras de negócio utilizadas pela
organizaçãol. as quebras transacíonais podem ser realizadas associando pesos
diferentes entre as várias subtransações resultantes. Dependendo das subtransações
geradas, as organizações podem valorizar certas subtransações atribuindoa estas l.ima
maior importância para a sua aceitação.

Um exemplo que ilustra bem esse conceito de pesos transacíonais é um sistema
cadastral que faz validação de dados. Dependendo datransação cliente, o quebrador de
transações realiza a quebra transacional da transação em várias outras subtransações

Todas. as informações modificadas (inseridas, alteradas ou excluídas) devem 'ser
validadas. Suponhamos que, no conjunto de dados modificados, um dado tenha maior

importância
pala a organização.do que os demais.A ele é associadoum peso

transacional muito maior que os outros.

'

A utilização de .pesos transacionais é importante para ajustar a quebra de
transaçoes às necessidades representadas pelas regras de negócio adotadas pela
organizaçãoe representadas pelo perfiltransacional, segundo o modelotransacional
instanciado.

A parametrização das. quebras transacionais utilizadas bem como dos pesos
transacionais adotados é permitida pelo perfiltransacional. Desejamos propiciar com isso
um dinamismo no ajuste às regras de negócio utilizadas pela' organização
Convencionámosque a soma dos pesos transacionais das subtransações geradas deve
ser igual a. 100%. O uso de pesos com .soma diferente de 100% é permitida mas devem
ser ajustadas no momento dos cálculos.
Baseado no perfiltransacional de aplicação cadastral, apresentamos abaixo uma
estrutura da base de configuração para representar os pesos transacionaís associados
às subtransações geradas pelo quebrador de transações. Representamos também
nessa estrutura o fator de relevância que indica a influência do conceito de pesos
transacíonais no cálculo da prioridade das transações.
'

tipo detransacão
R

R
S
S
S
T
T
T

Conjunto de dados narticionáveis
A
B
B

C

Fatal dn rnlnt/areia
Rnivn
h/lódin

D

alta
Rnivn

B

N/lódin

A

Alta

I'abala 4 -- Estrutura da base de configuração que mapeia os pesos tratlsacioi\ais para efeito dofator de relevância.

A tabela acima referencia a quebra transacional e apresenta o mapeamento dos

conjuntosde dados partícionáveissegundo os tipos de transações existentes.Apenas
associamos a tais mapeamentos o fator de relevância referenteao cálculo da prioridade
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datransação

Após apresentarmosdois conceitos que são utilizadospor meiode fatores de
relevância pelo pré-escalonador no processo de classificação das transaçõeq
detalharemos a seguir o conceito de pHoddade das fransaç;ões.

'

;

Segundo o modelo transacional conceptualapresentado em 3.2, a prioridade da
transação .é o principal conceito. para o .processo de, classificação das transações
armazenadas na base de transações tentativascentral. É a informaçãoda prioridadeda
transação que é utilizadapara classificar as transações que posteriormenteserão
seriadas segundo a nova ordenação obtida.
A prioridade da transação é influenciada diretamente pelo comportamento
transacional da aplicação. Ela é uma métrica obtida das diversas informações
armazenadas na base de configuração..Cada informaçãoconstituium parâmetro(fator
de relevância) que irá comporo cálculo da prioridade datransação.

'

~

A seguir apresentamos a fórmula do cálculo da prioridadeda transação, que
baseia-se nos fatores de relevância obtidos dos parâmetros armazenados na 'base de
configuração que influenciam no processo de classificação de transações.
Pi = .2,ai(i=

1, n) * Ki (i:

1, n)

em que

pi é a prioridadeda transação de i(i:: 1, n),
af é o favor de re/eu'ánc/a do parâmetro

/ r/ = 7, n9 transação

.Á e

K/ é um índice para ponderar os /amoresde re/eu'ánc/a/ nas transações j.
A fórmula acima apresentada é utilizada para o cálculo da prioridade da
transação, e o resultado obtido pode ser armazenado em uma estrutura na base de
transações tentativas central similar à apresentada abaixo.

Identificadordaísub Eransacão
chave primária

Prioridade datransacão
Falta. Média. Baixam

Taipa/a5 -- Esfrzifu/a da base de fra/zsações re/zrarlvarcentral com a classificação das transaçõessegundo as
prioridades

As prioridades da transação acima .apresentadas são classificadas em apenas

três ,denomin.ações

(alta,

média

e

baixa).

Recomendamos

a adoção

de valores

numéricos pois permitem o uso de um intervalomaior de valores, o que ocasiona uma
melhor distribuição da transação no processo de classificação.

Parâmetros da base de comi:iguraçãoutilizados pelo p/é-essa/amador(fase
de seriação)
Detalharemos agora os conceitos da base de configuração utilizadospelo préescalonador na etapa de seriação de transações. Ressaltamos que tal processo ocorre
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nas transações armazenadas na versão servidora da base de transações tentativase
utilizaa ordenação obtida na fase de classificação das transações pelo pré-escalonador.
Porcentaaem de aceite
Após serem classificadas pelo pré-escalonador por meio do uso da prioridade da
transação. como critério de ordenação das transações, o pré-escalonador realiza a
seriação das transações utilizandoa classificação obtida. Essa classificação organiza as
transações clientes conforme os interesses da organização que' encontram-se
rep.resentadosna base de configuração. Mais detalhes a respeito do processo de
seriação das transações são apresentados no item 3.3.4.
A porcentagem .de aceite é utilizada como métrica para saber o quanto uma

transação já foi atendida. O interesse em introduzirmosesse conceito é calcular os
aceites parciais de uma transação que sofreu o particionamento pelo componente

quebradordetransações.

No modelo proposto uma transação pode ser parcialmenteatendida por causa
da geração de.subtransações. Isso resulta em um conceito chamado porcentagem de
aceite. No perfiltransacional da aplicação de venda com controlede estoque, um pedido
de 100 unidades de um produto poderia ser particionado em outras duas subtransações
uma atendendo 60 unidades no momento e outra subtransação futura com as 40
unidades restantes. Nesse caso podemos entender que a transação origem após a
quebra tem uma percentagem de aceite de 60%. Todo e qualquer exemplo depende
única e exclusivamentedas regras de negócio representadaspelo perfil'trans;cional
instanciado através do modelo transacional.
Os parâmetros armazenados na base de configuração influenciam no cálculo da
porcentagem de aceite das transações partidas. Para exemplificar essa influência.

consideramos a seguir o conceito dos pesos transacionais.

Os pesos transacionais relacionam-se com a aceitação das transações

pois

juntos compõem o cálculo .da porcentagem de aceite da transação original. Em certos
casos, mesmo que a maioria das subtransações geradas pelo quebrador de transações
seja.aceita, a não-aceitaçãode uma subtransação que é relevantepara a organização
resulta em uma baixa porcentagem de aceite.

Assim, mesmo tendo o aceite de todas as demais subtransaçõesgeradas

referentes aos dados de menor importância, a transação origem ainda pode apresentar
uma baixa aceitação em virtude da não-aceitação da subtransação referenteao dado de
maior peso.

Mais detalhes a respeito dos pesos transacionais encontram-se na seção 4

denominada "Exemplo de aplicação do modelo transacional"
Grau de aceite

O pré-escalonador classifica as transações clientes utilizandoo comportamento
transacional representado na base de dados de configuração, que armazena as regras
de domínio de aplicação instanciadas pelo modelo transaclonal adotado. As transaêões
são seriadas seguindo a ordem estabelecida pelo pré-escalonador.
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Conforme apresentado no item 3.2.4, o grau de ace/fe g/oóa/ da transação T
corresponde à decisão para fins de aborto, compensação ou aceite da transação em
questão. No modelotradicionala condição de finalizaçãoda transação está relacionada
a aceitação ou ao abortodas transações. No modelotransacionalpropostoa condição
de finalização está relacionada ao grau/de ace/fe g/oóa/das transações'
'

O conceito de grau de ace/fe g/oóa/ da transação T auxilia na definição da
jin'jjzaçg' das trans'ções .pf'is mel.suja quanto uma certa transação pa'tido;já Üi
aceita. O grau de aceite define a finalização das transações por meio'do grau de
importânciaak de cada transação partida Ü. Assim, dependendodo perfiltransacional
adotado, uma aplicação pode considerar como finalizadaas transações que atenderem

ao grau de aceiteglobalO, mesmoque nemtodasas transaçõesÜ tenhamsido
finalizadas.

Dessa maneira, poderemos ter transações que são consideradas finalizadas pela
aplicação pois .atenderam ao limitemínimo do grau de aceite (Q) da transação T , mas
apresentam subtransações que não foram aceitas.

3.3.3. Quebrador de transações
SERVIDORCEN

Aplicação

Ações:
1 - Avessa o comportamento transacional
2 - Particiona transacõcs

Figura 6 Quebrados de transições localizado ltosewidor ceuti'al.

O

quebrador

de transações

é outro importante

componente

do modelo

transacional. Ele realiza a quebra transacional das transações armazenadas na base de
transações. tentativas central segundo o comportamento parametrizado na base de
configuração do perfil transacional instanciado.

Descrevemos anteriormenteno item 3.3.2 os parâmetrosutilizadosda base de
configuração pelo quebrador de transações para realizar a quebra transacional. Neste
mesmo item, apresentamos exemplos de perfis transacionais, e algumas estruturas de

dados necessárias à representação dos parâmetros que compõem o comportamento
transacionalinstanciado.
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O processo de quebra transacional proposto pelo modelo transacional diminuia
quantidade de transações partidas negadas por meio da atribuição de parcialidade à

aceitação das. subtransações geradas. Mais detalhes a respeito da seriação de

transações no item3.3.4.

'

O quebrador de transações realiza a quebra transacional segundo o perfil
transacional instanciado. Para exemplificar mais detalhadamente o processo de quebra
transacional, considere o seguinte pseudo-algoritmode particionamentobaseado no
perfiltransacional de aplicação cadastral.

a

Adora o comportamento transacional da base de configuração
a. Acessa as estruturas auxiliares que contêm o mapeamento das quebras
3. Identificaos conjuntos de dados particionáveis
Para cada transação não-partidada base de transações tentativascentral
a. Analisa os dados envolvidos
b. Mapeia os conjuntos de dados partlcionáveis
s. Realiza a quebra transacional
Segundo os conjuntos de dados particionáveis identificados, particiona

a transação;

Cria subtransações na base de transações tentativascentral;
Modifica a transação origem para vincular as quebras.

Tabela 6 -- Pseudo-aLgoritmode qtlebratransacional do quebradosde transações.

Os detalhes dos parâmetros e estruturas de dados envolvidos com a quebra
podem ser obtidos no item 3.3.2, no tópico referente aos parâmetros da base de
configuração utilizadospelo quebrador de transações.
Para perfis transacionais diferentes de aplicações cadastrais, o pseudo-algoritmo
acima deve ser revisto de forma a contemplarde modo mais eficienteo comportamento

transacíonal adotado.

Na seção 4. abordaremos mais detalhadamente um exemplo de aplicação do
modelo transacional que realiza o processo de quebra transacional de transações
baseado no perfil transacional de aplicação cadastral.
'
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3.3.4.Pré-escalonador(senador)
SERVIDORCENTRAL
BD

Quebrador

central

Aplicação
Configuração
Transações
tentativas

Figltra

7 -- Pré-escalonados

Açõ
1 - Adora

o comportamento

transacional

2 Classifica transacões segundo critérios
3 -- Seria as transações respeitando a classificação

tocalizcido

}\o sewidor

cento'a{.

Descreveremos agora outro importantecomponente do modelo transacional. o
pré-escalonador..(senador) de transações assíncronas. Esse componente tem dois
importantes papéis:
e

e

Classificar as transações submetidas pelos clientes utilizandopara isso as
regras de domíniode aplicação adotadas pela corporação e representadas
na base de dados de configuração.
Serrar as transações da base de transações tentativascentral, seguindo a
ordenação obtidapelo processo de classificação.

O pré:escalonador

utiliza a base de dados

de configuração,

que representa

o

perfiltransacional instanciado pela corporação para reorganizar as transações' clientes. A
reclassificaçãode transações usa as regras vigentes na base de dados de configuração.
Mudanças na representação das regras do 'perfil transacional adotado resultam em
reconfigurações da base de dados de configuração. Assim, momentos distintos de

processamento do pré-escalonador podem produzir diferentes classificações das

transações.

Assumimos então que as transações clientes encontram-se organizadas e

representadasna base de dados de transaçõestentativasdo nó cliente.Assim que
existir conexão com o servidor central, tais transações serão transmitidas ao servidor

central para aceitação, permanecendotambém na base cliente com o estado de
transação tentativa (pendente e aguardando validação). As transações originadas nos
vários nós clientes são registradas na base de transações tentativascentral'para serem
classificadas e posteriormente seriadas (aceitas, parcialmente aceitas ou rejeitadasj.
A classificação dessas transações está condicionada à periodicidadecom que o
pré-escalonador é processado. Um sistema que apresenta alta disponibilidade de
conexão pode .utilizar o pré-escalonador como um processo ativo que checa
repetidamentea base de dados de transações tentativas central, considerando todas as
transações existentes inclusive as recém-chegadas e as que nunca foram alvo de
classificação anteriormente.
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Uma solução desconectada classifica as solicitaçõesapós intervalosde tempo,
considerandotodo o lote de transações existente no instante de sua execução. Uma
diferença.entreos dois modos de processamento reflete-sena quantidadede conflitos
existentejunto às várias transações e na ordem de aceitação.
No processo conectado, os pedidos são classificados e seriados quase

imediatamente
após o envioda transaçãoao servidor.Como conseqüência,'
uma
resposta da análise confirmandoou rejeitando a transação estará disponível ao nó
cliente quase que imediatamente após sua transmissão.

No processamento desconectado, os nós clientes submetem para aceitação lotes
das transações realizadas desde a últimaconexão ao sistema. A ocorrência de conflitos
no processamento desconectado é inevitável por causa da maior disponibilidadede
acesso aos dados (uso quando desconectado do sistema).
A ordem de aceitação das transações também é influenciadapelas diferentes

formas de processamento.O processamentodesconectadoanalisa uma maior
quantidade de transações, desde as recém-realizadas até as posteriormentesolicitadas
à última execução do pré-escalonador. Assim, em razão da reclassificação realizada pelo
pré-escalonador, uma transação que antes seria atendida imediatamente na situação de
processamento conectado, poderá ser colocada em segundo plano quando estiver no
processamento desconectado.

Como a ocorrência de conflitos entre as transações desconectadas é mais

numerosa, o pré-escalonador considera as regras de domínio de aplicação vigentes no
modelo transacional instanciado para classificar as transações mais importantes
conforme os interesses da organização. Esse tipo de seriação difere dos atuais' modelos

existentesno mercado [17] pois.ressa]ta o foco de ação da empresa (usuário) segundo
suas regras de negócio (necessidades). .Esse modelo traz algumas vantagenspois pode
ser facilmente reconfigurado e adaptado de forma a considerar as novas regras do
modelo transacional instanciado.

O pré-escalonador é um componente da solução proposta, parametrizado pela
base de dados de configuraçã.oatravés do perfil transacional adotado pela empresa.
Para que esse perfil seja facilmente reconfigurado, o componente proposto deverá
apresentar meios para .uma rápida .reorganização

das regras utilizadas. A princípio

imaginamosque o modo mais intuitivode realizar essa configuraçãoé por meio da
escolha do uso ou não de determinadaregra como critérioa ser usado na validação das
transações. Assim, determinadocritério poderá ser desconsiderado facilmentepelo préescalonador, bastando apenas não ser selecionado para uso. As demais regras
existentes continuariam válidas sendo aplicadas pelo pré-escalonador em seu
processamento.

Dentre o conjunto de regras selecionadas, o pré-escalonador permitea escolha de
uma ordem de precedência no uso das regras como critérios de classificação. Assim, o
uso de regras no proce.ssamento do pré-escalonador, utilizando ordens invertidas, pode
resultar em conjuntos distintos de classificação de transações, tanto pela ordem aplicada
como pelo conteúdo selecionado.

Uma forma de implementarprecedência entre regras é realizar a ordenação das
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mesmas na validação das transações pelo pré-escalonador. Garantimos com essa
ordenação a aplicação das regras segundo os interesses da organização.

Outro nível adicional de funcionalidadee flexibilidadeque o pré-escalonador
proporciona é a associação de filtros às regras de domínio de aplicação existentes.
Dependendo do perfil transacional instanciado, diferentes regras de negócio são
utilizadaspara corlfiguraro pré-escal.onadorde transações (via base de configuração).

Cada.regra permitea associação de filtrosde busca específicosque restringema
classificação e a seriação conforme os critérios relacionados aos intereslies da
corporação.

Os filtrosrespeitam as validações e restrições relacionadas às regras de negócio
pois o comportamentotransacional do domínio de aplicação representado na base de
dados de configuraçãoé obtido por meio de análise das regras da base de dados da
aplicação.

A identificaçãodos filtrospode ser feita pela análise do tipo do dado ou do
conjuntode valores válidos nos campos da base de dados da aplicação de onde as
regras se originaram. Assim, essa análise mapeia o tipo de filtronecessário segundo a
regra de negócio associada.

Por exemplo,

se o campo que originou a regra utiliza

valores inteiros ou somente aceita um conjunto de valores predefinidos, então o filtro
associado
PYiqTnnTnq deve utilizar um valor de dado compatível e válido com as restrições
Além das restrições e validações associadas às regras de negócio, o uso de filtros

exige.a presença de operadores lógicos para realizar as operações de comparação e
seleção das transações desejadas: São exemplos de operadores lógicos: igual,
diferente, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, presente e nulo presente,
representados, respectivamente,

pelos símbolos =, <>, ç >, <=, >=, h e nof ü.

Esses operadoresassemelham-semuitoaos existentesno âmbitode banco de
dados. Como exemplo temos as cláusulas ü e <> do comando se/ecf do SQL

(Linguagem de Consulta Estruturada). O mapeamento desses operadores lógicos de
filtrosnos comandos SQL visa minimizaras dificuldadesexistentesna implementaçãodo
compllnente de seriação presente no uso de sistemas gerenciadores de banco de dados
O.poder do.pré-escalonador associado ao uso de filtros e regras de negócio
permite às aplicações o controle e seleção de solicitações conforme os interesses da

corporação. Uma vez classificadas as transações, o sistema as atenderá fazendo a
seriação.segundo a ordenação obtida. A seriação refletena base de dados da aplicação
as modificaçõesrealizadas pelas transações clientes aceitas.
A base de dados de transações tentativaslocalizadano servidor centraltambém é
atualizada de forma a refletir as transações aceitas. Posteriormente, essas modificações
deverão ser transmitidas às bases de transações tentativas clientes para que estes
tomem conhecimento do andamento de suas transações.
Os detalhes relacionados ao processo de propagação das transações seriadas

não serão tratados aqui pois este trabalhoestá focado na integraçãoassíncrona de

bases de dados autónomas.Para todos os efeitos,consideraremos
que, após a
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seriação, existe a comunicação do.servidor central com os nós clientes para repasse dos
resultados do processo de aceite das transações.
'
'

O pré-escalonador é um dos componentes-chave do modelo transacional
propostopois utilizana classificação e seriação de transações:
Comportamento das regras de negócio representadas
transacional;
Associação do comportamento com os filtros de seleção;
Ordenação e/ou uso dos critérios de seleção.

no

perfil

Todos esses conceitos acima apresentados são convertidos em estruturas de
dados da base de configuração para representar o comportamentotransacional do perfil
transacional adotado. As regras representadas nessas estruturas são exemplos de
parâmetros relacionados ao cálculo da prioridade de transação, que é o principal
conceito utilizadopelo pré-escalonador para realizar a classificação das transações. '

A seguir apresentamos um pseudo-algoritmoque ilustra os processos de

classificação e seriação de transações realizados pelo pré-escalonador.

Adora o comportamento transacional

a

a. Seleciona critérios da base de configuração;
). Ordena critériossegundo regras de negócio;
3. Aplica filtrosde seleção nos critérios.
Para cada transação da base centralde transações tentativas
a. Calcula a prioridadeda transação baseando-se nos favoresde relevânciae
no índice de ponderação dos fatores;

0

classifica as transações conformeas prioridadesdas transações.

). .Registra na estrutura auxiliar o identificador da transação e sua prioridade.

'

I'abala 7 -- Pseudo-algoritmo de classi$cação do pré-escatonador.

1) Ordena as transações segundo a classificação obtida pela prioridade das
6/
2)

a

[ransações.
Para cada transação deve-se verificara existência de conflitos:
a Se existe conflito.decide entre:
Aceita uma transação e abortar as demais; ou
B
Aceita as transações conflitantes conforme a ordem de classificação
aplicandoaceites totaise parciais.
b. Senão, aceita a transação.
Transações
aceitas devem propagar as atualizações para a base da aplicação
centra!.
I'apela 8 -- Pseudo-algoritttto de set-caçãodo pré-escalottador

Os detalhes dos parâmetros e estruturas de dados envolvidos com a classificação
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e seriação de.transações

.podem. ser obtidos no item 3.3.2, no tópico referente aos

parâmetros da base de configuração utilizadospelo pré-escalonador.

A seriação realizada após a. classificação garante à organização que o

comportamento transacional adotado foi respeitado por meio dos parâmetros de seriação
entre as solicitações conflitantes.

';

Após a seriação, as transações partidas são executadas e o conceito de grau de
aceite permite que, após .o proFes.se de execução, tais transações partidas sejam
avaliadas quanto ao critério de finalização. É importanteobservar que' o conceito de
término de uma transação está condicionado aos parâmetros de aceite. Podemos afirmar
que uma transação T foi finalizada sem que suas respectivas subtransações não sejam

todas completadas.

'

''

Mais detalhes da estrutura do pré-escalonadorpodem ser obtidas na seção 4,

entitu ada Exemplo de aplicação do modelo transacional", no item referente ao préescalonador.
''
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4. Exemplo de aplicação do modelo transacional
Após apresentarmos a implementação do modelo transacíonal conceitual na
seção .anterior, detalharemos agora um exemplo de aplicação cadastral com validação
de dados que se beneficioudo modelotransacional ora proposto.
''
Essa seção encontra-se dividida em itens que correspondem aos vários
componentes necessários à aplicação do modelotransacional conceptual.São eles: base

de transaçõestentativas,
base de configuração,
quebradorde transações'
e pré.
escalonador(senador).

Antes de iniciarmosa descrição propriamentedita dos componentesdo modelo
transacíonal utilizado,faremos a seguir uma breve introduçãoa respeitoda aplicação

cadastralaserabordadanestaseção.

'

''

4. 1. Aplicação: DECA (Declaração CAdastral)

Este itemdescreve a aplicação cadastral que serve de exemplode utilizaçãodo

modelo transacíonal.

O sistema cadastral denominado DECA Eletrõnica constitui a aplicação cadastral

da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São'Paulo (Setaz-sPIÍ
respons?vel. pejo cadastro dos contribuintes paulistas do ICMS (Imposto sobre

Circulaçãode Mercadoriase Serviços).Para a realizaçãocadastral,páriasbases de
dados estão envolvidas,tais como: cadastrocontribuinteJucesp, Receita Federal,
Cetesb etc. Esta situação caracteriza um ambientede multíbasesde 'dados.

Em 1995 iniciou-se na Sefaz-SP o Projeto de Modernização da Coordenadoria de
Administração Tributária (Promocat) que visava à modernização dos processos e

serviços ligados à administração tributária, tendo iniciado em' 1998 sua fase mais
executiva com o Posto Fiscal Eletrõníco(PFE).
O PFE disponibilizava inicialmente apenas informações legislativas e de caráter
geral, além de.poucos.serviços eletrõnicos.Desejava-se abranger os serviços que mais
demandavam tempo de atendimento aos contribuintes. A DECA apresentava 'um dos
maiores índices de demanda de pessoas e tempo de serviço da Sefaz-SP, algo em torno

de 40% a 50% do tempo total.

'

'

Mas como modernizar e automatizarum serviço tão complexoe interatívode
modo a otimizar índices de demanda de tempo tão representativoscomo estes?

Diversas foram as dificuldades encontradas pelas equipes de negócio e técnica, mas o
modelo de negócio que mais se ajustou às necessidades existentes foi o modelo
transacional.
A operaçilo de ."Abertura Inicial" no sistema DECA é o instrumento pelo qual um

contribuintedo ICMS ingressa na Sefaz-SP. As opções de "Alteração"representamas
diferentes maneiras existentes de manutenção cadastral.

Visando a facilitar a visualização da solução desenvolvida, apresentaremos a
seguir exemplos da aplicação do modelo transacional por meio da implementaçãode
seus diversos componentes.
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Maiores esclarecimentos quanto a dúvidas relacionadas aos termos de negócio
apresentados nesse exemplo de aplicação e referentes ao sistema cadastral EiiECA
Eletrõnica podem ser encontrados no glossário localizado no apêndice 1, ao final da
dissertação.

4.2. Base de transações tentativas
No sistema

DECA

Eletrõnica a base

de dados de transações

tentativas

recepciona todas as solicitações de modificação cadastral realizadas sobre os dados
cadastrais das empresas inscritas no cadastro do ICMS, denominadascontribuintes.
As transações permanecem nessa base de dados até que sejam consistidos os

dados modificados.As informaçõesapenas são repassadasà base de dados da

aplicação após.as.transações serem validadas pelo sistema e depois de obterem um
grau de consistência mínima exigido pela Sefaz-SP
A base de dados de transações tentativas está envolvidacom diversas etapas do
processo de sincronização de transações assíncronas. Relaciona-se inicialmentea etapa
de recepção das transações clientes.
' ' ' ''
Em um segundo momento sofre os efeitos das quebras transacionais realizadas

pelo componente quebrador de transações. As transações partícionadassão
armazenadas em sua estrutura junto com a referência da transação que as originou.

Posteriormente a base de transações tentativas é analisada pelo pré-escalonador

que reclassifica as transações nela armazenadas considerandoas regras de negócio
adotadas. Baseado nessa reclassificação as transações são sincronizadas conforme o
processo de seriação.

A estruturada base de transações tentativasdependeexclusivamentedo perfil
tra:nsacionaladotado junto ao modelo transacional. Um subconjunto dos campos
existentes em sua estrutura faz parte dos chamados campos de' confio/e, que são

necessários para viabilizaros processos de quebra transacionale seriação de

transações.

'

Considerando a DECA Eletrõnica e seu perfil transacional de sistema cadastral.
identificamos a seguir um conjunto de campos de controle necessários à estrutura"da
base de transações tentativas. São eles: identificadordo tipo da transação, identificador

do tipode operação ou serviço, controladorde consistênciacadastral,àapeamento das
informações que foram alvo das transações etc.

Para auxiliar o preenchimento desses campos de controle existem tabelas
auxiliares que contêm valores predefinidos pelo perfil transacional e pelas regras de

negócio adotadas. Esses valores limitamo universo de informações disponíveis e
denotam um significado especial a cada valor do campo de controle.
As tabelas

auxiliares

e os campos

de controle serão

apresentadas

no item

referenteao quebradorde transações. No momento,apenas é rltevante sabermos da
existência desses campos e estruturas, e sua função no processo de consístências
cadastrais.

50

Quanto às informações cadastrais propriamente ditas, a base de dados de
transaçoe:s tentativas apresenta uma estrutura com pouca normalização [17] O interesse

em organizar as tabelas dessa forma é tornar os dados mais facilmenteacessíveis nas
várias etapas de consistência e validação cadastral.

O fator que mais influenciou na decisão da estrutura das tabelas com pouca
normalização foi a eficiência no acesso aos dados. Dependendo da transação' um
grandegrupode informações
deve ser acessadoconjuntamente.
Dessa maneira,Jobs
[17]são evitadosnoacessoaos dadosarmazenados.
''
' - -' '
Duas tabelas destacam-se como as principais estruturas de armazenamento das
solicitações cadastrais: a tabela cona/?l) e socül.pd(vide apêndice 3).
A tabela c0/7frib.p/farmazena os dados referentes às informações cadastrais das
empresas Identificamosos seguintes conjuntos de dados que são amlazenados em sua
}sirulura: razão social, nome fantasia, regime de apuraçao, tipo jurídico, CNAE. fiscal
endereçodo estabelecimento,comunicaçãoecontabilista. ' '
' ---'
Já a tabela soc/o.pd armazena os dados referentes às informações cadastrais

dos sócios das. empresas Os conjuntosde dados envolvidosem sua estruturasãcr
:quadrosocietário e endereço do quadro societário.

Mais detalhes sobre os.conjuntos de dados cadastrais serão apresentadosno
item4.3 referente ao mapeamentoda quebra transacional.
'
Os campos das tabelas apresentam em sua maioria, a opção de campos nulos.
Os poucos campos que obrigatoriamente não devem ser nulos são os campos de
controle.
A justificativa pela quantidade de campos nulos é que as tabelas desnormalizadas

recebem informações de vários tipos de transações. As transações de abertura de

empresa contêm praticamente todos os campos da estrutura das tabelas.

.. Já as transações de alteração de dados podem ser compostas de subconjuntos

de dados. Dessa forma, apenas um subconjunto Lle informações é alvo da transação, e a
base de dados deve recepcionar tais dados. Os demais dados que não sofreram
modificações permanecem nulos nas tabelas.
''

Detalhes a respeito dos tipos de transações existentes serão apresentados

também no item 4.3 referente ao mapeamento da quebra transacional.

'
':.No modelo proposto temos a existência de instâncias da base de transações
tentativas no lado servidor e cliente. Já o sistema DECA Eletrõnica utiliza apenas a
versão servidora dessa base de dados. Uma justificativaé o fato que o sistema DECA
Eletrõnicautilizaa arquiteturaweb.
Dessa maneira, todas as solicitações de modificação cadastral são encaminhadas
a base de dados de transações tentativasno lado servidor, e no momentoda recepção é
gerado um protocolo para acompanhamento da transação,denominado p/ofoco/oE)EC,4
5]

Pelo profoco/o DEC;4 é possível que os usuáríos do sistema acompanhem todas
as validações e consistências realizadas sobre os dados cadastrais das solicitações
Para isso foi criada uma estrutura na base de dados de transações tentativas

denominada tabela /ogconfr/l).pM(vede apêndil?e 3), que regístra as diversas etapas
envolvendo as consistências dos profoco/os l)EC,4. Essa tabela também é control;da
por outras tabelas auxiliares que predefinem os valores utilizados. Mais detalhes de seu
uso no item 4.5 referente ao pré-escalonador (senador).
Acreditamos que o uso da base de dados de transações tentativasclientes junto
ao servidor central não inviabiliza o modelo proposto.'Essa variante é a cc;rreta
adaptação à arquítetura web do modelo transacional proposto. Em arquiteturas de
computação móvel com protocolos de comunicação sem fio, é necessá;io o uso de
instâncias nos lados servidor e cliente pois a indisponibilidade de comunicação entre as
partes ocorre com muita freqüência.

Já no sistema DECA Eletrõnica a Sefaz-SP optou pela arquiteturaweb como
forma de comunicação entre os clientes e o fisco. Entendemos que' na arquiteturaweb
há uma simplificação do modelo transacional que proposto não inviabiliza sua
apresentação como exemplo de implementação do modelo transacional.
Com tal simplificação do modelo transacional proposto não abordaremos nesse
exemplo de aplicação o processo de sincronização entre as bases de dados tentativa
servidora e clientes.

4.3. Base de configuração
Vimos anteriormente na seção de implementação do modelo transacional que

dentreas váriasfunçõesda base de configuração,
a principal
é armazenaros
parâmetros que representam o comportamento do modelo transacional instanciado. Esse
comportamento do modelo transacional está relacionado às regras de negócio adotadas
pela corporação.

Esse comportamento do modelo transacíonal no sistema DECA Eletrõnica refere-

se prin?ipalmenteao mapeamentodos perfis de usuário com os variados tipos de
transaçoes possíveis. Outra importanteregra a ser representadaé a quebra das
transações e seu grau de importância para com as consistências cadastrais.

A basede dadosde configuração é

transacional proposto pois representa
transacionaladotado.

utilizada pelos componentes do modelo
o comportamento transacional do perfil

aplicação DECA Eletrõnicas apresentados na seção 3.3.2, detalharemos a seguir a

Parâmetros da base de conffgufação utilizados pelo queórador de fransações
As estruturas a seguir apresentadas fazem parte da base de dados de
configuração e são utilizadas como parâmetros pelo quebrador de transações no
processo de quebratransacional.
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As interfacesweb da DECA Eletrõnicacontrolamo acesso do usuárioàs

funcionalidades

do sistema

conforme o perfil do usuário.

Cada

funcionalidade

implementadarepresenta um tipo de operação / transação que deverá posteriormente
servalidada e aceita.
.

O. mapeamento

de tais operações

/ transações

no sistema

obedece

a uma

hierarquiade classificação na qual podemos identificarcomo macrooperações com seus
subtipos. A identificação dessas macrooperações considera as regras de negócio
adas pela Sefaz-SP.
Recadastramento.

São exemplos de macrooperações:
'

4óedura, ,4/geração e
'
' ''

Essas macrooperações apresentam subtipos que são classificados conforme as
mformaçoes.cadastrais envolvidas mais as regras de negócio adotadas. Por exemplo, na
macrooperação Áóedura temos dois subtipos de operações: ,4óeNura ü/c/a/ e ,4óe/fura

por mudança de município.

A seguir apresentamos o mapeamento das macrooperações e seus subtipos

l Macrooperacões

..:..

Subtioos

Inicial
Inicial CNPJ isento
Inicial NIRE isento
Inicial NIRE/CNPJ isentos

Mudança de município

CNPJ cancelado
Outro estado

Transferência estabelecimento
DECA de ofício (uso até 2001)

DECAcorretiva
(usoaté2001)l
l
Cancelamentol
Suspensão
l
Situação cadastral

Recadastramentol
Tabela 9

O

sistema

DECA

Reativação de suspensão
Restabelecimento eficácia
DECA ofíciocontribuinte
DECA ofíciofiscal
DECA corretivacontribuinte
DECA corretivafiscal
Reativacão de RES

l
l

l
l
l
l

l

Macroopeiações e seus subtipos ttaPECA Eletrõttica

Eletrõnica

contempla.

.as

informações

cadastrais

que

correspondem. ao conjunto mínimo de dados exigidos pela Sefaz-SP para controlo'e
identificação dos contribuintes. Em regrar toda e qualquer informação 'modificada que
faça parte desse conjunto deve ser comunicada ao fiscopela DECA Eletrõnica. '
'
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No conjuntode dados exigido pela Sefaz-SP destacam-se: /Vote/Razão soca/.

come fantasia, CNPJ, Inscrição estadual, Comunicação, Contabilista responsável,
Endereço do esfaóe/ec/mento, Quadro soc/arar/o efc. A'equipe técnica baseou-se nas

reg.ras de negócio vigentes e nas várias consistências cadastrais realizadas com

entidades externas e internas para definir diversos agrupamentos de informações. Esses
agrupamentos reúnem dados comuns que tratam a respeito de uma mesma'informação

cadastral. Nosso interesse em juntar as informações em agrupamentos é definir os
conjuntos de dados particionáveis, conforme definido em 3.3.2 no tópico referente ao
mapeamento da quebra transacional.

Para ilustraro conceito de agrupamento de dados considere o seguinte exemplo.
O. agrupamento Er7dereço do esfaóe/ec/mentoreúne todas as informações cadastrais
relacionadas ao endereço do contribuinte. Fazem parte desse agrupamento os dados:
ripa de logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, CEP, Município e UF.
Se considerarmos os dados acima destacados podemos identificar mais um

motivo para agrupa-los em informações. Baseado nas regras de negócio vigentes,

identificamos
na DECA agrupamentos
de informações
por meiode dadosque
compartilhamdo mesmo tipo de acesso por parte das operações e usuários. Como

exemplo te.mos as operações e os usuários que utilizam/ acessam o dado Z.ogradouro e
também utilizam / acessam todos os demais dados que compõem a informação
agrupada Endereço do esfabe/ec»nenfo.
'
;

Assim, podemos mais facilmente realizar o controle às informações cadastrais
através de agrupamentos que reúnam características comuns dos dados do que por
meio de tratamentos individuais nos campos cadastrais.

'

'

A seguir apresentamos uma lista de agrupamentos e seus respectivos dados

l

Agrupamentos
Razão social
Nome fantasia

CNPJ

Caoital social
Tipo de estabelecimento

Regime de apuração
CNAE-fiscal

Dados

Nome / Razão social
Nome fantasia

Capital social
Tipo de estabelecimento
CNPJ do franauiador
Substituição tributária
Data deinício

Data deinício
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Comunicação
Contabilista
Quadro societário

Fone
FAX

E-mail
Tipo de contabilista

CRC
CPF/CNPJ

Tipo de participação
Assina pelo estabelecimento

CPF/CNPJ
RG

Endereço do quadro societário

Tipo de logradouro
Logradouro
Número
Complemento
Bairro

CEP

Tipo jurídico

Município
UF
]lpg jurídico

Tabela 10 -- Agrupattlentosde dados da PECA Etetrâltica.

os conjuntos de dados particionáveis.

' '''

-'

O sistema DECA utiliza os agrupamentos de dados como ponto de referência
para a quebra das transações cadastrais. Dependendo do tipo de operação realizada a

transaçao origem é particionada em várias outras subtransações sendo que cada
subtransação é constituídaapenas de um agrupamentoespecífico de dados
Assim podemos delimitar a granularidade da quebra transacional realizando o
mapeamento dos agrupamentos de dados modificados. A tabela acima apresenta uma
visão das possíveis formas de p.articionamento de uma transação. 'Utilizamos os

agrupamento?sde dados para identificaros grupos de informaçõesque foram avo de
uma operação.

'

. A granularidade da quebra transacional pode ser reconfigurada por meio da
união de agrupamentos de dados. Uma possível reconfiguração seria crar um novo
agrupamento, por exemplo /Vote, que reúne as informações dos agrupamentos
Nome/Razão soc/a/ e /Vote Xanfasfa. A decisão de quais agrupamentos / dados devem
ser reunidos depende exclusivamente das regras de negócio adotadas pela corporação.

Por decisão da equipe de negócios as operações de abertura podem sofrer
quebra transacionalmas apenas. serão aceitas ie toÊlasas subtransaçõesgeradas
também forem aceitas. Essa premissa é pré-requisitopara que o contribuintetenha seu
cadastro inicial aceito pela Sefaz-SP
. Deseja-se

com tal regra que as operações de abertura mantenham sua

atomicidade transacional, sendo sua validade condicionada à aceitação de todas as
informações prestadas.

''
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.A

operação

consistêncas

..de abertura utiliza essa regra pois são realizadas diversas

e validaçoes

cadastrais

que

podem

envolver

desde

complexos

cruzamentos de informações com entidades externas, como também visitas fiscais ao
estabelecimento para comprovação das informações.
d- ----- ,-mente apos,as informações .c.adastrais serem aceitas é que ocorre a geração
do ICMS
auuai llc;, rjumero ae iaentilicaçao cadastral dos contribuintespaulistas
..

..

Já as operações

de .alteração e recadastramento

beneficiam-se completamente

da quebra transacional pois podem ser aceitas mesmo que parcamente.''Dessa
maneira, a granularidadedessas transações pode ser diminuídacom o intuitode facilitar
a aceitação das informações prestadas.

Com a quebra transacional cada subtransação pode ser validada separadamente
por meio de análise nos dados do agrupamento que esta representa. Para compreender
como a quebra transacional auxiliana aceitação de informações cadastrais na refaz-SP.

observe o exemplo a seguir:

'

' '

C)peras;ão;Alteração de dados cadastrais (transação T)
Dados e/7vo/tidos;Nome/Razão social, CNAE-fiscal e Comunicação
/néons/sfénc/as ex/sfenfes; Código do CNAE-Fiscal Inválido

'

I' caso: Sem quebra transacional

A transação T não pode ser aceita pois existe inconsistência
cadastral relaci.onada ao código do CNAE-fiscal. As informações
inconsistentes devem ser corrigidas para que a transação seja aceita.
Caso contrário, a transação será negada.
Nesse caso as informações cadastrais de Nome/Razão social e

comunicação não podem ser aceitas pois fazem parte da mesma
transação.

2' caso: Com quebra transacional

A transação T de alteração cadastral pode ser dividida em
subtransações conforme os agrupamentos dos dados envolvidos.

3

Tl: Transação do agrupamento Nome/Razão social
T2: Transação do agrupamento CNAE-fiscal
T3: Transação do agrupamento Comunicação

A inconsistênciacadastral relacionada à transação T2 não impede
queasdemaistransaçõesTI

eT3sejamaceitas.

'

'

'

Como conseqüência da parcialidade na aceitação de transações
obtemos uma significativaredução na quantidade de conflitos
existentes entre transações conflitantes.
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'

Vale ressaltar que o uso da quebra transacional depende da correra
identificação das informações cadastrais que são mutuamente exclusivas. O

intuitode criar os agrupamentosde dados é reuniras informaçõesque são
interdependentes visando à posterior quebra transacional.

'

'

Tabela ll -- Exemplo de qtlebt-a transaciottal.

Mais detalhes a respeito do processo de quebra transacional podem ser obtidos
na descrição do componentequebrador de transações, no item4.4.

O sistema DECA Eletrõnica utiliza o conceito de quebra transacional e

parcialidade de aceitação com o intuito de reduzir a quantidade de conflitos entre as
transações que utilizam o modelo de sincronização assíncrono. Baseado nessas
características, apresentamos dois tipos de transição identificados pelo modelo
transacional proposto: fransaç;ão st/bsf/fofa e fransaç;ão cona/c/0/cada.
'

para. serem aceitas no sistema. Utilizaremosas transações de alteração'e
recadastramento para exemplificaros tipos de transações particionadas.

22Boggçêg..suósf/fofa: As fransaç;ões st/ósf/lulas correspondem às diversas

subtransações geradas a partir da quebra transacionale tratam'individualmente
cada
agrupamentode dados. As operações de alteração são particionadasnas subtransações
correspondentes aos agrupamentos de dados envolvidos, e se uma subtransação for
valdada esta pode ser seriada individualmente na base de dados da aplicação
independente das demais.
''' '';

Essa práticasó é possívelpor causa do isolamento
existente
entreos

agrupamentos de dados. Se um dado for dependente de outros, este deve estar
representado junto com os demais em algum agrupamento.

Como mencionado anteriormente no modelo transacional, a fransaç)ão subsf/lula
fica a encargo da fransação cona/c/onada.'

'

'' '' '''''

' -' 'r''

transações que necessitam do aceite do cliente
para terem seu particionamento validado. Uma vez confirmadas, o particionamento

ocorre, e as subtransaçõespodem ser seriadas independentemente
das demais
subtransações existentes.

Nas !m/lsações cona/c/anaisexiste o conceito de porcenfagem cona/c/ona/que
controlao limitemínimoque uma transação deve atender para que não necessite''da
confirmação do cliente. Assim, se uma subtransação obtiver aceitação superior à
Force/Tragamcoada;/ona/la quebra transacional ocorre e sua seriação já pode ser
realizada diretamente.

'

'

'
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Parâmetros da base de configuração utilizados pelo pré-essa/amador(fase de
classificação)
Detalharemos agora as estruturas da base de configuração utilizadas pelo préescalonador na etapa de classificação de transações. RessaltarÚos que esse processo
de classificação ocorre nas transações armazenadas na versão servidora da' base de
transações tentativas. Neste momento, o processo de quebra transacional já foi realizado
e as transações que podem ser alvo do processo de classificação são as subtransações
geradas pela quebra transacionalmais as transações clientes que, por algum motvo
não sofreram partições pelo quebrador de transações.

Origem e destino de transações
Entendemos como informações relevantes neste tópico a identificaçãodos perfis
de usuários que originamas transações. Identificamosno sistema DECA três principais
perfis de usuários: /Isca( confr7óuüfe e confaó///sfa.

'

' '

O perfil /isca/ representa os usuários internos da Sefaz-SP que são responsáveis
por homologar as modificações cadastraís. Seu número é da ordem de 'cinco mil
pessoas: Já o perfil.confaói#sfa representa a classe de contadores que são responsáveis
pela contabilidade dos contribuintes e seu número estimado é de duzentos mil usuários.
E, por fim, o perfil como/buüfe,que representa as empresas que estão inscritas no
cadastro

DECA

e que acessam

este sistema

eletrõnico com o intuito de notificar

modificações cadastrais. A quantidade de contribuintes que utiliza o PFE é de
aproximadamente novecentas mil empresas.
Perfis de usuários

Fiscais
Contabilistas
Contribuintes

Quantidade
5000
200000
900000

Tabela 12 -- PeT$s de ustiários da PECA Eietrõttica

Todas as operações de manutenção cadastral realizadas no sistema DECA são
encaminhadas à base de dados de transações tentativaspara que sejam posteriormente
validadas Uma vez valídadas as transações, os dados que foram alvo de modificação
são atualizadosna base de dados da aplicação.
'
Baseado nos perfis de usuários do sistema DECA Eletrõnica. identificamosa
seguir o fator de relevância conforme as origens e destinos das transações. O conceito
de fator de relevância é utilizadopara o cálculo da prioridadedas transações.

Perfis de usuários

Fiscal
Contabilista
Contribuinte

Fatorderelevância

Alto
Médio
Médio

I'abeto 13 -- Representaçãodo jator de relevância baseado idosperfis de usttários.

A tabela acima é uma referência à tabela 3 apresentada em 3.3.2, que mapeia o
fator de relevância baseado no conceito de origem e destino das transações'.
'
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Pesos transacionais

Os pesos transacionais estão relacionados com o conceito da quebra
transacional. Dependendo das regras de negócio vigentes, uma organização'pode
valorizar mais certas subtransações geradas por causa do conteúdo das informações
manipuladas.'

Diversos fatores podem influenciar na composição dos pesos transacionais. tais
como: usuárío que gerou a solicitação,tipo da transação e conjuntode dados envolvidos
nas operaçoes.

O uso dos pesos transacionaisno cálculoda porcentagem
de aceiteé uma

maneira vislumbrada para permitirque as mudanças nas regras de negócio adotadas
reflitammais rapidamenteno processo de seriação de transações.
No sistema DECA Eletrõníca os pesos transacionais são configurados conforme o
tipo:.da ,operação realizada e o conjunto de dados envolvidos em uma transação.'0
intuito é refletir a relevância que um determinado dado tem em uma específica
transação.

'

Um fator que também influencianos pesos transacionaisé o perfil do usuário que
originou a transação. Podemos classificar o perfil dos usuários em /7soa/e não-/Isca/
(perfil contribuinte e contabilista). Por decisão da equipe de negócios definiu-se que as
operaçoes dos fiscais não sofrem valldações de dados. Tal decisão foi tomada pela

compreensãode que uma operação realizada por um fiscal apresenta veracidade
incontestável mesmo que sejam observadas certas inconsistências cadastrais nas
etapas de cruzamentos de dados com entidades externase internas.

Abaixo apresentamos uma tabela com o mapeamentodos pesos transacionais
envolvidos com as operações e agrupamentos de dados no sistema DECA Eletrõnica.
Os pesos transacionais são denominados calores de re/evánc/apara o cálculo da
prioridadedastransações.
Operação

Agrupamentos de dados
Razão social

Pesostransãcionais

Nome fantasia

CNPJ

Abertu ra

Capital social
Tipo de estabelecimento
Regime de apuração
CNAE-fiscal
Endereço do estabelecimento
Comunicação
Contabilista
Quadro societário
Endereço do quadro societário

Não são aplicados
pois deseja-se
atomlcidade

transacionalnas
operações de
abeRura

liP9jPTÍg@ç!
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Razão social
Nome fantasia

CNPJ

Alteração

Capital Social
Tipo de estabelecimento
Regime de apuração
CNAE-fiscal
Endereço do estabelecimento
Comunicação
Contabilista
Quadro societário
Endereço do quadro societário
Tipo jurídico

Razão social

Nome fantasia

CNPJ

Capital social
Tipo de estabelecimento
Regime de apuração
Recadastramento CNAE-fiscal
Endereço do estabelecimento
Comunicação
Contabilista
Quadro societário
Endereço do quadro societário
Tipo jurídico
Tabela 14

Médio
Baixo
Alto
Baixo
Baixo
Alto
Alto
Alto
Baixo
Médio
Médio
Baixo
Alto
Baixo
Baixo
Médio
Baixo
Baixo
Alto
Alto
Alto
Baixo
Médio
Baixo
Baixo
Alto

Mapeanteltto dos pesos tratlsaciot\cus }!o sistema PECA Eietrânica

Para facilitar o cálculo da porcentagem de aceite, classificamos os pesos
transacionais Baixo, Médio e Alto em valores numéricos 1, 2 e 3, respectivamente.Tais
valores podem ser reconfiguradospara ajustar a novas necessidades das regras de
negócios. Essa característica é desejada pois traz dinamismo nas correções dos pesos
conforme mudanças nas regras de negócio.

Pesostransacionais

Baixo
Médio
Alto

galar

l

2
3

Tabela 15 -- Classi$cação dos pesos transaciottais.

Para facilitar o entendimento da relação entre os conceitos de peso transacional e
porcentagem de aceite, acompanhe a seguir um exemplo no sistema DECA Eletrõnica.

Uma dada transação T de alteração cadastral pode ser divididaem 3
subtransações conforme os agrupamentos dos dados envolvidos.
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Quebras transacionais:
tl= Transação do agrupamento Nome/Razão social
t2= Transação do agrupamento CNAE-fiscal
t3= Transação do agrupamento Comunicação

Pesos transacionais relacionados aos agrupamentos de dados.
pl= Agrupamento Nome/Razão social = Peso Médio
p2= Agrupamento CNAE-fiscal = Peso Alto
p3: Agrupamento Comunicação = Peso Baixo

/dores dos pesos transacionais conforme classificação.
Peso Baixo = 1
'
Peso Médio = 2
Peso Alto = 3

C)álculoda soma dos pesos das subtransações de T:
rransação T é compostade tl, t2e ta
conforme as transições particionadas x agrupamentos de dados x
pesos transacionais, temos:
tl = pl = Peso Médio = 2
t2= p2 = Peso Alto = 3
t3= p3 = Peso Baixo = l

Assim, a soma dos pesos das subtransações de T é:

soma

esosLpl..p3l=pl+p2+p3=2+3+
1=6

Considere a seguinte situação envolvendo as subtransações de T:
Subtransações tl e t3 aceitas e t2 negada.

Para efeito de cálculo, t* aceita = le t* negada = O, onde x =

Fórmula do cálculo da percentagem de aceite:

ltlxpl + ..- + t.xp«)/soma dos.pesostpl P./

Cálculo da percentagem de aceite de T:

( tl x PI + t2xp# t3xp3) / somados.pesosrpl..Pn]

= «1 xl)+(0 x 3)+(1 x 2»/6 =
= (1 + 0 +2)/6=
: 3/6: 0.50
sendo a percentagem de aceite de T igual a 50%

Tabela 16 -- Exen\plodo cálculo da porcctltagelnde aceite no sistema DECA Eletrõnica

O exemplo acima ilustra a forma de cálculo da porcentagem de aceite junto com
os pesos transacionais. Cada transação partícionada,segundo as regras de negócio
adotadas, aprese.nta uma importância ou peso relacionado a sua aceitação. Uma
informaçãocadastral é mais ou menos importantedependendo do nível de consistência
exigido dela para que esta seja aceita no sistema.

Uma transação com peso transacional baixo não pode ser interpretadacomo
sendo de pouca relevância para a organização, e sim que as consistênciascadastrais
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exigidas po.resta são pequenas e a pouca consistência cadastral não é empecilho para
a negação datransação.
Transações

que contemplam

'

dados

com alto peso

transacional

contêm

informações cadastrais que necessitam ser fortemente consistidas. verificadas e
analisadas pois.causam grandes influênciasna declaração cadastral. Por exemplo, a
informação regime de apuram;ãoé um dado com peso transacional alto no sistema
DECA. O motivoque nos leva a classifica-lacomo tal é que uma alteraçãonesse dado

pode significar a suspensão do recolhimento de impostos e diminuição da carga tributária
incidente sobre o contribuinte do ICMS.
'
'

Conforme o exem.ploanterior, mesmo que a maioria das subtransações seja
aceita, a não aceitação de uma subtransação que manipuladados relevantespara a
organização resulta em uma baixa porcentagemde aceite da transação partida. A
utilização de pesos transacionais é importante para ajustar a quebra de'translações às
necessidades represen.tadas pelas regras de negócio adotadas pela organ zação
segundo operfiltransacional instanciado.
'
'
'
'

Segundo o modelo transacional conceptualapresentado em 3.2, a prioridadeda
transação .é o principal conceito para o .processo de classificação das transações
armazenadas na base de transações tentativascentral.
'
'

No sistema DECA Eletrõnica o cálculo da prioridadeda transação utiliza as
informações da base de configuração para considerar o comportamentotransacional
adotado pela Sefaz-SP. Dentre as informações utilizadas no cálculo, destacam-se a
origemdas transações e os pesos transacionais.

O resultadodo cálculoda prioridadeda transaçãoé armazenadoem uma

estrutura na base de transações tentativas central e será usado para ordenar as
transações no professo de seriação. A adoção da classificação no processo de seriação
garante à Sefaz-SP que o comportamento transacional foi respeitado.
;

Protocolo DECA
chave orimária

Prioridade datransacão
Falta. Média. Baixa

I'apela 17 -- Tabela cotttendo o resultcldo do cótcttlo da prioridade da trattsação.

A tabela acima é uma referência à tabela 5 apresentada em 3.3.2. que

representa a classificação das transações segundo a prioridadedas transações.

Parâmetros da base de coní7guração utilizados pelo pré-essa/orador (fase de
seriação)
Detalharemos agora as estruturas da base de configuração utilizadas pelo préescalonador na etapa de seriação de transações. Ressaltamos que tal processo ocorre
nas transações armazenadas na versão servidora da base de transações tentativase
utilizaa ordenação obtidana fase de classificação das transações pelo pré-escalonador.
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Porcentaqem de aceite
A porcentagem de aceite está relacionada ao conceito de quebra transacional e
a parcialidadena aceitação de transações..Seu propósitoé servir como métricapara
mensurar a aceitação global de uma transação.

'

Baseado nas regras de negócio adotadas, certas transações podem ter uma

porcentagem de aceite maior ou menor. São exemplos de regras que podem interferir na
porcentagem.: perfil do usuário que originou a transação, tipo de operação realizada e
conjunto de dados envolvidos.

A porcentagem de aceite corresponde ao cálculo das execuções das transações
Üs somados aos pesos aAs, divididaspelo somatório das aAs de todas as Z}s geradas no
processo de quebra transacional.

A atomicidadedas subtransações no sistema DECA está associada aos
agrupamentosde dados. Não é aceitável,para o sistemacadastralDECA, que num
mesmo agrupamentode dados exista uma subtransaçãomais ou menos correta. A
parcialidade existe entre os agrupamentos que compõem uma transação e não dentro
dos mesmos.
Identificamosabaixo alguns pontos que influenciamnas porcentagens de aceite

no sistema DECA Eletrõnica.

Operação
Abertura

Alteração

'

Dados
Porcentaaem dn acoite
rodas os agrupamentos Não aplicado, pois existe

atomicidado da nnnrnnãn
Corresponde ao número de
Agrupamentos diversos subtransações aceitas pelo
número
total
de

subtransacões aeradns

Corresponde ao número de
Recadastramento Agrupamentos diversos subtransações aceitas pelo
número
total
de
subtransacõns anradnq
Tabeta18 Regras envolvettdoa percentagemde aceite na DECA Eletrânicn

Grau de aceite

Como dito anteriormente,o pré-escalonadorclassifica as transações clientes

utilizando o comportamento

transacional

representado

na base

de dados

de

configuração, que armazena as regras de domínio de aplicação instanciadas pelo
modelo transacional adotado. As
estabelecida pelo pré-escalonador.

transações

são seriadas' seguindo

a ordem

O grau de aceite define a finalização das transações por meio da porcentagem

de aceite. No sistema DECA Eletrõnica o grau de ace/fe g/oba/ está conf'igurado para
0

Dessa maneira, as transações que apresentarem porcentagem de aceite igual a
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60% são consideradas como finalizadas pela aplicação pois atenderam ao limitemínimo
de porcentagem de aceite definido pelo grau de aceite.

4.4. Quebrador de transações

O quebrador de transações realiza a quebra transacional das transações

armazenadas na base de transações tentativas central segundo o comportamento
parametrizado na base de configuração do modelo transacíonal instanciado.
Sua implementação no sistema DECA Eletrõnica envolve o particionamento das
transações de modificação cadastral conforme os agrupamentos de dados.
Antes de iniciarmos efetivamente a descrição do processo de quebra transacional

é necessário identificaralgumas estruturas auxiliares e campos de controle para
viabilizar tal solução. Todas as estruturas e campos identificados abaixo fazem parte da
estrutura da base de configuração conforme apresentados na seção 3.3.2.

Dentre as estruturas auxiliares e os campos de controle existentes no sistema

DECA Eletrõnicadestacam-se:

Identificador do tipo da transação
Conforme apresentado anteriormentena descrição da base de configuração no
subitem "Quebra transacional", o sistema DECA Eletrõnicaapresenta três principaistipos
de transações: abertura, alteração e recadastramento.

A base de transaçõestentativasapresentaem sua estruturaum campode

controle denominado pa.deão que é responsável por identificar o tipo da transaçlão de
cada solicitação cadastral armazenada em sua estrutura. A seguir apresentamos a
tabela auxiliar que armazena os valores predefinidos com os códigos do pii deão.

Finos de transacões

Abertura
Alteracão
Recadastramento

pa acho
l

2
3

I'abeh 19 -- Cata\pa de cotttrole pa.acho

Identificador dos subtípos de transações
Para cada tipo de transação apresentada acima existem subtíposde operações
que foram criadas para representar os diferentes serviços eletrõnicos oferecidos no
sistema DECA.
A seguir apresentamos uma relação com os subtipos de transação em seu
formato de tabela auxiliarcom os valores de {t).será/co predefinidos.
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7ransacões

A}''a0-!fn

to serviço

Subtjoos

Inicial
Inicial CNPJ isento

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1100

IniciaINIREisento

Inicial NIRE/CNPJ isentos
Mudança de município
CNPJ cancelado
Outro estado

Dados cadastrais
Transferência estabelecimento
DECA de ofício (uso até 2001 )
DECA corretíva (uso até 2001)

Situação cadastral

Cancelamentol
Suspensão

Reativação de suspensão
Restabelecimentoeficácia
DECA ofíciocontribuinte
DECA ofíciofiscal
DECA corretiva contribuinte
DECA corretivafiscal
Reativacão de RES
Recadastramento l Ação comolementar

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

I'abala 20 -- Trat\cações, subtipos e seu mapeantelttoem tp.sewico da tabela coi\trib.pri.

Mapeamento das informações alvo das transações
Apresentamos anteriormenteo mapeamento das informações cadastraís e seus
respectivos agrupamentos de dados. Na oportunidade nos preocupamos apenas em
relacionar as informações com os respectivos agrupamentos de dados.
O mapeamento das informações-alvo das transações ocorre por meio de uma
estrutura de bits que encontra-se representada na base de dados de transações
tentativas. Esse campo de controle tem um tamanho predefinidode trinta posições,
porém o mapeamentoatual não ocupa 50% de sua capacidade.

Dependendo da transação realizada, diferentesconjuntos de dados podem ser
alvo de atualizações. Para cada agrupamentode dados que foi alvo de modificação
cadastral o seu respectivobit deve ser setado no campo de controleda base'de
transações tentativas. Denominamos esse campo de controle na tabela confr?Z).pdde
bt contrib.

A seguir apresentamos o mapeamento dos agrupamentos de dados com suas
respectivas posições no bit de controlebt.contrib.

Agrupamentos de dados
Razão social
Nome fantasia

Posição doba contrib

l

2
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Tipo de estabelecimento
Regime de apuracão
CNAE-fiscal
Endereço do estabelecimento
Comunicacão
Contabilista
Quadro Societário
Endereco do
auadroÁociefã
rio
Endereço
do auadro
societário
Tipo jurídico

5
6
7

8
9

10
11

12
13

Tabela21 Mapean\autos dos agrupamelttos de dados por meio de bits.

O exemplo abaixo auxilia na compreensão do mapeamento dos agrupamentos de
dados com bits de controle.

Jma dada transação T de alteração cadastral apresenta os seguintes
agrupamentos de dados envolvidos em sua operação:
Agrupamentos de dados:
Agrupamento Nome/Razão social
Agrupamento CNAE-fiscal
Agrupamento Comunicação
Mapeamenta de bits segundo agrupamentos de dados
Agrupamento Nome/Razão social= bit l
Agrupamento CNAE-fiscal = bit 7
Agrupamento Comunicação = bit 9

Assim? o mapeamento de bits a ser gravado na base de transações
lentatlvasno campo de controlebLcontrib é:
1000001010.0000000000.0000000000.A máscara de visualização:

1234567890.
1234567890.
1234567890 auxilia na observação da

posição dos.bits, onde os números representam as posições e o ponto
separa os bits em grupos de IO.

Tabela 22

Mapeattlento de agrupamentos de dados conabits de controle bt.cot\trib.

As operações de abertura são um caso especial do mapeamento de bits. Nelas o
bt.contrib é igual a 1111111111.1111111111.1111111111pois todos os dados devem
ser informados para que o cadastro inicial seja realizado.
Uma extensão do mapeamento de bits de controle é o quadro societário.

Comentámos anteriormenteque além da tabela contrib.pri, a tabela socio.pri é uma das
principaisestruturas cadastrais das bases de transações tentativasdo sistema DECA
Eletrõnica.

A tabela

socio.pri

armazena

as informações

referentes

aos participantes

do
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quadro societário das empresas. Os agrupamentos de dados Qt/adro soc/efíído e
Endereç;o do quadro soc/efáHo são representados através dos bits 11 e 12 do bt contrib.

porém as informações cadastrais dos mesmos encontram-se armazenadas na tabela
socio.prl- Assim, somente existirãodados na tabela socio.pri se os bits ll ou 12 do
bt.contrib estiverem setados.

As estruturas da base de dados de transações tentativasnão encontram-se

totalmente desnormalizadas. Existe um relacionamento l-N entre as tabelas contrib.pri e
socio.pri pois vários sócios podemfazer parte do quadro societáriode uma empresa.
A tabela socio.pri também apresenta

em sua estrutura campos de controle

semelhantes à tabela contrib.pri que são necessários para o mapeamento da operação
realizada e dos dados modificados.
';
A seguir apresentamos o identificador do tipo de operação, também denominado

tp.servico, databela socio

tp servico

Operação

Inclusão de sócio
Alteração de dados
Exclusão de sócio
Sem ooeracão
Tabela 23

3000
3001

3002
3003

Operações e seu mapealnetlto etll tp.servico da tabela socio.pri.

Semelhanteaos bits do bt.contrib,temos na tabelasocio.pri o bLsocío que

representa em bits os dados cadastrais do quadro societário. Abaixo representamos o
mapeamentodos dados cadastrais e suas posições na estruturade bits de controle.

CPF

DadosdeSócio

Nome
Endereco
Tipo de oarticioacão
Comunicacão

RG

Assina r)ela emDresa
Data início da üarticíoacão

Posição doba socio

l

2
3
4

5
6
7
8

I'abala 24 -- Mapeametltos dos agrupamentos de dados de sócio por meio de bits do bt.socio

Por meio da estrutura de bits o modelo transacional pode facilmenteidentificaros
conjuntos de dados que foram alvo das solicitações de modificação cadastral.
Quando um determinadobit não encontra-se setado, então a base de transações
tentativasnão armazena as informações cadastrais referentes ao agrupamento de dados
que o bit representa. Esse é o motivopelo qual a base de transações'tentativastem em
sua estrutura um grande númerode campos que podemser nulos.
O quebrador de transações utilizatodos os campos de controleexistentesna base
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de transações tentativaspara identificaro tipo e subtipo de operação realizada e os
agrupamentosde dados envolvidoscom as modificaçõessolicitadas.Baseado nessas
informações ocorre o processo de quebra transacional.

A seg.uir apresentamos um exemplo de como os componentes do modelo

transacional identificam as operações e. os dados-alvo de modificações. Esse exemplo
ilustra parte do pseudo-algoritmo da quebra transacíonal apresentado em 3.3.3.

C)onsidere uma transação T registrada na base de transações
tentativascom os seguintes códigos de campos de controle da tabela
contrib
pa

tp.servic0=2000

bLcontrib = 1000001010.0000000000.0000000000

) componente identifica o tipo de transação por meio do código de

controlepa.acao. No caso, o código2 indicauma transaçãodo tipo
Alteraçã o.

iá ao analisar o código 2000 do campo de controle tp.servico, obtémse a informação de que a operação realizada é uma alteração de
dados cadastrais.

3OFfim, para saber quais foram os agrupamentos de dados-alvo de
modificações, basta analisar o campo de controlebt.contrib.
Segundo o bLcontrib, os seguintes agrupamentos de dados estão
envolvidos com a operação de alteração cadastral:
Agrupamento Nome/Razão social (bit l)
Agrupamento CNAE-fiscal(bit 7)
AgrupamentoComunicação(bit 9)
I'abala 25 -- IdaltiFcação de tl'ansação,operação e dados cadastrais envolvidos.

A concepção do s.istemaDECA Eletrõnicafoi muitoinfluenciadapelas regras de

negócio adotadas.

Podemos

observar

claramente

por intermédio 'das

cadastrais implementadas os agrupamentos de dados e as
existentes.

interfaces
operações cadastraís

Para ilustrarcomo a interfacecadastral do sistema DECA Eletrõnica representa
os agrupamentos de dados, observe abaixo a tela cadastral responsável pela alteração
de dados cadastrais.
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Figitra 8 -- Tela cadastral da l)ECA Etetrânica

Para quase toda operação representada pelo código de controletp.servíco existe
uma interfacecadastral correspondenteno sistema eleÕõnicoDECA. Dependendo da
operação realizada existem opções para escolha dos agrupamentos de dados que serão
alvo de modificações.

No apêndice 2 são apresentados detalhes das interfaces cadastrais desenvolvidas
com o mapeamento das operações cadastrais e dos agrupamentosde dados envolvidos.

Continuando com o processo de quebra transacional, pela análise nos campos de
controleo quebrador de transações identificaos agrupamentos de dados envolvidoscom
as operações cadastrais. As quebras transacionais são baseadas no conjuntode dadosalvo dastransações.
Conforme dito anteriormente,foi adotado no sistema DECA Eletrõnicao processo
de quebra transacional baseado em transações substitutas. Cada subtransação gerada
contempla um único agrupamento de dados. Essa regra pode ser modificada caso exista

interesse da Sefaz-SP em reagrupar os dados cadastrais em novos agrupamentos de
a os
A quebra transacional é regístrada na própria base de transações tentativas

central. A transação origem permanece armazenada e fornece informações a respeito
dos dados cadastrais e dos campos de controle.

Uma tabela auxiliarfoi criada para controledas quebras transacionais.Essa
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tabela utiliza como chave primária a composição do protocolo DECA que identifica a

transação origem mais o código do agrupamento de dados envolvido.Existem nessa

estruturacampos de. controleque registramos sfafus das validaçõescadastrais
realizadassobre as subtransações geradas.

O exemploabaixo ilustraa tabela auxiliardenominadaquebrapri que registra a
quebra das transações cadastrais e o pseudo-algoritmo da quebra transacional

apresentado em 3.3.3.

'

'

Considerando a transação T apresentada na tabela anterior. temos

os seguintes campos de controle na tabelacontrib.pri:
Protocolo
123456

paacao tp.servico bt contrib
2

2000

l ooooo 101 0. oooooooooo. oooooooooo

) quebrador de transações identifica pelos códigos de controle que a
[ransação é de
e que os agrupamentos
:ie dados envolvidos com a operação de alteraçãosão:
Agrupamento Nome/Razão social (bit l)
Agrupamento CNAE- fiscal (bit 7)
Agrupamento Comunicação(bit 9)

q transação origem T permanece registrada na tabela contrib.pri da

base de transações tentativascentral. O quebradorde transações
realiza a quebra transacional baseando-se nos agrupamento; de
:lados identificados nos campos de controle.

Assim, a transação T é particionada em 3 subtransações conforme
)s agrupamentos dos dados envolvidos.
rl= Transação do agrupamento Nome/Razão social

I'2= Transação do agrupamento CNAE-fiscal

I'3= Transação do agrupamento Comunicação

A tabela quebra pri pode ser representada da seguintemaneira
protocolo
123456
123456
123456

cod bit
l
7
9

situação

C) campo de controle denominado situação representa a validação
Jas subtransações geradas. Os códigos de situação OK, NOK e PDT
:determinam, respectivamente, as subtransações validadas, não
/andadas e aguardando validação.
rareia 26 -- Quebra tramaciot\cil.

Após o processo de quebra transacional temos a fase de seriação de transações.
Nessa etapa o componente pré-escalonador é o responsável pela aceitação' das
transações assíncronas. Acompanhe detalhes desse processo no proximoitem.
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4.5.Pré-escalonador(senador)
O pré-escalonador é o componente do modelo transacional responsável pela

classificaçãoe seriação das transações assíncronas. Utiliza como critério'de

classificação a Pdoddade das Transações,
que representa
transacional representado pelo perfiltransacional.

o comportamento

Antesde iniciarmos
a descriçãodo processode classificação
e seriaçãoé

necessário apresentar o campo de controle de consistência cadastral da tabela
contrib=.pri.Esse campo controla se as informações contidas nas transações tentativas
são válidas ou não.

Descreveremos brevementeesse processo pois entendemosque o foco deste
item é a classificação e seriação de transações. Porém não podemos desconsiderar o
fato de que existem mecanismos de validação de dados cadastrais e estruturas na base
de transações tentativascentral encarregadas de tais consistências.
Controlador de consistência cadastral
O sistema DECA Eletrõnica substituiu por meio de um formulário eletrõnico via
web a necessidade do comparecimento do contribuinte ao balcão do Posto Fiscal junto
com uma infinidade de certidões e documentos para comprovação das informações
prestadas.
'
'
Como dar garantias às informações prestadas eletronicamente já que as certidões

e os documentos
comprobatórios
não são mais solicitados?Para viabilizartal
procedimento foram firmados convênios para troca de informações com entidades
envolvidas no processo de abertura e registro de empresas.
Entre as principais entidades envolvidas nesse processo cadastral destacam-se

Jucesp: E o primeiro local onde uma empresa deve se registrar. Contém
informaçõescadastrais de âmbitogeral, como: razão social,'nome fantasia.
capital,social, endereço, CNAE-fiscal, tipo jurídico e composiçãodo quadro
societário.

Receita Federal: Esse é o próximolocal no qual uma empresa deve se

inscrever antes de se registrar na Sefaz-SP. Outras informações cadastrais
surgem desse cadastro, como: CNPJ, tipo de estabelecimento e outras
informações cadastrais existentes na Jucesp.
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo (CRC-SP): Órgão que
regulamenta as normas de trabalho dos profissionais contadores. Referente'às

informações cadastrais dos contabilistasdas empresas.

Todas as solicitações de modificação cadastral são regístradas na base de
transações tentativas. Lá permanecem até que obtenham um grau de credibilidade
necessãno para serem aceitas no sistema.

As entidades acima apresentadas são órgãos que trocam informaçõescadastrais
com a Sefaz-SP. A troca de informaçõespermiteao sistema DECA Eletrõnicarealizar
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uma série de batimentos
contribuinte.

e consístências

com

as informações

prestadas

pelo

Toda transação é. registrada na base de transações tentativas por meio do

protocolo DECA. Os batimentos e validações de dados realizados sobre os dados
cadastrais são registrados em uma estrutura auxiliar denominada tabela /ogconfrfb.pr/
que registra todas as consistências e inconsistências existentes envolvendo os dados
cadastrais de um protocolo DECA.

O contribuinte,
de posse do númerodo protocoloDECA, podeacompanharo

andamentode sua solicitaçãopor meio de mensagens claras indicandoo dado cadastral
envolvido, o órgão externo referenciado e a mensagem de validação ou inconsistência

existente.

O confio/apor de cona/sfénc/a cadasfra/ é modificado conforme os diferentes
estágios de consistência dos protocolos DECA. O trabalho de comparação dos dados

das solicitaçõescom os dados das entidadesexternasé realizadopor um processo
denominado mon/for.

Os mon/fores dos sistema DECA Eletrõnica são aplicações servidoras
desenvolvidas em linguagemC++ que acessam a base de transações tentativas central
para selecionar os protocolos DECA. Para cada entidade externa existe um mon/for
específico.
O confio/apor de cona/sfénc/a cadasfra/ exerce uma grande influência sobre os
monitores pois estes apenas acessam os protocolos DECA que foram compatíveis com a
situação de consistência desejada. Não infocaremos aqui a descrição dos diversos

monitoresbem como das respectivassituações de consistênciaexistentes.Apenas nos

são relevantes
a existênciadessesprocessosde validaçãoe a consistência
de dados
cadastraís.

Prosseguindo com o processo de seriação de transações assíncronas,
consideramos como transações que.podem ser alvo de seriação apenas aquelas que
obtiveramum grau mínimode consistência segundo os processos de validaçãode dados
apresentados acima.

O sistema DECA utilizaa base de configuraçãocomo princípiodo processo de
seriação. A. base de configuraçãorepresentao comportamentotransacionaldo perfil
transacíonal adotado. Baseado nas regras do domínio de aplicação registradas nessa
base, o pré-escalonador reclassifica as transações conforme os critérios existentes.
Dentre os critérios existentes no sistema DECA destacam-se:
Perfil do usuário (contribuinte,contabilista e fiscal);
e
Macrooperações (abertura, alteração e recadastramento);
Operações (aberturas iniciais, alterações cadastrais, ...);
e
Agrupamentos de dados (razão social, endereço, ...)l
Pesos transacionais (alto, médio e baixo);
Grau de consistência da informação (validado ou inconsistente)
Os critérios supramencionados são utilizados pelo pré-escalonador e integrados
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ao processo

:ie seleção.

de seriação

de transações

através

da ordenam;ão

de cdfédos

e uso de /7/üos

A ordenam;ão
de cr7fédos
é utilizada
parapermitir
a escolhada ordemde usodos

critérios no processo de seriação. Dentre os vários critérios apresentados, podemos
classifica-lose agrupa-los conforme os interesses definidospelas regras de negócio.
'

apresentamos um exemplo da escolha de critérios utilizadosno sistema

DECA Eletrõnica.

ardem
l

2

Usuário
Fiscal
Fiscal

Macrooperacão

Alteracão
Alteracão

DECA ofício
DECA corretiva

Dados cadastrais

CNAE-fiscal

Data CNAF-fiscal

CNAE-fiscal

I'apela 27 -- Ordenação dos critérios a serem usados nclclassificação de transições.

Essa estrutura pertence à base de configuração pois representa o comportamento
transacional adotado no que se refere à seriação de transações assíncronas. Podemos
utilizartambém os /7/fiosde se/eç;ãoao processo de reclassificação de transações.
No exemplo anterior, poderíamos restringir as informações do agrupamento

CNAE-fiscal para atender apenas. às solicitações das CNAEs-fiscais que fossem

relacionadasa um respectivoconjuntode atividadeseconómicasou mesmoa um

conjuntoespecífico de fiscais que fazem parte da categoriade usuários fiscais.

- Todas as estruturas acima mencionadas contêm informações que fazem parte do
cálculo da prioridade das transações. Após ó cálculo da prioridade e registro' dos
protoc.ocos DECA, segundo a estrutura apresentada na tabela 17 do item 4.3 referente ao

conceito. de p/:beldade das fransaç;ões, as transações são classificadas seguindo a
ordenação obtida. É baseado nessa classificação que o processo de seriação acontece'
No sistema DECA, as transações classificadas pelo pré-escalonador que conflitam

com solicitaçõesde outros usuários sobre o mesmo agrupamentode' dados são
abonadas conforme decisão da equipe de negócios. O intuitoem desconsiderar tais
solicitações é evitar possíveis conflitos que ocorram entre as transações.

Nessa situação, o processo de seriação elege, conforme as regras do domíniode
aplicação, as transações conflitantesque apresentam maiorprioridadepara a Sefaz-SP
..- ..

O processo de seriação acima descrito referencia o pseudo-algoritmo de senaçao

de transações

apresentado

em 3.3.4.

'

' ''

Outros perfis transacionais utilizam critérios de classificação diferentes e podem

adotar soluções para a seriação de transações conflitantes(distintasda decisão de
negação. São exemplos de outras soluções de seriação o uso de transações substitutas
e condicionais.

Seja qual for a decisão a respeito do processo de reclassificação de transações,
estas são seriadas conforme a ordem estabelecida e respeitam as regras de negócio. No

final, o resultado de todo o processo

é registrado na base de transações

tentativas
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central

No sistema DECA Eletrõnica a atualização da base da aplicação é realizada por
um monitorque analisa a base de transações tentativascentral em busca de transações
aceitas pelo senador de transações.
'
4. 6. Resultados obtidos

Neste item apresentamos alguns resultados obtidos com a implantaçãodo

sistema DECA Eletrõnica no âmbito da Sefaz-SP.

'

Além das metas alcançadas com a realização dos objetivos, funcionalidadese
características operacionais, apresentamos, a seguir, alguns dados [37] que servem como
indicadores primáriosdos resultados positivos da implantaçãodo portal cadastral paulista:
e

©

no período de 1997 a 1999 o percentual do tempo de atendimento somente para o
documento DECA ocupava cerca de 40% a 50% do tempo total dos serviços
prestados nas unidades fiscais. Nos anos seguintes à implantação do portal
cadastral paulista, os percentuais baixaram para a faixa dos 10% a 20%:

o número de unidades fiscais físicas que no biênio97-98 era de 253 PFs. baixou no
biênio seguinte para 170 PFs (Postos Fiscais) em decorrência da implantação do

PFE, do "SimplesPaulista"o,da transmissãode outrosdocumentosvia Internet.e
criação das Unidades de Atendimentoao Público(UAP) nas Prefeituras. Com a

implantaçãototal da DECA Eletrõnica, hoje estão em atividade 140 PFs no estado.
com perspectiva de diminuição com a implantação de novos sistemas. Ou seja,
diminuição significativa de custos fixos e administrativos e melhoria dos serviços
cadastrais;
8

suspensão da cobrança de taxa de emissão da Ficha de Inscrição Cadastral (FIC),
tornando todas as operações cadastrais desoneradas de pagamento de taxas e
emolumentos;

e

o número de aberturas de empresas no estado manteve-se num mesmo patamar,
girandosua quantidadena faixa de 5000 a 10000aberturas/mês. Já o volume de
alterações cadastrais saiu da faixa de 5000, atingindoa faixa de 20000 a 30000

alterações/mês.Estes números podem indicar que a morosidade e o custo

e

e

processual de uma alteração ou atualização cadastral das empresas em São Paulo
inibiam estas operações. E como o fisco paulista não dispunha de informações
' .
cadastrais de seus contribuintesdevidamente atualizadas, os resultados das açoes
fiscais eram sempre prejudicadost
a central de atendimentos telefónicos da Sefaz-SP recebeu, quando implantou-se a
DECA em junho de 2000, cerca de 18000 telefonemas solicitando o esclarecimento
de dúvidas gerais dos usuários. Uma vez assimiladoo sistema pelos usuários, o
número de telefonemas pedindo algum tipo de explicação sobre a DECA Eletrõnica
baixoupara a faixa de 1000 a 2000 ligações/mês;

a quantidade de funcionários administrativosprestando serviços ligados ao

' O Simp.les Paulista antecedeu à. implantação do sistema DECA Eletrõnica e corresponde à parte do
núcleo das consistências da DECA relacionadas ao regime de apuração. O Simples Paulista divide.se em
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte classes A e B (EPP-A e EPP-B).
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atendimentoao públiconos PFs de todo o Estado girava em tornode 1000 a 1200.
Cerca de 30% a 40% deste contingentejá está trabalhandodiretamenteno apoio
às ações da fiscalização, tendo deixado funções burocráticas improdutivas.
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5. Conclusão

5. 1. Resumo
Existem muitos estudos relacionados ao tratamento da integração de transações

conflitantes[15,.17, 30, 31: 32: 33, 34, 35]. Nestes, diversos algoritmosde resolução)de

conflitos foram desenvolvidos: baseados nas mais diversas técrücas de sincronização de
transações. Rece.ntemente, alguns estudos têm se direcionado ao cálculo da métrica da
inconsistência existente entre os bancos de dados, como critério para a integração de
transações. conflitantes [21,. 26, 27, 28, 29]. Nessa ]inha de pesquisa, direcionamos

nossos es.tudos com o intuito de encontrar meios ou critérios'que possam ser

es abelecidos: para auxiliar na.resolução ou diminuição dos problemas 'de integração de

transações conflitan.tes.Acreditamos' que com um' forte conhecimento do modelo de
pagiçao de.transaçoes submetidas ao banco de dados, juntamentecom a definiçãode
critérios que especifiquem as regras de partição, é possível estabelecer semântíêas de
separação que restripgirão o grau de inconsistência existente entre as instâncias de
bancos de dados, facilitandoassim a integração de transações conflitantes.
O uso da porcenfagem de ace/re e pdoHdade para cada nova subtransação
gerada a partir de uma transação global é muito bem aceito junto a sistemas que têm
como requisitos o controle do fluxo de transações.

Nesse contexto,a porcentagemde aceite atribui às transações uma

característica relacionada a inconsistência. Uma transação com alta porcentagem de
aceite apresenta uma pequena inconsistência nas informações. Com a redefiniçãoda
pnoridade das subtransações podemos cancelar ou então confirmar tal subtransação,
ciente da violação do princípio da seriação em questão.
'
Dessa maneira, um sistema pode considerar que uma determinadatransação já
encontra-se validada enquanto outro pode descartar as modificações realizadas pela
transação, por causa de um resultadoque reflete em uma baixa porcentagemde aceite.

Diversos sistemas podem compartilharum mesmo controle de fluxo de

informação. Nesse caso, cada sistema adota regras de negócio diferentesque refletem
no cálculo da porcentagem de aceite e prioridades das subtransações. Assim.
dependendo das configurações..existentes em cada sistema, uma mesma transação
pode apresentar configurações distintas.

'

Nossa propostaobjetivouflexibilizaras formas de partiçãodas transações de
modo a criar um conjuntode parâmetros para representar uma "meta"-controleêlofluxo
de informações.
O uso de Hoje/os fransac/ona/s parametrizados é indicado para sistemas
baseados em controlede fluxo de informação como integradoresde sistemas. Exemplos
de aplicações que podem se beneficiar desse modelo são sistemas de venda e sistemas
de unificação cadastral. Na seçã0 4, "Exemplo de aplicação do modelo transacional".
referente à implementaçãoda solução proposta, descrevemos um sistema cadastral da
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP),
exemplificando diversas situações na qual o sistema existente se beneficia das
vantagens do uso do modelo transacional proposto.
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Entendemos que esta flexibilizaçãoe parametrização transacional pode ser

aplicada a um novo conceito em desenvolvimento denominado
' information flow".

originalmente de
'

5.2. Contribuições relevantes

Contribuição para flexibilização das aplicações
Com a flexibilizaçãodo modelo transacional, as aplicações foram implementadas
de modo a melhor se adaptar ao modelo de negócio. Assim o PFE que sintetiza o
conjunto de aplicações que se beneficiou da nossa proposta obteve vários
reconhecimentos.
O PFE, sítio onde encontra-se o sistema DECA

Eletrõnica, foi reconhecido

internacionalmentejunto aos diversos orgãos que patrocinaramo seu desenvolvimento.
Entre eles destacam-se

o BID (Banco

Interamericano

de Desenvolvimento)

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

e o PNUD

Diversos foram os prêmios recebidos durantes esses anos. Como destaque em
2001 o PFE foi reconhecido como a melhor aplicação cadastral da área pública na
internetrecebendo o prêmio CONIP2001 (Concurso Nacionalde InformáticaPública).
O projeto DECA Eletrõnica da Sefaz-SP tornou-se referência de modernização às

demais Secretarias da Fazenda dos outros estados da Federação. Várias propostas
surgiram e diversos serviços governamentais estão sendo informatizadosbaseados na
flexibilidade do modelo transacional proposto.

Atualmente a Sefaz-SP busca ampliar seu projeto cadastral para o âmbito federal.

Uma parceria foi estabelecida com a Receita Federal com o intuitode unificar a entrada
de informações cadastrais nas duas instituições.

Contribuição para o modelo transacional
A nossa proposta introduz dois parâmetros nas transações partidas

T = U &P7ak
Com essa definição, o conceito de ordem parcial e de escalonamento foi revisto
em 3.2. Os componentes foram implementados em 3.3 e utilizados na aplicação descrita
em

5.3. Futuras pesquisas
Este trabalho pode ser generalizado do ponto de vista conceitual, analisando os
conceitos transacionais apresentados sob uma nova forma de controlede fluxode dados
e processos denominado "bformal/on É7ow."Portanto, como próximo passo, pretendemos
analisar a viabilidade da inclusão do conceito de transação parametrizada, apresentado

nesse trabalho, para o controle de

fluxo de informação. Do ponto de vista de
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implementação,pode-se generalizar o componente,apresentado neste trabalho. de
modo a incluí-lo na arquitetura J2EE.
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Apêndice 1: glossário de termos do sistema DECA Eletrõnica
A seguir relacionamos os termos técnicos envolvidos no sistema DECA Eletrõnica e
apresentados nessa dissertação.
BID

Termo

Descricão

Banco Interamerícano de Desenvolvime

o projetode modernização
dos serviçosde atendimento
aos

Cancelamento

CNAE-fiscal

AE

(çoalgo

Nacional

de

Empresa inscritano cadastro do iêÚRÉ;iiÍiii;'7i;iiilFiã

Contribuinte

CRC

DECA corretiva

ICMS

éan

Atividade Económica) mais três dígitos referentes ao mapeamento da
atividade no âmbito da Sefaz-SP
Código Nacional de Pessoa Jurídi
Concurso Nacional de Informática Públi
rêmio de reconhecimento à aualidadn dn intnmnRENA FHnt.,Rni,.-

CONIP

DECA ofício

no

O
é
--' CNAE-fiscal
-'--'''c'-lõual
c composto
uuílrpu lu pelo
peia código
coalgo ul

CNPJ

DECA

contribuintes da Sefaz-SP
Processo que consiste
contribuinte.

Conselho Regional de Contabilidade. Tam
como o código do profissional de contabilidade que encontra-se
reqistrado em tal óraão.
Declaração CAdastral dos contribuintes naiili!;;i;i;:i;;iFliiã
Alteração cadastral de caráter corretiv
solicitação do contribuinteou oor verificanãn fiqnnl
Alteração cadastral realizada pelo
contribuinte ou oor imoosicão fiscal

Imposto
sobre -.'-'-'u'ayau
Circulação ue
de lvlurç
MercaUrnas
--Fvav
ovv-u

e

bervlços.

t"onte:

Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo (Sefaz-

Juces
NIRE

PFE
PNUD
Posto fiscal
Promocat
Reativação
suspensão
Regime
apuraçao

Junta Comercialdo Estado de São Paiiln
Número de Identificação de Registro

Estado de São Paulo(Juces

Posto
Fiscal
Sítio
- v"'v
' -"uai Eletrõnico
'.iç;uvilíuv.
Oluu que
quu ho
riuupeua
eletrõnicos. dentre eles a DECA Eletrâniea

adversos

servlç

Programa das Nações Unidas para
unto ao BID o Droietode modernizaçãoda Snfnz-sP
Repartições da Sefaz-SP responsa
uv--".''T=lnu 'nluauiiç;iilt;
uo e
contribuinte.
Atualmente õuu
seu liuííiuíu
número apíuxuri
aproximado
é ae
de l/u
170 lpostos
fiscais (PF) esoalhados Dela Estado dn Sãn Pnliln
Projeto
de
- -vJ'''
'' Modernização
'--vuG'-''':-ayav da
ua Coordehãã
-'uuluellduurla Qe Aamlnlstraçao
Tributária. Projeto que viabilizou a criação do PFE e dos diversos
serviços eletrõnicos aue nele se encontram
de Processo que consiste reativação da a
3usDeriso.
de 3ódígo referente ao recolhimento de
:ributação. --'-aooiii'.,alia'oç
.---'u'uyuvClassificam-se
em: lvllçrueíiipresa
uíil.
Microempresa
(ME), Empresa
\lvlE),
Empresa

de
cle

pequeno Porte Classes A e B (EPP-A e EPP-B) e Regime Períodico
:le Apuração (RPA
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Restabelecimento
da eficácia
cassado.

Sefaz-SP
Suspensão

Tipo jurídico

Processo aue consistena suspensão das atividbããi;i;;XRi;ii;iiiR;;
classificação, os papéis da composição do quadro societárío são

diferenciados. São exemplos dos tipos jurídicos: Firma individual.
Limitada. Sociedade anónima e Coooerativa

Transferência de Processo que consiste na troca de todo o quadro societário de urna
estabelecimento empresa inscrita no cadastro DECA
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Apêndice 2: interfaces cadastrais do sistema DECA Eletrõnica
Apresentamos nesse apêndice algumas interfaces cadastrais desenvolvidas no
sistema DECA Eletrõnica. O intuitodesta seção é mostrar as telas cadastrais ressaltando
os tipos de operações existentes, bem como os conjuntos de dados cadastrais
envolvidos.

Abertura: inicial
Constituia etapa cadastral utilizadapelas empresas que desejam se inscrever no
cadastro de contribuintes do ICMS paulista. As telas cadastrais abaixo apresentadas
detalhama seqüência de telas existentes nesse processo.
ê@«.

gEdtK lil E@ü

@
Ç

}} kBlóãw

Ü

Eavoã® %FaíWNa:gAi@Õ

POSTO

5ECRETHR/4 0.4.EHZENOÃ

F.ISCAS.
:;:;i:, DTSZOPUUiO
EIE7RQNlca: Simpliíicanda a: lida do (ontribüínte
[q] Sugestões

Serviços .Contribuinte

ABERTURA;::i:DECAINICIAL
Regime de Aburação ; WUE(Miçrpampresa)
CNAE :Fiscal{ :l
Tipo

Jurídico

<.Voltar:::l:
:É3 orça
!b:!Ê;.:.i

H

::a

©

1111i;;

: l Firma Mercantil Individual

CEP (Estabelecimento) ;l
;iÍ:1111;,,'
B

Íã c;«üíú

B ei.i,.:i

J

Figura 9 Tela inicial da abertura de empresas tlo cadastro da REFAZ-SP.

Após o envio de requisição da tela inicial de abertura acima apresentada, o

contribuinte recebe o formulário eletrõnico contendo todas as informações cadastrais
necessárias ao registroda empresa no cadastro da Sefaz-SP

Vale ressaltar, nas telas de formulárioapresentadas a seguir, os agrupamentos de
dados existentesque são mapeados pelo perfiltransacional de aplicação cadastral. Tais
mapeamentosde dados são usados no processo de quebra transacional.
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:$$
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12.090e40
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C$mplement$

Baíno/Distrito
}CAMPOS ELISEOS
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©
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Figura 13 Fortnulário de abertut'cicom agrupamentos de dados dc}DECA Etetrânicã'(parte 4).
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Alteração:dados cadastrais
Na tela de alteração abaixo, destacamos o mapeamento dos agrupamentos de

dados que são escolhidose refletemna composiçãodo formulário
cadastralde

alteração. Os agrupamentos de dados do formuláriode alteração são os mesmos
apresentados nas figuras 9, 10, 11e 12.
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Figura ]4 -- Tela inicial de alteração de dados cadastrais do sistema DECK Eletrânica
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Recadastramento: ação complementar

A operaçãode recadastramento
é uma etapa impostapela Sefaz-SP aos

contribuintes com o intuito de regularizar os dados cadastraís que encontram-se

desatualizados.
Esse processo foi necessáriopara permitira inclusãode dados

cadastrais do sistema legado no sistema DECA Eletrõnica.

$er'víçQ$:Fiscais

rq Sugestões

< Voltar

AÇÃoconnETivA/COMPLEMENTAn
ATENÇÃO : Antes de realizar q gperaçáo desejada. realize a atualização dos dados :abaixo.No
momento apenas alguns dados. estarão disponReis para o preenchimento

Contríbu:ante.
caso náó.estejadé açorda)coM;a CNAE atribtlídaDelaSEFAZ nãó concretizeessa

opêraç.ão. e.proceda qa séguínte rhaqeira :.compareça ao. Posfü risca/ de sua jurisdição óuüldo do

raquerimentae documentosprevistos:haPortariaCAj-4(#2000 para a correçaa da CNAE. In(flua
lahbérn ho requenmonto os dados exigidos na "Açãó Conatixra./Comptementàf" prevista no
comunicado CA;T-74/2000..::11 ," : ir: :;:
Cli

:

;

.agÚ para fazer o:download dQ rnódelo do requerimento referido

Regime de Apuraçãó RPA (Regirhê:Periódico de Apuração)

CNAEFiscal

18808980

Tipo:gurídiçê Firma Mercantil Individual
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J'
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Figtlr« IS

Tela inicial de recadasttametlto de dados do sistema DECA Etetrõnica
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Figura 16 Fortttulário de recadastramento dc dãii;lido sistema DECK Eletrânica (parte l).
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Fot-mutário de recadastramet\to de dados do sistema PECA EÍetrâ üca aparte 2).
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Consulta: protocolo DECA
As interfaces a seguir destacam o acompanhamento das solicitações cadastrais
por meio do número do protocolo DECA. Por essas interfaces é possível visualizar as
etapas .de consistência cadastral envolvidas com as transações realizadas pelos
contribuintes, contabilistas e fiscais.
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Figura 18 Consulta de solicitações cadastrais no sistellla PECA Eletrõnica.
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vÉPiFicAÇÃo
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PESSAI..IÇADO;O DIREIT0}:DE:P091ER10RES

VERIFICACOES.

BASE CAOA$TÊAL PJ.bALiZA.OÀ.IPESSÀLVKOÓ O
DiReiTo:;oE:posTeÊlopes:VEFQ
;
:
. .
: ..:
.. . irlcAcoEs=

d

Detal)talnento das consistências cadastrais das solicitações no sustentaDECA Eletrõtüca.

91

Apêndice3 estruturas cadastrais do sistema DECA Eletrõnica
Apresentamos nesse apêndice algumas tabelas criadas na base de transações
tentativas do sistema DECA Eletrânica. O intuito dessa se ao e mostrar mais
detalhadamente as estruturas cadastrais que recepcionam as transações tentativas. Não
trataremos neste tópico as demais tabelas da base de dados.
ogcontrib.pri
pt.-protocolo

l ie.le
l dt.data

l id.usuario
i tp.base

tp.gatus.ant
tp.meq.ant
tp.gatus.pog
tp.meq.pog

numeric(lO)

char(12)
datetime

numeric(lO)
sínallint
char(2)
char(5)
char(2)
char(5)

da.mensadicional vaíchar(255)

M10 M

contrib.prí
id.prcontrib.pri

ie.ie

np.nomeraz
nc.cantada

dc.docgen
nl.mie

dt.inicioativ

cs.capsoc
tp.egabelec
tp.franquia
dc.cgcfranq
tp.jurídico
dLregapur
dt.fimparc
tp.regapu

bl.sat
ca.cnae

dt.inicnae
tp.vigilância
dLví gilancla

ndvigilancia
tp.ceted)
dt.licenca

nd.licenca
dt.ceted)
pr.ceteg)
tp.endgen

ce.cep

tp.logradouro
lo.logradouro
nu.numero
cp.complement
ba.bairro

mu.município

ut.uf

tp.comprova
dc.identificacao
dLdddfone
nLnumfone
dl:

nf.numfax
em.email

va.lcms
va.pregados

numeric(1 0)

id.pnontrib.pri numeríc(IO)

char(60)
char(20)
char(11)
datetime

tp.pe«)a.emp snallint

char(115)

numeric (20 .2 )

síTlallint

snallint
char(20)

sínallint
datetime

datetime

snallint
snallint

char(7)
datetime
sITlallint

datetime
char(20)
snallint
datetime
cear(20)
datetime
char(8)

snallint

char(11)

snallínt

char(40)
char(6)
char(21)
char(20)
char(24)
char(2)
snallint
char(20)
char(3)
char(8)
char(3)
cha«8)
char(40)

CLcontab
tp.docconta

numeric(18 .2 )
numeríc(18 .2 )
char(1 1)
srnallint

tp.se rvico

slnalllnt

tp.condge
tp.lbm
tp.gatus
dLgatus
tp.clarifica

STiallínt
snalli nt
sínallint

dc.docconta
tp.acao

paacao

tp. regapu.ant
j UJuceq)

ca.cnae.ant
ie.anterior

dd

dt.algema

dLacao

nuprocesn
CPrl

CPr2

cd.podo

tp.opreg
tp.motivo

vl.padrão
tp.reg.ibm
tp.atividade.aux
dLatividade.aux

numeric(lO)

cha«12)

tp.paR

sn allin t

nc.nome

char(115)
sínallint

tp.docgen

dc.docgen
dc.rg

jdc.rg.ant
tp.dtu

tp.logradouro
lo.logradouro
nu.numero
cp.complement
ba.bairro

ce.cep

lmu.município
luf
Idt ddfone
nf.numfone
Idt ddfax
i nf.numfax
em.email
dt.algema
dt.acao
ltp.seivico
pa acao

ibl.a=jna

char(20)
char(20)
char(20)
sínallint

snallínt
char(40)
char(6)
char(21)
char(20)
cear(11)
char(24)
char(2)
char(3)
char(8)
chaí(3)
char(8)
char(40)
datetime
datetime
slnallint
char(30)

snallint
tp.docgen.ant srnalltnt
dc.docgen.ant char(20)

tp.pais

nd.cpfrep

snallint
char(20)

char(20)
sínallint
char(30)

datetime
snallint

snalli nt

char(11)
char(7)
char(12)
varchar(30)
datetime
datetime
cha«20)
char(4)
chaí(4)
cha«6)
sn allin t

snallint

numelic(1 8,2)

snallint

anal li nt

datetime

Figura 20 Tabelas contrib.pri, socio.pri e logcotttrib.pri da base de trattsaçõestetltativclsda DOCA Eletrõtiica.
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