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1.      RESUMO
 

As informações tendem a controlar os negócios das organizações. E tornar estas informações disponíveis 
aos clientes é o maior desafio. Somente as empresas  que controlam, distribuem e utilizam seus recursos 
em manipulação de informação estarão salvas. De acordo com as pesquisas realizadas durante este 
trabalho, pode se comprovar que o mundo gerou mais informações nos últimos 30 anos do que em todos 
os anos precedentes. Esses dados residem freqüentemente em base de dados diferentes, em plataformas 
diferentes e em sistemas diferentes. A necessidade para a captação, transformação e movimentação de 
dados fez com que a tecnologia de replicação pudesse integrar dados dentro de uma organização. A 
distribuição dos dados está presente em uma vasta gama de empresas de pequeno, médio e grande porte, 
onde exige a necessidade de estar com os seus dados consistentes e geralmente em situação geográfica 
diferente. Replicação de dados é um processo de cópia de informações de um ou mais banco de dados 
para outro semelhante. A maioria das organizações estão executando já algum tipo de replicação de dados 
e com um número grande de ferramentas de replicação no mercado, junto com as aproximações diferentes 
de cada empresa, escolher uma solução eficaz pode ser difícil. Esta monografia utiliza o ambiente de 
replicação de dados Oracle como exemplo. Além de possuir uma série de ferramentas para administrar e 
monitorar o ambiente de replicação, é uma das principais empresas na arte de criar e administrar banco de 
dados. Sem dúvida nenhuma, replicação de dados é  um tema complexo, que merece conhecimento e 
dedicação caso se queira implementar. Neste trabalho um estudo de viabilidade detalhado irá mostrar o 
desafio de uma empresa para a escolha entre manter os dados centralizados ou  utilizar distribuição dos 
dados com replicação em banco de dados Oracle.

 

2.      INTRODUÇÃO
Com o passar dos tempos e a grande modernização na área de informática, a informação passou a ser 
encarada como um dos itens mais importantes dentro de qualquer organização. Com isso o medo e a 
insegurança de perder as informações contidas no banco de dados ou até mesmo de ser fraudado, faz com 
que as empresas invistam cada vez mais em qualidade e segurança na informação.

Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de poder mostrar se replicação de dados poderia ser viável  
para uma determinada empresa, e com isso tornar-se uma fonte inicial de pesquisa para os 
desenvolvedores e Administradores de Banco de dados sobre este assunto.

Para que as informações cheguem aos usuários finais com qualidade e principalmente com agilidade, 
independente de onde venham, se da Internet, de um data warehouse, ou de uma estação de trabalho, é 
necessário que a base seja consistente e bem distribuída.

Desta forma, esta monografia foi dividida em capítulos para uma melhor leitura, sendo que no capítulo 2 
será mostrado uma visão geral de um banco de dados distribuído, sua aplicação e a melhor forma de usá-
lo. O capítulo 3 trata da replicação em si, porque utilizá-la, quando utilizá-la, mostrando ao leitor as 
possíveis formas de replicação. O capitulo 4 mostra um estudo de uma empresa de Uberlândia com filiais 
em Recife, Campinas e Brasília, ainda em processo de avaliação da viabilidade de uma distribuição dos 
dados com replicação automática programada.



 

 
 

 

3.      BANCO DE DADOS DISTRIBUÍDO
No final da década de 80, uma tendência mundial para descentralização fez com que grandes empresas 
partissem para o chamado “downsizing”, ou melhor, descentralização, distribuindo os bancos de dados e a 
autonomia de processamento que antes eram em grandes servidores para estruturas menores e bem 
distribuídas. Apesar de ter sido uma tendência que não durou muito tempo, deu início a era da 
descentralização[1].

É verdade que cada vez mais se busca segurança e qualidade no que se diz respeito à informação, ao dado 
em si. E distribuição de dados pode ser considerado como um item importante quando se fala em 
segurança, pois permite um melhor dimensionamento dos dados.

O banco de dados pode ser considerado como um depósito de um conjunto de arquivos de dados 
computadorizados oferecendo recursos ao usuário, possibilitando a realização de várias operações[1].

Serão apresentados e definidos tópicos que se farão necessários para se entender distribuição de dados.

2.1 Definição

É definido, banco de dados distribuído, como sendo um subconjunto de bancos de dados interligados em 
uma espécie de redes de comunicação com o objetivo de simplificar ou facilitar o acesso aos dados[1].

Cada localidade pode ser considerada como um sistema de banco de dados, tem seus próprios usuários, 
armazenamento local, seu próprio CPU, talvez seu próprio SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados) e evidentemente seu próprio DBA (Administrador de Banco de Dados).

A principal diferença entre banco de dados centralizados e distribuídos é que no centralizado os dados 
estão localizados em um único local, enquanto no último os dados residem em locais variados. Esta 
distribuição de dados causa uma série de dificuldades que serão apresentadas neste capítulo.

2.2 Projeto de Banco de Dados Distribuído

É  importante lembrar que os princípios básicos de bancos de dados aplicam-se também a bancos de 
dados distribuídos. Serão apresentadas as questões específicas do segundo.

Considerando-se uma relação r, se torna necessário especificar algumas questões que envolvem manter 
esta relação em uma base distribuída[2].

•        Replicação -  Consiste em manter diversas réplicas idênticas da relação r. 

•        Fragmentação - A relação r é dividida em vários pedaços. Cada parte pode estar 
armazenada em uma localidade diferente.

•        Replicação e Fragmentação -  É uma combinação das duas anteriores e consiste em manter 



a relação r dividida em várias partes e o sistema mantém diversas cópias de cada parte.

 

 

2.2.1 Replicação de Dados

A replicação aumenta a disponibilidade dos dados, pois o mesmo dado estará disponível em mais de uma 
localidade [2]. 

Algumas vantagens e desvantagens na replicação serão citadas[2].

•        Disponibilidade -  Se houver falha em uma das localidades que contém a relação r, a 
mesma poderá ser acessada pela outra localidade, impedindo assim que as consultas com esta 
relação sejam interrompidas.

•        Aumento do paralelismo - Quando a relação r for acessada somente para leitura, as 
localidades podem processar as consultas em paralelo, aumentando a possibilidade de que um 
determinado dado seja localizado na transação que está sendo executada.

•        Aumento de sobrecarga para atualizações - O sistema assegura que todas as réplicas da 
relação r sejam consistentes, de modo que um dado tenha o mesmo valor em todas as réplicas. 
A propagação para todas as localidades de todas as atualizações em r deverá acontecer sempre 
que ela for atualizada.

Na verdade, a replicação aumenta o desempenho nas operações de leitura, pois aumenta a disponibilidade 
dos dados[2]. No entanto o controle de concorrência para atualizações em bases replicadas é complexo e 
exige um estudo detalhado o qual será mostrado no capítulo 3.

2.2.2 Fragmentação de Dados

Quando uma relação é dividida em vários pedaços pode-se dizer que esta relação está fragmentada. Uma 
vez fragmentada é necessário que cada fragmento contenha informações suficientes para reconstruir a 
relação no formato original. Essa reconstrução pode ser realizada através de operações de união e junção 
aos vários fragmentos. As várias formas para a fragmentação de uma relação serão mostradas a seguir[2].

2.2.2.1 Fragmentação Horizontal

A relação r é subdividida em n fragmentos através de uma seleção. O conteúdo de cada fragmento é 
exatamente as linhas retornadas na seleção citada. Observe que a relação r é reconstruída pela união dos n 
fragmentos[2, 3].

2.2.2.2 Fragmentação Vertical

É realizada adicionando-se um atributo especial chamado id-tupla(identificador da linha) para controle de 
identificação. Uma vez que cada linha em r precisa ter um único endereço, o atributo id-tupla é uma 
chave para a identificação do esquema aumentado[2].

2.2.2.3 Fragmentação Mista

Este tipo de fragmentação é resultado de um dos tipos anteriores. Ou fragmentação horizontal ou 
fragmentação vertical[2].

2.3 Objetivos e Transparência



Observa-se que a relação r pode ser armazenada de vários modos em um sistema distribuído. É muito 
importante que o sistema esteja disponível ao usuário, e que este não tenha a necessidade de saber onde 
estes dados se encontram. Um exemplo seria dividir a relação r em 5 fragmentos e cada fragmento em 
uma localidade diferente. Seria indiferente para o usuário fazer uma seleção de todas as linhas da relação 
r, visto que ele jamais saberia que internamente o sistema faria a busca da solicitação desejada em todas 
as localidades onde houver fragmentos desta relação[2, 1].

Os objetivos da transparência são:

•        Denominação dos dados.

•        Replicação dos itens de dados.

•        Fragmentação dos itens de dados.

•        Locação das réplicas e fragmentos.

2.3.1 Denominação dos Itens de Dados

Como existem várias maneiras de fragmentar e distribuir os dados, é importante assegurar que um mesmo 
item de dado não esteja com o mesmo nome em duas localidades diferentes. Isto pode ser assegurado 
criando uma estrutura para armazenar os nomes dos itens de dados. Esta estrutura deve estar localizada 
em uma das bases de dados. Nomes alternativos ou apelidos também podem ser criados[2].

2.3.2 Transparência e Atualizações

Deve-se garantir que os itens alterados em uma localidade sejam atualizados em todas as réplicas. É 
importante assegurar ao usuário que qualquer informação solicitada ou atualizada por ele seja concluída 
independentemente se a base é centralizada ou distribuída[2, 3].

Os problemas da distribuição não são problemas do usuário e sim do sistema[2].

2.4 Processamento Distribuído de Consultas

Em sistemas distribuídos, precisa-se levar em conta diversos fatores para se medir a resposta a uma 
consulta. O custo de transmissão de dados na rede e o ganho em se ter diversas localidades processando 
partes da consulta em paralelo são fatores importantes[2].

Um ponto de equilíbrio deve ser encontrado entre transferência de dados na rede e transferência entre 
discos para garantir um baixo custo de transferência.

2.4.1. Transformação de Consulta

Apesar da consulta “Encontre todas as linhas na relação r” ser muito simples o seu processamento interno 
não é, pois a relação r pode estar fragmentada e também replicada. Imagine que a relação r esteja 
fragmentada e replicada. Para obter a consulta desejada é necessário reconstruí-la e depois escolher qual 
réplica utilizar. Isso pode ser complicado, pois várias junções ou uniões precisam ser computadas para se 
ter a relação de volta[2].

2.4.2. Processamento de Junção Simples

Um fator importante no momento de obter o resultado desejado em qualquer solicitação ao banco de 
dados distribuído é o processamento da consulta. O exemplo abaixo ajuda a esclarecer isso[2]:

Considerando uma consulta efetuada nas relações a, b e c que estão nas localidades A, B e C 
respectivamente, e que nenhuma relação esteja fragmentada ou replicada, entre as possíveis maneiras de 



processar esta consulta estão:

•        Enviar cópias das três relações para a localidade A. É escolhida uma maneira para executar 
toda a consulta na localidade A.

•        Uma cópia da relação a é enviada para a localidade B e a relação a x b é computada e o 
resultado é enviado para a localidade A.

•        Estratégias similares à anterior podem ser empregadas, alternando os papéis de A, B e C.

Embora pareçam eficazes, nenhuma estratégia é sempre melhor. Dentre os principais fatores a serem 
considerados estão: “a quantidade de dados a serem enviados, o custo de transmissão de um bloco de 
dados entre um par de localidades e a velocidade relativa de processamento de cada localidade”[2].

2.5 Estruturas de Sistemas Distribuídos

Ao tratar um sistema de banco de dados distribuído, torna-se muito mais complicado assegurar a 
conclusão de uma transação, uma vez que várias localidades podem estar participando de uma mesma 
execução[3]. 

A garantia de que a execução de várias transações no sistema distribuído será preservada é  do 
gerenciador de transações. Este é encarregado de gerenciar a execução de todas as transações locais, ou 
seja, de cada localidade[3]. 

Este é responsável por:

•        Manter um log para propósitos de recuperação.

•        Participar de um esquema funcional para controle da concorrência que permite coordenar a 
execução concorrente e transações em cada localidade.

O gerenciador de transações possui um subsistema chamado coordenador de transações que é 
encarregado de coordenar a execução das transações locais e globais de cada localidade. Ele é 
responsável por[3]:

•        Iniciar a execução de uma transação.

•        Dividir as transações em uma série de subtransações, distribuindo-as nas localidades 
apropriadas para execução.

•        Coordenar o final da transação, completando ou abordando a transação em todas as 
localidades.

2.6 Protocolos de Efetivação

Afim de  garantir a consistência dos dados, todas as localidades envolvidas na execução de uma transação 
T devem concordar com o término da transação. Existe um protocolo de efetivação de transações 
“commit protocol” que garante que toda transação seja efetivada em todos os locais ou abortada em todos 
eles. Este protocolo é também utilizado pelo banco de dados Oracle[2, 1].

Suponha que T seja uma transação iniciada na localidade L1, e C1 o coordenador da transação L1.

Ao término da transação T, todas as localidades em que T é executada informam a C1 que T está 
completa, então C1 inicia o protocolo de efetivação em duas fases da seguinte forma[2]:



•        Fase 1. C1 se encarrega de enviar uma mensagem de preparação de efetivação de T para 
todas as localidades em que T é executada. Ao receber a mensagem, o C1 de cada localidade 
verifica se é possível efetivar a transação. Se a resposta for negativa, C1 envia uma mensagem 
para todos os coordenadores de transações de todas as localidades solicitando o cancelamento 
da transação. Se a resposta for positiva, C1 envia uma mensagem de ok para todas as 
localidades e passa para a fase 2[2, 1].

•        Fase 2. Assim que a resposta ao pedido de preparação de efetivação é recebida por C1 ou 
quando é completado um intervalo de tempo prefixado desde que a mensagem T foi enviada, 
C1 determina se a transação T será efetivada ou abortada. Abortada ou efetivada, C1 se 
encarrega de enviar esta mensagem para todas as localidades que participavam da operação[2, 
1].

Obs: Os processos gerados nas fases 1 e 2 são armazenados em um arquivo de registros de log para que o 
administrador do banco de dados possa acompanhar e identificar qualquer tipo de problema que por 
ventura tenha ocorrido no momento de efetivação de cada transação, podendo inclusive estar executando-
os novamente[2, 1].

A grande vantagem do protocolo de efetivação em duas fases é que todas as localidades envolvidas 
participam da transação. Ou todas as localidades tem a transação efetivada ou todas tem ela abortada[2].

2.7 Conclusão

           Foi abordado neste capítulo alguns conceitos básicos sobre banco de dados distribuído. 

           A distribuição de informação se torna extremamente importante quando se tem um volume muito 

grande de solicitações, ou consultas (query). Distribuir os dados de forma inteligente garante um menor 

tráfego na rede, e com isso melhora o tempo de resposta da informação desejada.

O conhecimento destes conceitos se fará importante para as abordagens dos dois próximos 

capítulos.

O próximo capítulo irá abordar os tipos de replicação, os conflitos existentes e as técnicas para se 

criar uma estrutura utilizando replicação de dados.

 

 

 

4.      REPLICAÇÃO
Este capítulo mostra o que é replicação, como utilizar replicação de dados, e como ela funciona, além de 
definir os tipos de replicação, em que produtos da Oracle se encontra cada tipo. Também abrange os 
possíveis conflitos e como tratá-los. 

3.1 O que é Replicação? 



Replicação pode ser entendida como um processo de cópia, ou seja, segurança, que garante que uma 
mesma informação esteja disponível em vários lugares ao mesmo tempo, mas que é também utilizada 
para outras finalidades como por exemplo: descentralização, otimização em consultas, etc.

As cópias são chamadas de réplicas e a base principal é chamada de base ou estrutura mestre. Esta base 
mestre é a única que pode fazer algum tipo de mudança na estrutura dos objetos (triggers, procedures e 
functions).

Para que a replicação exista é necessário que as bases estejam sincronizadas, ou seja, assegurar que cada 
cópia ou réplica da base contenha os mesmos objetos e dados.

A replicação pode ser de uma base inteira, de uma tabela, ou até de uma única coluna[5].

Replicação de dados pode ser considerado uma solução ideal quando se utiliza distribuição de dados. Mas 
deve-se ter muita cautela ao decidir utilizar esta tecnologia. É extremamente aconselhável fazer uma 
análise e planejamento detalhado deste propósito, pois replicação, apesar de parecer simples, exige uma 
gama de detalhes em sua configuração que podem se tornar um caos para os administradores de banco de 
dados se forem mal planejados. 

3.2 Tipos de Replicação

De acordo com o manual Oracle [5], sua replicação suporta dois tipos: básica e avançada. Eles serão 
relatados em detalhes nos próximos tópicos, mas antes, para se entender melhor cada um dos tipos 
existentes é importante se falar do conceito de snapshot. Este conceito é muito utilizado e é também de 
extrema importância para que exista uma replicação, tanto básica como avançada.

Snapshot, segundo o dicionário, quer dizer “instantâneo” ou “foto”. É  exatamente isso que ele representa 
na replicação, ou seja, é uma foto de uma tabela, ou uma réplica de uma tabela. Snapshot pode ser 
utilizado nos dois tipos de replicação que a Oracle suporta, básica e avançada. Claro que no segundo caso 
sua configuração é mais complexa. 

3.2.1 Replicação Básica

Mantém-se quantas cópias se desejar do banco principal. Estas cópias são somente para leitura não 
podendo ser atualizadas.

A replicação básica pode ser útil quando se tem um grande volume de transações de consultas em um 
único banco. Daí criam-se cópias em várias localidades para distribuir o volume de transações em vários 
bancos, melhorando com isso a performance. 

A figura 3.1 ilustra como seria uma replicação básica.

 



                                    Figura 3.1 Replicação Básica

            Neste caso a figura mostra a estação cliente executando a consulta em uma tabela réplica com 
acesso somente para leitura extraída de um banco réplica. Observe que as atualizações são realizadas pelo 
mesmo cliente, mas em um outro banco de dados.

3.2.2. Replicação Avançada

A replicação avançada estende a capacidade da replicação básica, pois permite atualizações. Ou seja, as 
réplicas permitem alterações. Quando uma atualização é feita na base mestre, ela é estendida para todas as 
bases réplicas, e vice-versa, quando alterações são realizadas nas bases réplicas são também aplicadas na 
base mestre. Este tipo de replicação é muito utilizado quando se deseja ter a mesma base de dados em 
vários lugares diferentes e que atualizações são necessárias em todas elas[5, 6].

Figura 3.1 Replicação Básica
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A figura 3.2 mostra como seria uma replicação avançada. 

Figura 3.2 Replicação Avançada

A figura ilustra as aplicações clientes, em localidades diferentes executando consultas e atualizações em 
base de dados diferentes.

3.3 Aplicações que Utilizam Replicação

Replicação suporta vários tipos de aplicações, com diferentes tipos de requerimentos. 

Aplicações como call centers e sistemas que disponibilizam informações e transações pela Internet 
requerem um volume muito grande de requisições em múltiplos servidores de dados. E isso normalmente 
é contínuo, ou seja, disponível durante todo o tempo. Um exemplo seria um site na web que deve garantir 
que todos os clientes vejam a mesma informação em um catálogo on line em cada site. Neste caso, a 
consistência é mais importante que a autonomia do site.

- Cliente móvel: Considere um sistema de automação de força de vendas de uma companhia. Cada 
vendedor externo deve visitar os clientes regularmente com um laptop e enviar os seus pedidos para o 
computador central. No momento da comunicação com a empresa, os pedidos são enviados e os dados 
como preços e produtos são atualizados no laptop.

- Aplicações distribuídas: Aplicações que requerem múltiplos acessos à base de dados com o propósito 
de distribuir a leitura de aplicações realmente pesadas garantindo um acesso contínuo.

Um estudo de viabilidade será apresentado no capítulo 4, mostrando uma das várias formas em que a 
replicação avançada pode ser utilizada, onde uma empresa com matriz em Uberlândia e três filiais 
espalhadas pelo país terá um estudo sobre replicação avaliado.

3.4 Razões para se Utilizar Replicação (vantagens)

            - Disponibilidade: Replicação melhora a disponibilidade porque provém alternativas como opção 
de acesso aos dados. Se por exemplo, um dos servidores torna-se indisponível por qualquer motivo, os 
usuários podem continuar suas consultas ou atualizações nos servidores que restaram[5].
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            - Tráfego de rede: Replicação é muito utilizado para distribuir os dados em múltiplas localidades. 
Com isso, aplicações podem acessar vários servidores que estão em locais diferentes, ao invés de acessar 
um servidor central. Isso reduz consideravelmente o tráfego na rede[5].

            - Performance: Este é um termo que mais combina com replicação. Seria impossível falar de 
replicação e não usar o termo performance. É como se rápido fosse sinônimo de replicação. Quando a 
descentralização é utilizada em conjunto com replicação os usuários podem acessar dados de uma base 
replicada mais próxima reduzindo o tempo de acesso para todos[5]. 

3.5 Tipos de Conflitos

Em geral, deve-se sempre criar um ambiente de replicação que evite a possibilidade de conflitos[6]. E 
utilizando algumas técnicas isso é possível, não em sua totalidade, mas sim para que se permita um 
ambiente aceitável. Os próximos tópicos descrevem alguns deste conflitos.

3.5.1 Conflito de Update

Este tipo de conflito ocorre quando se utiliza replicação avançada pois somente nela se consegue fazer 
alterações. Ele pode acontecer quando duas transações, originadas de bancos diferentes, atualiza a mesma 
linha no mesmo instante. Este conflito pode ser evitado. Quanto menor for o tempo de atualização da 
réplica, ou seja, menor intervalo de atualização, menor será a possibilidade de ocorrer conflitos de 
atualização[5, 6].

Muitos acreditam que resolução de conflito é uma questão de processamento e não uma questão para os 
desenvolvedores de softwares. Eliminando a possibilidade de conflitos através de projetos e 
procedimentos, o software não precisaria resolver conflitos de updates, pois os mesmos jamais 
ocorreriam.

3.5.2 Conflito de Chaves Únicas e Seqüências (Unique Key, Sequences)

O conflito de chaves únicas ocorre quando a replicação de uma linha viola a integridade de uma tabela 
(Primary Key ou Unique constraint)[5].

Por exemplo, quando duas transações originadas de lugares diferentes tentam inserir um registro em uma 
mesma tabela (réplica) utilizando o mesmo valor para a primary key.  O exemplo abaixo ilustra o 
problema:

No Banco A (mestre) e o Banco B (réplica) possuem a tabela EMP com o valor de seqüência 1001. Um 
novo registro é adicionado no Banco B e o registro com valor 1001 na primary key é inserido e a 
seqüência atualizada para 1002.

Observa-se que neste instante existe dois registros com a mesma primary key em dois lugares diferentes. 
O problema ocorrerá no momento em que as bases forem sincronizadas, ou seja, quando  a base réplica 
enviar à base mestre os dados alterados desde a última atualização. Porque? Ora, haverá dois registros 
com primary key igual a 1001.

Existem algumas alternativas para solução deste problema, entre elas:

Cria-se intervalos diferentes para cada réplica. Havendo duas bases, um exemplo seria criar uma 
seqüência iniciando com o valor 1 para a Base A e o valor 2 para a Base B, com um incremento 2 para as 
duas bases. Desta maneira os números jamais coincidiriam[5].

3.5.3 Conflito de Delete

            Este conflito é muito parecido com o conflito anterior. Imagine as duas bases, A e B. E as duas 
deletando a mesma linha no mesmo momento. Quando houver a sincronização das bases o conflito 



surgirá, pois haverá uma tentativa de deletar uma linha que já não mais existe[5].

Este tipo de conflito poderia ser evitado em todos os tipos de replicação. Uma solução simples para uma 
replicação não síncrona seria marcar as linhas deletadas para que no momento do sincronismo somente as 
linhas marcadas fossem eliminadas.

3.6 Métodos para Resolução de Conflitos Oracle

Conflitos na replicação podem ocorrer somente no ambiente de replicação avançada, pois este permite 
que o dado seja atualizado em vários locais diferentes. Ao configurar um ambiente de replicação 
avançada, deve-se considerar que conflitos podem ocorrer. E ocorrendo um conflito o dado não será 
convergido até que o conflito esteja resolvido[6].

Um ambiente replicado exige do DBA um esforço extra com relação a conflitos. Ele precisa garantir que 
os mecanismos para resolução de conflitos estejam de acordo com as regras da empresa, e assegurar que 
os dados estejam consistentes em todas as localidades.

Existe uma série de mecanismos para resolução de conflitos no ambiente Oracle. O ORM (Oracle 
Replication  Manager) que é a ferramenta para replicação, oferece uma variedade de métodos para este 
fim. Caso haja uma situação em que os métodos de resolução de conflitos definidos no Oracle Replication 
Manager não consigam resolver o problema, o Administrador do Banco (DBA) deve utilizar de seus 
próprios métodos para resolução dos mesmos[5].

A Oracle garante em sua estrutura a resolução de muitos tipos de conflitos. Para isso ela utiliza  grupos de 
métodos que se resolvem na ordem do algoritmo abaixo[5]:

1. Inicia-se a verificação do primeiro grupo. O banco réplica que esta recebendo as informações examina 
cada campo procurando por alterações. Havendo alterações, verifica-se se existe conflitos 
comparando informações velhas com as novas. 

2. Se o conflito não for identificado, o ORM continua com o próximo grupo de colunas. Caso contrário, 
ou seja, havendo conflito, o ORM chama o método de resolução de conflito com o número de 
seqüência mais baixo do grupo de colunas. 

3. Se o método de resolução de conflitos solucionar o problema com sucesso, o ORM guarda os valores 
das colunas enquanto determina o status. 

4. Se o método não conseguir resolver o conflito, a ORM continua com o próximo  método até que o 
conflito possa ser resolvido ou enquanto existir métodos disponíveis. 

5. Após avaliar todos os grupos de colunas e conseguir resolver com sucesso todos os conflitos, o ORM 
armazena os novos valores para as colunas. 

6. Se a Oracle for incapaz de solucionar o conflito utilizando estes métodos, um log de erro na transação 
é gerado e a alteração não é efetuada. 

            Para resolver conflitos de replicação, o ORM dispõe de alguns mecanismos  para solução dos 
mesmos, e se necessário permite a construção de mecanismos próprios para isso. A seguir será mostrado 
detalhes sobre estes métodos chamado de “Métodos pré-definidos para resolução de conflitos”[5].

3.6.1 Mínimo e Máximo

            Se o ambiente de replicação descobre um conflito com um grupo de colunas e chama o mínimo e 
máximo, ele compara o valor novo do local originado com o valor atual do local de destino para uma 
coluna designada no grupo de coluna. É necessário que o administrador determine o valor desta coluna 
quando definir o método de resolução de conflito.



            Dependendo do método utilizado, caso o novo valor da coluna designada for menor, ou maior, que 
o valor atual, os valores de grupo de coluna do local originado estão aplicados no local de destino, e é 
assumido que todos os outros erros tem seus estados resolvidos[5].

3.6.2 Grupos de Prioridade

            Permite nomear um nível de prioridade a cada valor de uma coluna particular. Ao constatar o 
conflito, o ORM substitui a tabela cuja coluna tem o valor de prioridade mais baixo com os dados da 
tabela que possui a coluna com o valor de prioridade mais alto[5].

3.6.3 Prioridade de Base

            É semelhante  aos procedimentos associados aos grupos de prioridade. A diferença é que em vez 
de solucionar conflitos baseados na prioridade do valor de um campo, o conflito é resolvido de acordo 
com a prioridade dos locais envolvidos do ambiente[5].

Um exemplo seria um item de dado da localidade A que possui um valor de prioridade mais alto que a 
localidade B e um conflito surge entre estes dois locais, prevalece o valor da localidade A.

3.6.4 Valor Aditivo e Valor Médio

Este método trabalha com grupos de colunas consistindo somente valores em colunas numéricas.

            O método aditivo adiciona a diferença entre o novo valor e o valor velho da base originada na 
base de destino[5]. Exemplo:

            Valor corrente = valor corrente + (valor novo – valor velho).

            O método de resolução de conflito por média faz o cálculo da média do valor originado no banco 
A com o valor corrente no banco B. Exemplo:

            Valor corrente = (valor corrente +  valor novo) / 2.

O método de média não garante convergência se o ambiente possui mais de uma base mestre. Este 
método é muito utilizado para ambientes com apenas uma base mestre e múltiplos snapshots.

3.7 Conclusão

Muitas empresas buscam soluções que otimizem o resultado final, que é a informação. O tempo de 
resposta a informação, a qualidade da informação e principalmente, a garantia de que a informação estará 
sempre disponível são os aspectos mais importantes. Sendo assim, a distribuição dos dados com 
replicação automática garante o seu papel como importante ferramenta para se conseguir tal propósito.

Portanto, este capítulo teve o objetivo de trazer ao leitor um bom conhecimento, mostrando os tipos de 
replicação, as vantagens em estar utilizando replicação e os possíveis conflitos que uma replicação pode 
apresentar.

É importante ressaltar que a replicação de dados deve ser muito bem analisada para ser desenvolvida, pois 
é um processo que envolve muitos detalhes e esses detalhes podem fazer a diferença no seu perfeito 
funcionamento.

Os conflitos em uma replicação é outro ponto importante e que merece atenção especial do 
Administrador. Devem ser tratados um a um com o máximo de critérios.  Caso contrário, o Administrador 
do Banco de Dados ficará por conta de resolver conflitos. 

O próximo capítulo irá mostrar um estudo de viabilidade, analisando com detalhes as vantagens e 



desvantagens em se utilizar um ambiente com replicação em uma determinada empresa.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      ESTUDO DE VIABILIDADE
Este capítulo será a principal contribuição do autor neste projeto. O capítulo apresentará  um estudo 
detalhado de uma empresa de Uberlândia que possui três filiais no país,  e tem como principal objetivo 
avaliar a possibilidade de estar  utilizando replicação de dados nesta empresa. 



Será mostrado a configuração da empresa hoje, de que forma a matriz de Uberlândia está interligada com 
as filiais, e as vantagens e desvantagens que a replicação pode proporcionar nas condições atuais da 
empresa.

Este estudo terá como base principal a vivência do autor, e também, declarações e depoimentos de 
funcionários ligados a área de informática desta empresa.

4.1 A Empresa Hoje

A empresa avaliada tem como principal objetivo a distribuição de peças para auto a nível nacional. Com 
matriz em Uberlândia e filiais em Recife, Campinas e Brasília, ela trabalha com banco de dados Oracle e 
sistema próprio para gestão empresarial desenvolvido também com ferramentas da Oracle. Possui no total 
345 funcionários, e destes, sete estão no CPD (Centro de Processamento de Dados), todos localizados na 
matriz, onde o sistema foi desenvolvido.

Hoje a empresa possui um único Banco de Dados, centralizado na matriz, e acessado pelas filiais através 
de um link de comunicação com a Embratel(24x7), ou seja, vinte quatro horas por dia, sete dias por 
semana. É um link, que permite comunicação entre as filias com grande qualidade. O único problema é 
que essa comunicação depende de meios físicos, meios esses que podem sofrer danos causados por 
acidentes. Um exemplo seria a queda de uma torre de distribuição desta comunicação. Isso causaria a 
interrupção do link, que por qualquer que seja o tempo,  estaria trazendo prejuízos.

Por ser uma empresa atacadista com objetivo de comercialização de produtos,  possui um volume de 
informação diária muito grande, e por isso precisa de uma base de dados consistente e segura. 

4.2 Porque Banco de Dados Oracle?

A opção pelo banco de dados Oracle se deu pelo fato de esta ser uma ferramenta de grande poder, e 
também porque se consegue um ótimo ambiente para replicação.

É também importante ressaltar que a Oracle é uma empresa conceituada no mercado,  e profissionais da 
área consideram esta empresa como a número um  em Banco de Dados. Sendo assim a replicação, que é 
uma ferramenta do banco não podia ser diferente[4].

A Oracle Corporation possui hoje um faturamento anual de mais de 11.5 bilhões de dólares e possui 
aproximadamente 6.000 clientes em banco de dados somente no Brasil. E além de banco de dados a 
Oracle possui outros produtos como: ferramentas case para desenvolvimento, aplicações de negócios, 
consultoria, treinamento e suporte em mais de 145 países[4, 6].

O próximo tópico trará os custos para se manter um banco centralizado, ou um banco de dados distribuído 
com replicação, e também uma avaliação de um possível prejuízo causado pela uma queda de um link por 
exemplo.

4.3 Custos

Aqui será mostrado os custos básicos para se manter um banco de dados centralizado e também um banco 
de dados distribuído que utiliza replicação. A tabela abaixo mostra os custos da empresa para manter o 
Banco de Dados centralizado:

Tabela 4.1 - Custo mensal para se manter o Banco Centralizado.

       Descrição                 Custo

   DBA (10h)  U$                                  215 



   Link Embratel  U$                                3085 

   Suporte Oracle  U$                                  322   

   Custo total  U$                                3622 

                        Obs: Valores em dólar

É importante enfatizar que estes custos são mensais e não inclui o preço do Banco Oracle Standard 
Edition (Versão que não aceita um ambiente replicado, e que foi adquirido a 2 anos). 

As horas referidas ao DBA são necessárias para que o Banco esteja em perfeita ordem, ou seja, garantir 
que o Banco de Dados suporte aproximadamente 270 sessões logadas ao banco. Observando que cada 
usuário pode abrir mais de uma sessão. A manutenção de um banco de testes também esta incluso nestas 
horas. 

O trabalho de um DBA inclui acompanhamento do crescimento da bases, manutenção de objetos(tabelas, 
índices, triggers, procedures, etc) observando áreas de crescimento, estruturas de backup, aplicação de 
patches de atualização do banco, etc.

O valor referido ao link da Embratel é de um circuito de comunicação entre as filiais. Funciona vinte 
quatro horas por dia a uma velocidade de 128 Kbytes. Tem como principal característica a estabilidade.

            O Suporte Oracle é muito importante pois oferece uma segurança em nível de banco de dados para 
a empresa. Funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira. É muito utilizado para solucionar 
problemas e bugs referente aos softwares da Oracle.

Como foi observado, os custos para se manter as informações centralizadas não são altos se comparados 
com a estrutura desta empresa.

Abaixo será informado os custos para se manter uma base distribuída.

Tabela 4.2 - Custo mensal para se manter o Banco Distribuído.

Descrição                 Custo

   DBA (50h)  U$                               1072 

   Link Embratel  U$                               3086

   Suporte Oracle

 

 U$                                 679 

   Custo total  U$                               4837 

                        Obs: Valores em dólar

Antes de comentar sobre os custos para se manter uma Base de Dados Distribuída, faz-se necessário 
expor o custo do produto “Banco de Dados Oracle Enterprise Edition”, produto este que permite utilizar 
replicação. O seu custo varia de acordo com o número de processadores que a máquina possui e também 
o número de usuários que estarão acessando este Banco. 



Então, com um único processador e número de usuários ilimitado que são as condições que melhor se 
encaixam para a empresa, o preço seria  em torno de U$ 40.000(Quarenta mil dólares). Um custo 
bastante expressivo, que leva algumas empresas a desenvolver um ambiente de replicação próprio.

Conforme observado na tabela 4.2, houve um acréscimo de horas referente a coluna do DBA. Isso, 
porque devido a replicação, agora serão cinco o número de Bancos a serem administrados.

O valor pago pelo Link de comunicação entre as filiais continuaria o mesmo, visto que a comunicação 
precisa existir para que as bases sejam sincronizadas.

O Suporte Oracle teve um acréscimo, pois o produto agora é o “Banco de Dados Oracle Enterprise 
Edition” (Versão que aceita um ambiente replicado), e que por custar mais caro também tem sua 
manutenção mais expressiva.

 4.4 Viabilidade

            Como foi amplamente abordado no capítulo 3, um dos fatores determinantes no momento de 
decidir por uma base de dados distribuída utilizando replicação é sem dúvida a complexidade de estar 
tratando e gerenciando informações distribuídas e principalmente os seus conflitos. Uma equipe eficiente 
e especializada para desenvolver o projeto também é necessária. E para finalizar a relação de pontos 
favoráveis e desfavoráveis se faz necessário.

            Um estudo de viabilidade se caracteriza em avaliar as vantagens e desvantagens que uma 
replicação pode trazer. 

4.4.1 Vantagens

Ao conseguir criar e configurar um ambiente replicado, não faltam vantagens. Por exemplo o tempo de 
resposta aos dados. 

Imagine as seguintes situações:

            . As empresas filiais que utilizam um link de 128 K (Kbytes) para estar acessando as informações 
na matriz e que demanda um certo tempo, após a replicação podem fazer as mesmas operações com uma 
velocidade limitada a rede interna que é de 100 Mbits (Megabits), o que significa que em condições 
normais a informação é devolvida ao usuário praticamente instantaneamente. 

            . Imagine agora que quando, por motivos adversos, o link é interrompido. Com um banco 
centralizado as filiais ficam inoperantes, totalmente paradas, causando até prejuízo independente do 
tempo de inatividade. Mas com a replicação é como se nada tivesse acontecido, pois o banco estará local 
em cada filial e as transações continuarão normalmente. Quando o link for reestabelecido, o Oracle se 
encarrega de sincronizar as bases, levando todas as informações das bases réplicas para a base mestre e 
vice-versa.

            . Com a replicação as bases ficariam mais enxutas em número de usuários acessando cada réplica, 
tornando o acesso as informações mais rápidas em todas as empresas.

4.4.2 Desvantagens

            As desvantagens podem trazer situações de risco. São elas:

            . A administração dos bancos de dados se torna mais complexa, pois ao invés de um único banco, 
teria-se quatro bancos. 

. Qualquer atualização de versão do banco, ou mesmo objetos (tabelas, procedures, triggers) deveriam ser 
feitas também em quatro bancos.



            . Caso haja queda no link por muito tempo, as filias ficariam com sua base de dados desatualizada. 
Imagine a situação abaixo após uma queda prolongada do link:

O cliente com o código 1500 possui um crédito para compra no valor de U$ 1000  (Mil 
dólares). Ele efetua uma compra no valor de U$ 1000  (Mil dólares) na Filial de Brasilia e 
minutos depois, sem saber do problema da empresa o cliente efetua uma compra na matriz 
da empresa. Observe que neste momento ele também possui um crédito de U$ 1000  (Mil 
dólares) na matriz. Neste caso o cliente poderia fazer uma compra de U$ 4000  (Quatro 
mil dólares) considerando que o cliente utilizasse seu crédito em cada filial.

4.5 Definindo entre base distribuída e centralizada

A definição ou escolha por utilizar uma base distribuída com replicação consiste em alguns fatores. 
Primeiro, que apesar de existir mais desvantagens do que vantagens, um banco centralizado é sempre 
mais fácil de administrar, manter e impossibilita conflitos. O maior problema é sem dúvida a 
comunicação que pode ser interrompida e gerar prejuízos. A disponibilidade da comunicação em 24x7 
com qualidade e garantia de conecção é um dos principais motivos para ter um Banco de dados 
centralizado. 

Como a tendência da tecnologia em comunicação de dados é reduzir as tarifas e melhorar os serviços cada 
vez mais, permanecendo interrupta por mais tempo, por toda a dificuldade e complexibilidade em 
gerenciar conflitos que uma replicação exige, e principalmente por haver a possibilidade em estar tendo 
prejuízos caso o link seja interrompido por muito tempo conforme citado no tópico 4.2.2, a empresa optou 
por não utilizá-la.

4.6 Conclusão

O capítulo 4 avaliou a possibilidade de distribuição da base de dados de uma empresa utilizando 
replicação de dados. Neste capítulo pode ser compreendido que  a decisão de utilizar uma replicação é 
complexa exigindo habilidade e conhecimento. 

Uma tecnologia confiável como a da Oracle é essencial para se garantir sucesso neste propósito.

Juntando esses fatores pode-se concluir que este capítulo apresentou meios de apoiar uma tomada de 
decisão. Apesar de estar abordando uma empresa específica ele contém informações que podem estar 
sendo avaliadas de forma geral.

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO

Por ser um assunto complexo, extenso e difícil de ser explicado em um único documento, este trabalho foi 
dividido em tópicos de acordo com definições básicas para propiciar ao leitor uma facilidade no 
entendimento das informações aqui presentes.

            A replicação de dados se resume em uma cópia de informações de um banco de dados para outros 
bancos de dados semelhantes, e isso só ocorre após uma consistência dos dados. Ela está presente em 
muitas empresas de pequeno a grande porte, que necessitam de consistência e garantias em suas cópias de 
bases de dados. Apesar de parecer simples,  como foi dito no capítulo 3, replicação é um tema bastante 
complexo, que exige do administrador uma gama de detalhes nas informações que irão compor uma 
estrutura confiável, portanto, as empresas que necessitam desse tipo de solução, nem sempre conseguem 
justificar o seu custo final.

Os possíveis problemas que podem ser encontrados ao utilizar replicação são: perda de comunicação, 
administradores de banco de dados exclusivos para monitoração de tabelas envolvidas na replicação, 
falhas no disparo de gatilhos (triggers) e pacotes de replicações.

Finalmente, este trabalho teve um objetivo: O aprendizado sobre ambiente de replicação e também ser 
utilizado como fonte de pesquisa introdutória sobre o assunto.

            Portanto, as contribuições deixadas por este trabalho foram:

Conhecimento da teoria básica sobre banco de dados distribuído; Conceitos básicos em SGDB; Conceitos 
de replicação de dados; Tipos de replicação; Métodos de resolução de conflitos; Um estudo preciso de 
viabilidade.
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