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4.1.3 Versionar Conteúdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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com concorrência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.1 Estrutura hierárquica do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2 Descrição de funcionalidades do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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4.16 Tempo de download de conteúdos por simulação. . . . . . . . . . . . . . . 53

A.1 Elementos básicos da Estrutura de uma RP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

A.2 Estrutura básica de uma CPN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



Lista de Tabelas
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IF Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia
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Resumo

Alivre disponibilização de conteúdos digitais vem crescendo de maneira expressiva

na Web. Muitos desses conteúdos podem ser modificados, reutilizados e adaptados

para propósitos espećıficos. Embora muitos recursos para armazenamento e disponibi-

lização de conteúdos sejam bastante difundidos, não se percebem na Internet repositórios

que possuam instrumentos apropriados para o controle de versões de conteúdo binário

(CB). A maioria das soluções encontradas para a persistência de dados na Web é baseada

em Bancos de Dados Relacionais (BDR). A simples adição de modificações aos dados

originais e armazenamento em novos registros de tabelas em um BD pode ser ineficiente

devido a uma quantidade potencialmente grande de informações redundantes. É posśıvel,

para este fim, adaptar ferramentas de versionamento conhecidas por Sistemas de Controle

de Versão (SCV), ferramentas especializadas no armazenamento de regiões modificadas

de documentos. Entretanto, um SCV é menos eficiente do que os Sistemas Gerenciadores

de Bancos de Dados (SGBD) em tempo de acesso e recuperação de informações, o que

pode comprometer o desempenho da aplicação, caso seja adotado como solução para a

persistência de dados. Visando conceber um repositório de CBs versionados na Web, com

gestão eficiente tanto para o acesso como para o armazenamento de CBs, neste trabalho

é analisado o desempenho dos SGBDs gratuitos mais utilizados na atualidade e de um

SVC que se revelou o mais adequado ao escopo deste trabalho. Os resultados obtidos

serviram de base para a especificação da arquitetura de um repositório que se apoia em

uma abordagem h́ıbrida, com o uso simultâneo de um SGBD e um SVC. Em seguida,

foi realizada a modelagem por Redes de Petri Coloridas, o que permitiu a simulação e

a análise da arquitetura concebida, demonstrando-se a maior eficiência da arquitetura

proposta em relação a uma abordagem de armazenamento tradicional.

Palavras-chave: conteúdos digitais binários,reuso, controle de versão, deltificação.
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Abstract

The free availability of digital content has fairly increased on the Web. Many of

these contents can be modified, reused and adapted for specific purposes. Although

different resources for providing and storing contents are widely available, there is a lack

of tools suitable to versioning control of binary content on the Internet. In addition, most

solutions to persistent data on the Web are based on Relational DataBase (RDB). As

a simple solution, we can modify the original data and store new records in the tables

of a database. However, this leads to a possible inefficiency due to a potentially large

amount of redundant information. Nevertheless, in order to overcome this issue, it is

possible to adapt versioning tools, also known as Control Version System (CVS), to the

solution. These tools are specialized in storage of the modified regions of documents. This

process is known as ”deltification”. However, regarding access time and gathering data, a

CVS is less efficient than a DataBase Management System (DBMS). Therefore, if a CVS

is used as a solution for data persistence, this can reduce the overall performance of the

application.Aiming at designing a repository of versioned binary content on the Web, with

efficient management for both accessing and storing binary data, this work analyzes the

performance of free DBMSs most frequently used and a CVS, which we consider being

the most suitable to the addressed repository. The attained results were the basis for

the specification of thearchitecture of a repository that relies on a hybrid approach. The

resulting approach lies in the simultaneous use of a DBMS and a CVS. We took into

account features and runtime performance of both tools for each operation required in

the final application. Then, we designed models on Colored Petri Nets, which allowed the

simulation and analysis of the aimed architecture. As a result, we present the efficiency

of the proposed architecture against a traditional storage approach.

Keywords: versioning, systems version control, reuse.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Este trabalho tem por motivação inicial a concepção de mecanismos e técnicas que

facilitem o reaproveitamento de conteúdo digital criado especialmente para dar apoio

a atividades de ensino e aprendizagem. Tem-se em vista, por um lado, otimizar os esforços

envidados de maneira individualizada para a construção de múltiplos artefatos distintos

com o mesmo propósito e, por outro lado, garantir os direitos de autoria do conteúdo

didático em sua forma original ou, eventualmente, quando reaproveitado para a criação

de novas versões.

A criação e disponibilização de conteúdos de apoio ao processo de ensino e apren-

dizagem a partir da combinação de componentes reutilizáveis armazenados em bases de

dados (BD) está ganhando impulso (MUZIO; HEINS; MUNDELL, 2002) . Nos últimos anos,

o Ministério da Educação (MEC) têm financiado tanto o desenvolvimento de novas ferra-

mentas como o trabalho de catalogação e disponibilização de conteúdos através de editais

espećıficos. Dentre os projetos financiados pelo MEC podemos destacar: o RIVED (RI-

VED, 2010); Portal do Professor (SEED-MEC, 2010); Fabrica Virtual (SEED-MEC, 2010);

Banco Internacional de Objetos Educacionais (SEED-MEC, 2010) e o Inter-Red (EPCT

Virtual, 2010).

O RIVED, Rede Interativa Virtual de Educação, é um programa da Secretaria de

Educação a Distância (SEED) do MEC, cujo objetivo é a produção de objetos de apren-

dizagem 1 (OA)(RIVED, 2010). Surgiu inicialmente como um projeto de cooperação entre

Brasil, Venezuela e Peru, com o nome Rede Internacional Virtual de Educação, para a

produção de conteúdo de Biologia, F́ısica, Qúımica e Matemática para o Ensino Médio.

Em 2004, a SEED transferiu o processo de produção dos OAs para as universidades,

1Um OA pode ser compreendido como qualquer entidade, digital ou não, que pode ser usada, reuti-
lizada ou referenciada durante o processo de aprendizagem provido por algum tipo de tecnologia (IEEE
LTSC, 2010)

1
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passando o projeto a chamar-se Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED, 2010).

A expansão do RIVED foi denominada Fábrica Virtual, que tem como propósito

intensificar e transferir o processo de desenvolvimento e produção de recursos educacionais

digitais (na forma de objetos de aprendizagem) da SEED para Instituições de Ensino

Superior (RIVED, 2010).

O Portal do Professor, criado pela SEED do MEC posteriormente ao RIVED para ser

um espaço para troca de experiências entre professores do ensino fundamental e médio,

é um ambiente virtual com recursos educacionais que inclui sugestões de aulas de acordo

com o curŕıculo de cada disciplina, além de recursos como v́ıdeos, fotos, mapas, áudio e

textos. Nele, o professor pode preparar a aula, ter acesso a informações sobre os cursos

de capacitação oferecidos em munićıpios e estados e na área federal e sobre a legislação

espećıfica (SEED-MEC, 2010).

O Inter-Red é um repositório de conteúdos didáticos digitais (CDDs) pertencente ao

Portal EPCT Virtual, uma das plataformas do Sistema Integrado de Educação Profissional

- SIEP, cujo desenvolvimento foi financiado e gerenciado pela Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (SETEC).

São objetivos do EPCT Virtual (2010): Ofertar alternativas tecnológicas voltadas para

o ensino-aprendizagem presencial e a distância; propiciar um espaço de colaboração virtual

para troca de experiências e materiais; garantir confiabilidade e segurança dos conteúdos

digitais e de seus usuários; preservar o prinćıpio dos direitos à propriedade intelectual e,

finalmente, incentivar a produção cient́ıfica em Educação Profissional, Cient́ıfica e Tec-

nológica (EPCT).

Com o objetivo de evitar trabalhos redundantes, muitas vezes desenvolvidos dentro

das mesmas instituições de ensino, conteúdos didáticos disponibilizados podem ser rea-

proveitados e associados a outros elementos para compor um novo conteúdo, permitindo

aos autores maior produtividade e economia de tempo (JÚNIOR et al., 2009).

O versionamento é uma atividade de grande utilidade em diversas atividades técnicas.

É útil para acompanhar a evolução de uma pesquisa, o desenvolvimento de um código

fonte ou as modificações de um CDD. Versionamento, no âmbito dos CDDs, deve ser

compreendido como a operação de criar novas versões de um material a partir de um

conteúdo pré-existente. Ferramentas que provêem essas funcionalidades são conhecidas

por sistemas de controle de versão (SCV).

Embora muitas soluções para distribuição, caching e replicação de conteúdos na Web

sejam bastante difundidas, não se percebem repositórios com instrumentos apropriados
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para o controle de versões.

Uma solução de baixo custo para prover versionamento de conteúdos é a integração

de ferramentas de versionamento que são especializadas no armazenamento de regiões

modificadas de documentos, em um processo conhecido por deltificação, aos tradicionais

repositórios da Web.

1.1 Motivação

Com forte inspiração no prinćıpio do compartilhamento e reaproveitamento de conteúdos

didáticos digitais, foi concebido o Inter-Red, um repositório que visa o incentivo ao com-

partilhamento e ao reuso de CDDs gerados por professores dos Institutos Federais de

Educação Ciência e Tecnologia (IF). O projeto, financiado pela SETEC-MEC teve inicio

com os IFs da região nordeste, sendo, em seguida, expandido para outras regiões do páıs.

O Inter-Red integra, junto com um conjunto de outras ferramenta, o Portal EPCT

Virtual, um espaço digital destinado a contribuir com a formação, informação, instrumen-

talização e comunicação de professores, pesquisadores, alunos e interessados em tecnologia

educacional aplicada à Educação Profissional Cient́ıfica e Tecnológica - EPCT (JÚNIOR

et al., 2009).

Um dos requisitos do portal EPCT Virtual é que os conteúdos postados, quando mo-

dificados, dêem origem a novas versões do mesmo conteúdo e que estes sejam retornados

ao repositório, de maneira que seja posśıvel a manutenção do histórico da evolução e

reutilização desse material. Na primeira versão do Inter-Red, a postagem de uma nova

versão era controlada pelo próprio usuário e o novo conteúdo era postado independente-

mente do anterior, sendo armazenado em um BD como uma nova entrada, independente

da anterior.

Em função do potencial crescimento do espaço requerido para armazenamento em

disco devido a disponibilização de novas versões de conteúdos, uma nova arquitetura foi

elaborada para o Inter-Red, desta vez visando o controle de versões e o armazenamento

otimizado, considerando apenas as regiões modificadas, como funcionalidades intŕınsecas

à ferramenta. Assim, na nova implementação do Inter-Red, o Sistema Gerenciador de

Banco de Dados (SGBD) foi substitúıdo pelo SCV Subversion (SVN). Entretanto, tal

substituição não levou em conta o desempenho do SVN, mostrando-se ineficiente quanto

ao tempo de utilização de CPU, consumo de memória RAM e concorrência no acesso, o

que compromete a escalabilidade do ambiente.
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Dessa maneira, a motivação principal deste trabalho reside na concepção de um repo-

sitório compartilhado que privilegie não só a otimização do espaço de armazenamento de

conteúdos binários, mas também a eficiência no acesso às informações e objetos armaze-

nados.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é investigar os sistemas de armazenamento de dados

com vistas ao versionamento de conteúdos e propor um sistema de gestão que proporci-

one armazenamento, controle de versões e disponibilização eficiente de conteúdos digitais

em um repositório que possua como requisito o armazenamento versionado de arquivos

binários.

São os seguintes os objetivos espećıficos desse trabalho:

• Levantar o estado da arte acerca dos temas reuso e versionamento de arquivos, em

especial os arquivos binários;

• Realizar uma análise comparativa de desempenho dos sistemas de versionamento e

SGBDs, considerando como métricas o tempo de inserção e de resgate de conteúdos,

o consumo de memória RAM e de CPU, e o total de espaço em disco utilizado;

• Propor uma ferramenta de versionamento eficiente de conteúdos e metadados para

Web;

• Modelar, simular, analisar e avaliar o funcionamento da ferramenta proposta utili-

zando Redes de Petri Coloridas (RPC);

• Verificar o desempenho do sistema e corrigir eventuais falhas de projeto antes de

sua implementação;

1.3 Publicações e Apresentações

O trabalho descrito nesta dissertação foi publicado e apresentado nos seguintes eventos:

• Setembro de 2011, no XVII Ciclo de Palestras sobre Novas Tecnologias na Educação,

Rio Grande do Sul, e publicado na edição Vol.9, No 1 (2011) na RENOTE - Re-

vista Novas Tecnologias na Educação, com o t́ıtulo - Análise de desempenho para o

armazenamento versionado de conteúdos binários com acesso eficiente via Web.
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• Outubro de 2011, no III Workshop de Computação Aplicada em Governo Eletrônico

(WCGE), como parte da programação do XXVI Simpósio Brasileiro de Banco de

Dados, Florianópolis - SC, publicado nos Anais do Evento;

• Novembro de 2011, no XXII Simpósio Brasileiro de Informática Educativa (SBIE),

Aracajú - SE, publicado nos Anais do Evento;

Os artigos supracitados encontram-se nos anexos desta dissertação.

1.4 Organização

Este documento está organizado da seguinte maneira: após a introdução e descrição

dos objetivos gerais e espećıficos realizada neste caṕıtulo, a fundamentação teórica e os

trabalhos relacionados são apresentados no Caṕıtulo 2. No Caṕıtulo 3 são apresentados

os resultados de desempenho dos sistemas de armazenamento MySQL, PostgreSQL e

Subversion, tecnologias que foram escolhidas para a análise e utilização neste trabalho; O

modelo de armazenamento versionado de conteúdos e metadados é apresentado e analisado

no Caṕıtulo 4. As considerações finais serão expostas no Caṕıtulo 5.



Caṕıtulo 2

Fundamentação Teórica e Trabalhos

Relacionados

Oobjetivo deste caṕıtulo é apresentar conceitos e definições relacionados com o de-

senvolvimento deste trabalho. Na seção 2.1 são apresentados conceitos e tipos de

versionamento de conteúdos, bem como explicada a adoção do SVN como SCV. Nas seções

2.2 e 2.3 são apresentados os sistemas de armazenamento analisados nesta dissertação.

Por fim, os trabalhos relacionados são expostos na seção 2.4.

2.1 Versionamento de Conteúdos

O processo de passar por modificações e melhorias é uma caracteŕıstica intŕınseca a

qualquer sistema de informações persistente. Os dados e informações tentem a evoluir na-

turalmente, refletindo as mudanças do mundo real, alterações nos requisitos dos usuários,

correções de erros de projeto, ou permitir a manutenção incremental de um repositório

(SACCOL, 2008). Muitos trabalhos foram desenvolvidos para adicionar informações tem-

porais a modelos de Bancos de Dados (BD) e fornecer capacidades de armazenamento,

consulta e atualização de dados históricos (TANSEL et al., 1993).

Duas abordagens principais tratam a questão da evolução de uma informação:

• A primeira consiste em permitir modificações, sem manter o estado anterior à mo-

dificação. Essa abordagem é utilizada por aplicações que permitem a atualização

de um objeto pela simples substituição por outro, guardando a mesma referência;

• A segunda consiste em manter os estados anteriores e posteriores às modificações.

Isto implica em gerenciar um conjunto de versões.

6
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A derivação de versões pode seguir duas formas de versionamento. No versionamento

linear (Figura 2.1), a evolução do documento cria uma sequência linear de versões V1,

V2,..., Vc, em que Vc é a versão corrente.

Figura 2.1: Versionamento Linear

Já no versionamento ramificado, exemplificado através da Figura 2.2, uma nova versão

pode ser derivada a partir de qualquer outra versão prévia, criando uma árvore de versões.

Figura 2.2: Versionamento Ramificado

Dessa forma, o gerenciamento de versões consiste no armazenamento, manutenção e

acesso eficiente a versões passadas e presentes de um conteúdo. Duas abordagens são

observadas na literatura para o gerenciamento de versões (SACCOL, 2008):

• Na primeira ocorre o armazenamento apenas de diferenças, ou deltas, entre versões

sucessivas de um mesmo conteúdo, em um processo conhecido por deltificação.
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Nesta abordagem, o custo de reconstruir versões anteriores aumenta à medida que

o arquivo é modificado sucessivas vezes.

• Na segunda abordagem acontece o armazenamento completo de todas as versões

dos arquivos. Diante disso, o custo de armazenamento pode ser bastante elevado.

O modelo de gestão de armazenamento proposto neste trabalho faz uso das duas

abordagens supracitadas a fim de obter o melhor de cada uma delas.

2.1.1 Versionamento de arquivos binários

O conceito do termo versionamento é bem conhecido no gerenciamento de configuração

de software (CONRADI; WESTFECHTEL, 1998), (WESTFECHTEL; MUNCH; CONRADI, 2001).

As ferramentas que provêem essas funcionalidades, os SCV, estão agrupadas sob duas

classes. São elas: Sistemas de Controle de Versão Centralizados (SCVC) e Sistemas

de Controle de Versão Distribúıdos (SCVD). Como exemplo de SCVC podemos citar o

Concurrent Version System (CVS) e o Subversion (SVN), e como SCVD podemos citar

o Mercurial e o GIT.

O CVS é um sistema de controle de versão que permite que se trabalhe com diver-

sas versões de arquivos organizados em um diretório e localizados local ou remotamente,

mantendo-se suas versões antigas e os registros de quem manipulou os arquivos e quando.

É especialmente útil para se controlar versões de um software durante seu desenvolvi-

mento, ou para composição colaborativa de um documento (CVS, 2011).

Assim como o CVS, o SVN é um sistema de controle de versão livre e de código fonte

aberto. Esta ferramenta gerencia arquivos e diretórios ao longo do tempo. Uma árvore

de arquivos é armazenada em um repositório central, sendo bastante parecido com um

servidor de arquivos tradicional, exceto por ser capaz de registrar todas as mudanças

realizadas em seus arquivos e diretórios. Isso permite que sejam recuperadas versões

antigas de arquivos, ou que seja examinado o histórico modificações (SUBVERSION, 2011).

Desenvolvido para ser um sucessor do CVS, o projeto SVN ganhou a simpatia dos

usuários CVS de duas maneiras: (i) criando um sistema open-source com o projeto e

interface semelhante ao de seu antecessor e (ii) tentando evitar muitos de seus conhecidos

defeitos (COLLINS-SUSSMAN; FITZPATRICK; PILATO, 2007).

Em uma abordagem mais espećıfica à esta dissertação, o SVN lida com arquivos

binários de forma otimizada quando comparada ao CVS. Por ser baseado no Revision
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Control System 1 (RCS) , o CVS só pode armazenar sucessivas cópias inteiras de um

arquivo binário que está sendo alterado. O SVN, entretanto, expressa as diferenças entre

arquivos usando um algoritmo de diferenciação binária, não importando se eles contêm

dados textuais ou binários. Isso significa que todos os arquivos são armazenados diferen-

cialmente no repositório (COLLINS-SUSSMAN; FITZPATRICK; PILATO, 2007).

Outra questão importante relacionada ao controle de versões está associada à edição

concorrente de arquivos binários. Duas pessoas editando ao mesmo tempo uma imagem,

por exemplo, não conseguirão mesclar suas modificações e, posteriormente, o trabalho de

uma delas precisará ser refeito (SULLIVAN, 2009). A melhor solução para a edição de

arquivos binários é a utilização de travas, isto é, sinalizar que o arquivo está bloqueado,

uma vez que está em edição, e que ninguém mais deve editá-lo durante esse processo

(DIAS, 2009).

Os SCVDs não são adequados para lidar com travamento pelo fato de não possúırem

um servidor central que possa controlar as travas de forma global (SULLIVAN, 2009) .

Diante do exposto, o CVS e os SCVDs são inadequados ao versionamento de arquivos

binários e, conseqüentemente, ao escopo desta dissertação. A subseção seguinte apresenta

em maiores detalhes o SVN e alguns dos mecanismos que o tornam mais atrativo para o

desenvolvimento deste trabalho .

2.2 Subversion

Subversion (SVN) é um sistema de controle de versão livre que exige que cada usuário

do repositório tenha sua própria cópia de trabalho. Uma cópia de trabalho do SVN

consiste em uma árvore de diretórios e seus respectivos arquivos armazenada no sistema de

arquivos local. Essa estrutura pode ser editada normalmente enquanto cópia local ou área

de trabalho privada. O SVN jamais incorpora as mudanças de terceiros ou torna as suas

próprias alterações dispońıveis para os outros até que isso seja comandado explicitamente.

Para controlar o crescimento do repositório, o SVN usa uma técnica de deltificação

internamente. A deltificação envolve codificar a representação de uma porção de dados

como um conjunto de diferenças relativas à outra porção de dados. Se as duas porções

de dados forem bastante similares entre si, a deltificação resulta em economia de ar-

mazenamento para os dados deltificados, ao invés de usar espaço igual ao tamanho dos

dados originais (COLLINS-SUSSMAN; FITZPATRICK; PILATO, 2007). O prinćıpio básico da

deltificação é que as somas das diferenças entre versões sequenciais de um determinado

1Sistema de controle de versão antecessor ao CVS.
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arquivo, partindo da versão original (ou mais antiga), é capaz de produzir a versão mais

nova.

O SVN oferece dois subsistemas backend para armazenamento de deltas. O primeiro

utiliza um ambiente de banco de dados chamado Berkeley DB (BDB). Repositórios base-

ados nesse ambiente também são conhecidos como BDB-backed. O segundo usa o próprio

sistema de arquivos do Sistema Operacional, em um mecanismo conhecido como FSFS.

Visando minimizar o custo para reconstrução de versões de conteúdos, o SVN faz uso

de uma técnica conhecida por skip-deltas para representar as porções de dados modificados

de versões sucessivas de um conteúdo.

2.2.1 Skip-Deltas em subsistemas FSFS-backed

O SVN FSFS-backed representa cada revisão de um arquivo como um delta em relação

a uma revisão anterior do mesmo. A primeira versão é representada como um delta

em relação a um arquivo vazio. Para reconstruir uma revisão de um arquivo o sistema

determina a cadeia de diferenças sucessivas que devem ser processadas e combinadas para

compor o conteúdo desejado (APACHE, 2010).

A estratégia mais óbvia seria calcular o delta para enésima versão de um conteúdo a

partir da versão (N - 1), entretanto o custo em termos de tempo e recursos de hardware

no processamento e combinação de mil deltas para recompor a milésima versão de um

conteúdo torna a solução inviável. O SVN FSFS-backed faz uso de um algoritmo sim-

ples, descrito abaixo e exemplificado através da Figura 2.3, para minimizar os recursos

utilizados na criação de deltas e recomposição de versões de arquivos.

Para escolher a revisão base para o cálculo do delta para a versão N de um arquivo,

deve-se converter o valor N em notação binária e inverter o bit mais à direita cujo valor

é de 1 (APACHE, 2010). Dessa forma a versão trinta e cinco (100101) usa a revisão

trinta e quatro (100100) para calculo do delta, que por sua vez faz uso da versão trinta

e dois (100000). A revisão trinta e dois, por conseguinte, tem por base um arquivo

vazio (000000). Devido a inversão do bit mais a direita com valor um a cada operação

de deltificação, são necessários no máximo log2(N) deltas para reconstrução da enésima

versão de um conteúdo.
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Figura 2.3: Skip-deltas em subsistemas de armazenamento FSFS

2.2.2 Skip-Deltas em subsistemas BDB-backed

O SVN BDB-backed, ao contrário do SVN FSFS-backed, representa cada revisão do

arquivo como um delta em relação a uma revisão posterior ao mesmo (APACHE, 2010).

A revisão mais recente de um conteúdo é completamente armazenada em texto simples.

Considerando que o armazenamento de versões de um conteúdo com o uso do backend

FSFS é realizado apenas com o armazenamento da diferença entre a versão atual e sua

versão base, a realização da mesma tarefa utilizando o backend BDB é um pouco mais

complicada: Inicialmente a ultima revisão do conteúdo é completamente armazenada em

texto simples, para então acontecer o processo de re-deldificação de uma ou mais versões

anteriores em relação ao conteúdo mais atual. O objetivo da redeldificação é produzir o

diagrama reverso ao diagrama obtido com uso do textitbackend FSFS (APACHE, 2010).

Novamente log2(N) operações, no máximo, são necessárias para a reconstrução da

enésima revisão de um conteúdo. A seguir serão apresentados os SGBDs PostgreSQL

e MySQL.Estes são capazes de realizar versionamento, mas não deltificação, através da

inserção de dados temporais à descrição de cada conteúdo.

2.3 Sistema Gerenciador de Banco de Dados

O versionamento pode ser realizado somente através da inserção de dados temporais

à descrição de cada conteúdo. Este é o caso do versionamento realizado com o aux́ılio de

bancos de dados relacionais que não oferecem qualquer suporte ao processo de deltificação.
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Figura 2.4: Skip-deltas em subsistemas de armazenamento BDB

Um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD - Database Management System)

é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.

O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição,

construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre diversos usuários

e aplicações (ELMASRI; NAVATHE, 2011). Nesta seção serão apresentados os SGBDs livres

PostgreSQL e MySQL, considerados no desenvolvimento deste trabalho.

2.3.1 PostgreSQL

É um SGBD objeto-relacional de código aberto derivado do projeto POSTGRES, da

Universidade de Berkeley. Atualmente é desenvolvido por um grupo que envolve empre-

sas e pessoas de várias partes do mundo, estando dispońıvel sob a flex́ıvel licença BSD.

Devido à sua licença liberal, pode ser utilizado, modificado e distribúıdo por qualquer

pessoa para qualquer finalidade, seja privada, comercial ou acadêmica, livre de encargos

(POSTGRESQL, 2005).

Foi o pioneiro em muitos conceitos objeto-relacional que agora estão se tornando dis-

pońıveis em alguns bancos de dados comerciais. Os Sistemas de Gerenciamento de Bancos

de Dados Relacionais (SGBDR) tradicionais suportam um modelo de dados que consiste

em uma coleção de relações com nome, contendo atributos de um tipo espećıfico. O

PestgreSQL é considerado objeto-relacional por aplicar, além das caracteŕısticas de um

SGBD relacional, algumas caracteŕısticas de orientação a objetos, como herança e tipos
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personalizados (POSTGRESQL, 2005).

2.3.2 MySQL

MySQL é um servidor robusto de bancos de dados SQL com foco na agilidade na

execução de tarefas, multitarefa e multiusuário. Este SGBD tem licença dupla. Os

usuários podem escolher entre usar o programa MySQL como um produto Open Source/Free

Software sob os termos da General Public License (GNU), em aplicações acadêmicas ou

de pesquisas, ou podem comprar uma licença comercial padrão da MySQL AB, para uso

em aplicações comerciais.

Segundo MySQL (MYSQL., 2011), este SGBD foi desenvolvido para ser usado em

aplicações de missão critica e com alta carga de dados. O modelo relacional a ele aplicado

é um dos responsáveis por sua velocidade e flexibilidade.

2.4 Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta os trabalhos correlatos à dissertação, os quais incluem os aspectos

relacionados ao reuso de conteúdos concebidos com objetivos educacionais, contexto que

encontra as motivações originais deste projeto. Além disso, pela natureza do trabalho,

são também discutidos trabalhos associados ao versionamento de arquivos e à análise de

desempenho de sistemas de armazenamento de conteúdos.

2.4.1 Reuso de conteúdos digitais

A produção de conteúdos de qualidade e, em especial, a produção de recursos didáticos

para apoio ao processo de ensino e aprendizagem, é uma atividade de elevado custo. Dessa

forma, recomenda-se que estes valorizem o reaproveitamento e a interoperabilidade entre

diferentes plataformas (GIRARDI, 2004).

Allen e Mugisa (ALLEN; MUGISA, 2010) defendem a programação orientada a obje-

tos (POO) como meio para prover recursos digitais reutilizáveis e interoperáveis. Com

esse paradigma de programação, é posśıvel obter o benef́ıcio da reutilização de códigos,

agregação de módulos prontos e o consequente incremento na produtividade. Embora

seja uma idéia coerente associar a produção de conteúdos educacionais ao paradigma da

orientação a objetos, essa não é uma tarefa fácil para profissionais de áreas distintas da

computação.
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No caminho da especificação de mecanismos para o reaproveitamento de conteúdo,

alguns esforços são despendidos para o estabelecimento de identificadores padronizados

através de conjuntos de metadados. Metadado é um termo convencionalmente definido

como um dado que descreve outro dado. Como explica Girardi (GIRARDI, 2004), e usando

como exemplo o contexto educacional, os metadados constituem-se de informações que

definem caracteŕısticas do objeto didático, tais como conteúdo, objetivos, autoria, idioma,

data, versão, entre outros. Campos (CAMPOS, 2007) faz um estudo mais aprofundado

sobre o significado do termo metadados e de suas funcionalidades.

Os metadados podem ser descritos em XML (Extensible Markup Language) (W3C,

2011), que é uma linguagem de marcação extenśıvel, permitindo definir e compor elemen-

tos espećıficos de um domı́nio. Por ser extenśıvel, todo documento XML deve obedecer a

regras preestabelecidas.

Em termos práticos, a estrutura de dados usada para representar um conteúdo didático

faz uso de uma estrutura de descrição. Por exemplo, equipes do Fábrica Virtual (SEED-

MEC, 2010) utilizam um arquivo externo ao conteúdo didático para representar sua arqui-

tetura de informação, que é constitúıda de metadados. Essa mesma abordagem é seguida

por outras ferramentas, como o Inter-Red (EPCT Virtual, 2010).

A importância dos metadados para a descrição de conteúdos está associada a funcio-

nalidades de localização, armazenamento e (re)utilização destes materiais. Os metadados

também facilitam o compartilhamento e o intercâmbio dos mesmos. Xavier (XAVIER,

2005) destaca que os padrões de metadados podem ter diferentes ńıveis de especificidade,

estrutura e complexidade. Seu propósito primário é descrever, identificar, definir um re-

curso eletrônico com o objetivo de modelar e filtrar o acesso, termos e condições para o

uso, autenticação e a validação, preservação e interoperabilidade.

Muzio (MUZIO; HEINS; MUNDELL, 2002) descreve suas experiências práticas na criação,

armazenamento, uso e reuso de conteúdos digitais no CEDAR 2. Cada conteúdo produzido

recebe um conjunto de metadados, definidos através de palavras-chave, que não seguem

um padrão universal e único. Essa abordagem permite o desenvolvimento de conteúdos

reutilizáveis, mas o reaproveitamento ocorre apenas dentro da mesma instituição. Muzio

reconhece a necessidade da adoção de um padrão para descrever o material produzido,

estando consciente da necessidade de uma nova catalogação dos objetos posteriormente.

Várias organizações procuram especificar padrões para metadados educacionais vi-

sando, ainda, a interoperabilidade e o compartilhamento de dados. Dziekaniak (DZIEKA-

NIAK, 2007) lembra que a importância da comunicação e interoperabilidade de informações

2Centre for Economic Development and Applied Research - Royal Roads University, Canada.



Caṕıtulo 2: Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados 15

entre as comunidades produtoras e/ou usuárias de OAs é evidente. Ao se compartilhar

dados por meio de padrões de metadados, minimiza-se o tempo no desenvolvimento de

pesquisas acerca da produção desse tipo de tecnologia, bem como se reduz o tempo de

tratamento das informações geradas. Ao aproveitar um padrão de metadados já existente,

as comunidades cient́ıficas passam a importar e/ou exportar dados entre si, o que agrega

valor ao processo de tratamento de suas bases de dados. Uniformizando a tradução de

dados sob estrutura genérica, oportuniza-se o uso de vocabulários semelhantes, gerando

linguagem comum entre essas comunidades.

Dentre os padrões especificados, destacam-se o Learning Object Metadata (LOM) do

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC), o Global Learning Consortium

(IMS) e o Sharable Content Object Reference Model (SCORM).

O padrão IEEE 1484 , conhecido popularmente por LOM, (BORGES, 2010) possui um

esquema conceitual de dados que define a estrutura da instância de metadados de um

OA. Uma instância de um metadados descreve as caracteŕısticas relevantes do objeto de

aprendizagem ao qual se aplica e é composta de elementos de dados. Esses elementos de

dados compõem uma hierarquia, que são: nós intermediários e folhas, que se enquadram

nas categorias: caracteŕısticas gerais, ciclo de vida, meta-metadados, técnicas, aspectos

educacionais, direitos, relações, anotação, classificação.

O projeto CESTA (Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na Apren-

dizagem) é um exemplo de ambiente que realiza a catalogação em consonância com as

normas do padrão IEEE 1484. Os dados de catalogação são disponibilizados em diretório

on-line usando um serviço LDAP3. O CESTA foi concebido com o objetivo de siste-

matizar e organizar a catalogação de objetos educacionais desenvolvidos pela equipe do

Pós-Graduação em Informática na Educação e do Centro Interdisciplinar de Novas Tec-

nologias na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estes conteúdos

estão organizados e armazenados em servidores Web e de v́ıdeo sob demanda.

O Instructional Management Systems (IMS), da Global Learning Consortium, sur-

giu em 1997 como um projeto dentro dos US National Learning Infrastructure Initiative

(NLII) e é originalmente focado em educação superior. O projeto IMS tem o objetivo de

promover especificações não proprietárias, como definição de metadados e especificações

de questionários e/ou avaliações, para prover o estudo on-line distribúıdo (KRATZ et al.,

2007). Os objetivos do projeto IMS são: (i) definir técnicas padrões para a interoperabili-

dade de aplicações e serviços em aprendizagem distribúıdos; (ii) suportar a incorporação

de especificações IMS em produtos e serviços; e (iii) a adoção das especificações que

3Lightweight Directory Access Protocol
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possibilitem que ambientes de aprendizagem/ensino distribúıdo e de conteúdo possam

trabalhar em conjunto.

O SCORM é um padrão de descrição de metadados cujo objetivo é descrever como o

conteúdo do OA é criado e encapsulado, como ele é apresentado para um aluno e como sua

aplicação pode ser avaliada (BAILEY, 2005). Estas descrições compõem o padrão SCORM

em três publicações em sua última versão, o SCORM 2004 (ADL, 2011). Estas publicações

são brevemente discutidas por (TAROUCO et al., 2006).

O argumento para utilização do SCORM no desenvolvimento de conteúdo para educação

a distância pode ser resumido no acrônimo ”RAID”, ou seja, reusabilidade, acessibili-

dade, interoperabilidade e durabilidade. Um dos objetivos do SCORM é propiciar a

independência de plataforma na qual os objetos serão utilizados, assim como facilitar

a migração de cursos entre diferentes ambientes de gerenciamento de aprendizagem que

sejam compat́ıveis com esse padrão.

No cenário nacional, alguns repositórios representam conteúdos educacionais através

de metadados. O projeto RIVED, por exemplo, provê uma forma de gerenciamento,

criação e distribuição de OAs desenvolvidos no Brasil com o uso de uma padrão interna-

cional de indexação adotado pelo Global Learning Consortium, Inc. e pela The Dublin

Core Metadata Initiative.

Em outra iniciativa nacional, voltada mais especificamente para a educação profissional

e tecnológica, foi desenvolvido Inter-Red, que é um repositório voltado para a gestão,

busca, recuperação e compartilhamento de uma base de conteúdos educacionais gerados

por instituições ligados à Rede Federal de EPCT (RFEPCT).

O projeto Inter-Red, em seu processo de desenvolvimento e implantação, foi estru-

turado tendo o IFCE como unidade gestora (UG), coordenando os trabalhos de desen-

volvimento, implantação e funcionamento do repositório compartilhado junto às equipes

de instituições parceiras, num total de dez instituições da RFEPCT representadas pelas

cinco regiões do Brasil (SERRA; RIBEIRO; SOARES, 2008).

Após sucessivas avaliações dos padrões, visando a especificação dos metadados ne-

cessários ao Inter-Red, e devido à dificuldade de convergência do numeroso grupo de pes-

quisadores das instituições participantes para um padrão único, decidiu-se pela adoção de

uma solução mista, envolvendo parcialmente os padrões LOM e Dublin Core, bem como

outros metadados complementares.

Um requisito importante do Inter-Red é a catalogação versionada de conteúdos. O

objetivo é o reaproveitamento e especialização de material disponibilizado no repositório
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entre os professores que ministram cursos nas diversas unidades da RFEPCT. Nesse sen-

tido, cada revisão pode ser uma cópia da anterior, adaptada a públicos espećıficos ou

desenvolvida com tecnologia diferente, permitindo a sistematização do mecanismo de

compartilhamento e devolução ao repositório das modificações propostas, contribuindo

com a democratização do acesso às informações (JÚNIOR et al., 2011) (DOURADO, 2009)

(OLIVEIRA, 2009).

No trabalho de (JÚNIOR et al., 2011), assim como nos demais trabalhos descritos nesta

subseção, nota-se que o reuso é mais fortemente centrado na representação do conteúdos

do que em aspectos relacionados à sua composição em termos de estrutura de dados. Parti-

cularmente, não é discutido o reaproveitamento de conteúdos binários. A relevância desse

tipo de aproveitamento em ambientes como o Inter-Red, que visa o compartilhamento e in-

centiva o reaproveitamento de material anterior, é indiscut́ıvel. Em um cenário hipotético,

pode-se imaginar a necessidade de adição de duas ou três novas transparências por um

usuário a um material anteriormente concebido com cinquenta ou mais transparências.

A geração de um novo arquivo para a nova versão representaria, nesse caso, um grande

desperd́ıcio de espaço, visto que a grande maioria das transparências seriam exatamente

as mesmas. Nesse sentido, a fim de contribuir para um reaproveitamento mais eficaz no

reuso, privilegia-se neste trabalho o tratamento dado ao conteúdo binário digital. Visa-se

evitar a redundância de armazenamento em novas versões, buscando, entretanto, soluções

que não comprometam o desempenho de acesso aos conteúdos disponibilizados. Nessa

perspectiva, faz-se, na próxima subsessão, uma avaliação de alguns trabalhos que tratam

do versionamento de conteúdos.

2.4.2 Versionamento de Conteúdos e Análise de Desempenho

de operações de acesso e atualização

O conceito de versão é conhecido no gerenciamento de configuração de software (CON-

RADI; WESTFECHTEL, 1998) (WESTFECHTEL; MUNCH; CONRADI, 2001). SCVs geralmente

modelam os documentos como sequências de linhas de texto, armazenando a última versão

e usando scripts reversos para recuperar as versões prévias. No entanto, estes sistemas

não preservam a estrutura lógica do documento original (CHIEN et al., 2002) e também

não suportam consultas complexas.

Saccol (2008) representa versões de um mesmo documento através de arquivos dife-

rentes. Tendo por base a data de modificação de cada uma dessas versões, consegue-se

representar a evolução histórica do documento. O acesso às versões pode ser feito de
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várias formas: consultando cada uma das versões, consultando várias versões (através

de restrições temporais nas datas de modificação destes arquivos) e consultando a versão

consolidada (um novo arquivo f́ısico que contém todo o histórico das versões). O gerenci-

amento destas versões é realizado pelo uso de metadados.

Uma questão importante a ser considerada para o versionamento de conteúdos digitais,

em especial, no contexto deste trabalho, é a necessidade de tornar o conjunto de versões

sempre dispońıveis. Os usuários podem optar por uma ou outra versão para construir o

seu material de apoio, ou, ainda, utilizar qualquer versão como base para a concepção de

um novo conteúdo modificado. Isso sugere a necessidade de se verificar o desempenho das

ferramentas tradicionais que são voltadas para a manutenção de versões de documentos

ou quais são as soluções alternativas para manter um repositório com suporte ao versiona-

mento. Nesta análise, precisa-se avaliar aspectos como concorrência, alta disponibilidade

e eficiência na recuperação da informação, tendo em perspectiva a concepção de um sis-

tema Web. Dessa maneira, em seguida, são estudados trabalhos associados à Análise de

desempenho.

No contexto de SGBDs, poucos trabalhos acadêmicos foram publicados sobre a criação

e o aperfeiçoamento de benchmarks. É posśıvel que isso se deva à restrição imposta

pela cláusula DeWitt (MORAN, 2003), que próıbe a realização de testes em bancos de

dados comerciais sem a prévia autorização do fabricante. Em razão disso, apenas alguns

benchmarks foram constrúıdos para comparar o desempenho de SGBD de código aberto:

TPCC-UVA (HERNÁNDEZ; GONZALO, 2002) e (OSDB, 2000). Entretanto, nenhum dos

benchmarks apresentados acima é adequado à análise de desempenho em sistemas como

o SVN.

A maioria dos resultados comparando o desempenho de SGBDs de código aberto são

muitas vezes contraditórios e tendenciosos. Os estudos apresentados em (GREATBRIDGE,

2000) e (MYSQL, 2005) comparam o desempenho dos SGBD PostgreSQL e MySQL, exi-

bindo resultados incompat́ıveis. Em (GREATBRIDGE, 2000), o PostgreSQL mostra-se

superior, porém por estar ligado a uma fornecedora de soluções para o PostgreSQL,

o resultado é contestado em (WIDENIUS, 2000). O comportamento repete-se em favor

doMySQL no trabalho apresentado em (MYSQL, 2005).

O trabalho de Mabanza (MABANZA; CHADWICK; Krishna Rao, 2006) comparou o de-

sempenho de quatro bases de dados de código fonte aberto: Berkeley BD XML, Xindice,

eXist e dbXML. Estes foram submetidos às operações de inserção, exclusão, busca e al-

teração de conteúdos. O único fator de desempenho analisado foi o tempo de execução

de cada uma destas tarefas.
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Wang (WANG et al., 2008) descreve e faz uso de uma de uma ferramenta para avaliar o

desempenho e a escalabilidade de um sistema de armazenamento de conteúdos baseados

em LDAP, utilizando o software Open-LDAP. As métricas assumidas como medidas de

qualidade foram: tempos de realização das tarefas de adição, exclusão, busca e alteração

de conteúdos presentes na base, taxa de utilização de CPU, taxa de utilização de memória,

dentre outros.

A similaridade entre os backends de armazenamento utilizados pelo SVN e Open-

LDAP tornou o trabalho de (WANG et al., 2008) a base para a construção do benchmark

para avaliação de desempenho do SVN desenvolvido neste trabalho.



Caṕıtulo 3

Análise de desempenho

Neste caṕıtulo é apresentada uma análise de desempenho dos sistemas de armazena-

mento SVN, MySQL e PostgreSQL com vistas ao versionamento de conteúdos. Na

seção 3.1 é descrita a metodologia utilizada nas experimentações. Na seção 3.2, é apre-

sentado e descrito o ambiente de testes e na seção 3.3 são descritos os cenários de testes.

Por fim, os resultados e conclusões são apresentados nas seções 3.4 e 3.5, respectivamente.

3.1 Metodologia da Análise

A fim de avaliar o desempenho do SVN, considerando suas duas opções de armazena-

mento (BDB e FSFS), e dos SGBDs MySQL e PostgresSQL, com vistas ao versionamento

de conteúdos, foram propostas duas metodologias de análise: A primeira explora o com-

portamento dos repositórios submetidos à tarefa de versionamento de conteúdos binários

(CBs) de um único usuário. A segunda analisa o comportamento dos mesmos submetidos

ao acesso concorrente, onde ocorre um número variável de requisições simultâneas.

Em ambos os casos, cada um dos repositórios foi submetido às operações de inserção

(upload) e resgate (download) de conteúdos. As métricas tempo de inserção e de resgate de

conteúdos, consumo de memória, tempo de utilização de CPU e total de espaço em disco

utilizado foram coletadas e assumidas como parâmetros de desempenho. A metodologia

utilizada na avaliação de desempenho dos repositórios é semelhante ao método descrito

por (MABANZA; CHADWICK; Krishna Rao, 2006) e (WANG et al., 2008).

O tempo de inserção de um arquivo é o peŕıodo transcorrido entre a submissão do

pedido de inserção (no cliente) até o tempo em que este foi completamente armazenado no

repositório (no servidor). O tempo de resgate de conteúdo é o intervalo entre a solicitação

de resgate (realizada no cliente) e o completo armazenamento deste na máquina que

20
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originou o pedido.

As taxas de consumo de memória, tempo de utilização de CPU e espaço em disco

utilizado no armazenamento de conteúdos foram medidas nos hospedeiros que abrigam os

sistemas de armazenamento analisados. Para a coleta dos valores segundo as métricas de-

finidas, foi utilizado o aplicativo time, nativo do kernel Linux. A avaliação do desempenho

dos repositórios é feita em um ambiente cliente-servidor e envolve, no primeiro método

de análise, quatro cenários, cada um fazendo uso de apenas um dos quatro sistemas de

armazenamentos analisados para as operações de inserção e resgate de CBs.

No segundo método de análise, um cliente gera um número variável de linhas de

execução concorrentes (thread) a cada instante. Cada thread é responsável por enviar

uma requisição de inserção ou resgate de conteúdos para o servidor. Novamente, as taxas

de tempo de inserção e de resgate de conteúdos, consumo de memória e tempo de utilização

de CPU são assumidas como parâmetros de desempenho.

3.2 O Ambiente de realização dos Experimentos

A Figura 3.1 ilustra o ambiente montado para realização dos experimentos, onde foram

utilizados dois computadores de configurações semelhantes. O ambiente de execução foi

elaborado de forma a permitir a automatização dos experimentos.

Na máquina C (cliente) é executado um navegador (Mozilla Firefox), sendo este res-

ponsável por enviar requisições (de inserção e resgate de conteúdos) para a máquina S

(servidor). Esta, por sua vez, é responsável por receber as requisições do cliente e pro-

cessá-las.

Figura 3.1: O Ambiente de realização dos Experimentos.

A máquina S hospeda os sistemas de armazenamento definidos para cada cenário e uma

aplicação Web, desenvolvida em PHP, que é responsável pela interface entre o cliente e os
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repositórios de conteúdos. O servidor Web utilizado nesta experimentação foi o Apache

versão 2.2. A conexão entre os hospedeiros C e S ocorre a uma taxa de um gigabit por

segundo (Gbps) e o protocolo para transporte de conteúdo utilizado é o HTTP. Observa-se

que para esta análise, a latência da rede é irrelevante, pois apresentará o mesmo impacto

usando-se SVN ou um SGBD.

As máquinas C e S apresentam a seguinte configuração: Processador Dual Core 2.2

GHz, Memória RAM de três GB, disco ŕıgido de 360 GB patrão SATA 7200 RPM e placa

de rede Ethernet 10/100/1000. O sistema operacional instalando em ambas é o Linux,

distribuição Ubuntu 10.04 com kernel versão 2.6.32-25-generic.

3.3 Descrição dos Cenários

Os cenários A, B, C e D, descritos em detalhes através da Tabela 3.1, foram estabe-

lecidos com o objetivo de analisar o desempenho dos repositórios PostgreSQL, MySQL,

SVN FSFS-backed e SVN BDB-backed em ambientes Web e submetidos às operações, de

um único usuário, de inserção e resgate de arquivos binários.

Os arquivos utilizados em ambas as fase de experimentações foram previamente ela-

borados com o uso da ferramenta split. Um arquivo do tipo imagem ISO (.iso) de quatro

gigabytes foi segmentada dando origem aos conteúdos de prova.

Em um primeiro momento, foram realizadas experimentações em cenários que não

incluem concorrência. Em cada desses cenários, foram realizadas vinte operações de in-

serção e vinte operações de resgate de conteúdos. Para cada operação, considera-se um

arquivo binário de tamanho inicial de 10 megabytes (MB) e final de 200 MB, acrescidos

de 10 MB a cada nova operação.

Tabela 3.1: Descrição dos Cenários.

Para analisar o comportamento dos sistemas avaliados em situação de concorrência,

novos cenários foram propostos para os repositórios SVN FSFS-backed, SVN BDB-backed,
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PostgreSQL, MySQL também para inserção e resgate de conteúdos.

Nestes cenários, cada thread gerada no computador C é responsável por realizar uma

operação de inserção ou resgate de arquivos binários para cada um dos sistemas de arma-

zenamento, uma de cada vez, a cada nova operação. O número inicial e final de threads

é, respectivamente, 15 e 300, acrescidos de 15 a cada nova operação.

Os arquivos de prova têm tamanhos variáveis. A cada operação, 50% das threads

manipulam arquivos de 1MB, 30% operam conteúdos de 1,5 MB e 20% delas inserem

ou resgatam arquivos de 5MB. Visando a utilização de um cenário de testes baseado em

parâmetros reais, o percentual e o tamanho dos arquivos utilizados neste cenário refletem

a situação atual da ultima versão estável do repositório Inter-Red (EPCT Virtual, 2010).

Na metodologia adotada, cada operação é executada trinta e três vezes para cada

cenário, calculado-se, em seguida, a média, o desvio padrão e o intervalo de confiança

(IC). Os resultados de desempenho são apresentados na seção 3.4.

3.4 Resultados Obtidos

Os resultados obtidos são apresentados através de gráficos. Sempre que necessário,

gráficos de menor escala serão associados aos de maior escala para auxiliar na visualização

de alguns IC.

As Figuras 3.2 e 3.3 apresentam os tempos de inserção e resgate de conteúdos, obti-

dos para os repositórios SVN BDB-backed, SVN FSFS-backed,MySQL e PostgreSQL, em

função do tamanho do CB.

Figura 3.2: Tempo de Inserção de Conteúdos.
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A inserção de conteúdos em campos BLOB1 no Postgresql, segundo o cenário A,

é dividida em duas etapas: primeiramente, o arquivo é transferido do cliente para o

servidor; em seguida, o caminho do objeto no sistema de arquivos do servidor é passado

como parâmetro para uma função de importação (lo import()) disponibilizada em APIs

do SGBD. Esta operação armazena o conteúdo binário na tabela espećıfica para esse tipo

de objeto pg large object e devolve como resultado um Identificador de Objeto (OID) que

deverá ser armazenado e utilizado como referência ao conteúdo, na tabela criada pelo

usuário.

Figura 3.3: Tempo de Resgate de Conteúdos.

O resgate de conteúdos a partir de campos BLOB no PostgreSQL, segundo o cenário

A, é dividida em duas etapas: primeiramente,o OID do objeto,armazenado na tabela do

usuário, é passado como parâmetro para uma função de exportação (lo export()) dispo-

nibilizadas através de APIs do SGBD. Esta operação resgata o conteúdo armazenado na

tabela de sistema pg large object e o armazena no sistema de arquivos do servidor. Após

esse operação ocorre a transferência do conteúdo binário do servidor para cliente.

Operações de inserção e resgate de conteúdos realizadas no cenário B, a partir de

campos BLOB no MySQL, não precisam, como no PostgreSQL, passar pelas etapas in-

termediárias de transferência do conteúdo do cliente para servidor (operação de inserção)

ou do sistema de arquivos do servidor para o cliente (operação de resgate).

A maneira como os diferentes SGBDs realizam o armazenamento e resgate de conteúdos

binários justifica o menor tempo de inserção e resgate de conteúdos apresentado pelo

MySQL quando comparado ao PostgreSQL.

Os tempos de inserção e resgate de conteúdos em repositórios SVN não dependem

1Binary Large Object



Caṕıtulo 3: Análise de desempenho 25

exclusivamente do tamanho do arquivo, mas também do número de versões. O Subversion

emprega a técnica skip-deltas, apresentada no Caṕıtuo 2, que constrói os deltas das revisões

utilizando informações das revisões passadas.

Figura 3.4: Tempo de CPU em operações de inserção de conteúdos.

A quantidade de revisões usadas para construção do delta depende do número da re-

visão atual. Em especial, as revisões de número (2n) integram todas as revisões anteriores

no processo de deltificacao, por isso, tendem a conter maior carga de dados (APACHE,

2010), o que justifica os picos observados nos tempos de inserção e resgate das versões

três, cinco, nove e dezessete (versões imediatamente posteriores as versões de número 2n)

dos arquivos de prova.

As Figuras 3.4 e 3.5 apresenta os resultados para o tempo de utilização de CPU em

operações de inserção e de resgate de conteúdos em função do tamanho do arquivo binário.
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Figura 3.5: Tempo de CPU em operações de resgate de conteúdos.
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Podemos observar uma excessiva taxa de utilização de CPU pelos repositórios SVN

BDB-backed e FSFS-backed. Isso é devido ao processamento inerente à realização da

deltificação. Em especial, o armazenamento das versões de número (2n + 1) tendem a

consumir maior tempo de CPU, pois tem o delta calculado em relação a uma revisão

completamente armazenada do conteúdo.

As Figuras 3.6 e 3.7 apresentam os resultados para o consumo de memória em operações

de inserção e resgate de conteúdos em função do tamanho do conteúdo binário.

Figura 3.6: Consumo de memória em operações de inserção de conteúdos.

Os repositórios MySQL e PostgreSQL apresentam melhor performance quanto ao con-

sumo de memória e mantém a requisição por este recurso constante. O maior consumo de

memória pelos repositórios SVN FSFS-backed e SVN BDB-backed também é justificado

pelo processo de deltificação.

O pico de consumo de memória para a inserção das versões de três, cinco, nove e

dezessete dos arquivos de prova, quando comparados as revisões imediatamente anteriores,

se deve também à integração de todas as revisões precedentes para o calculo de deltas.

O consumo de memória para o resgate das versões de número (2n+1) é, em geral, menor

quando comparado ao consumo de memória para o resgate das revisões de número (2n)

do mesmo conteúdo. Isso se deve à tecnica de reconstrução de versões de um conteúdo,

armazenados sobre a forma de deltas, adotado pelo SVN (APACHE, 2010)

O gráfico da Figura 3.8 apresenta o total de espaço em disco utilizado para armazenar

as revisões de um mesmo conteúdo. O processo de deltificação é o principal responsável

pela menor demanda de espaço em disco para o armazenamento das revisões dos conteúdos

de teste.

O maior responsável pela ocupação de espaço em disco em repositórios SVN baseados
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Figura 3.7: Consumo de memória em operações resgate de conteúdos.

Figura 3.8: Espaço ocupado em disco para o armazenamento de versões.

em BDB são os arquivos de log nos quais o Berkeley DB mantém registros de pré-escrita

antes de modificar efetivamente os arquivos da base de dados. Estes arquivos capturam

todas as ações executadas durante uma modificação da base de dados de um estado para

outro. Ainda que os arquivos da base de dados, a cada instante, reflitam um estado em

particular, os arquivos de log contém todas as modificações executadas entre os estados.

Assim, eles podem crescer e se acumular muito rapidamente.

A Figuras 3.9 e 3.10 apresenta os tempos de inserção e resgate de conteúdos, obtidos

para os repositórios MySQL e PostgreSQL, em ambientes com concorrência. Os resultados

são apresentados em função do número de usuários que disputam acesso aos repositórios.

Os repositórios SVN BDB-backed e FSFS-backed não apresentaram bons resultados

quando submetidos à concorrência. O modelo copy-modify-merge, padrão que permite
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Figura 3.9: Tempo de Inserção de Conteúdos em ambientes com concorrência.

acesso concorrente ao SVN, é baseado no pressuposto de que os arquivos são contextu-

almente fund́ıveis: isto é, que os arquivos no repositório sejam majoritariamente texto

plano. Mas para arquivos com formatos binários, como os de imagens ou v́ıdeo, fre-

quentemente é imposśıvel fundir as mudanças conflitantes. Nessas situações, é realmente

necessário que o arquivo seja alterado por um usuário de cada vez (COLLINS-SUSSMAN;

FITZPATRICK; PILATO, 2007).

Figura 3.10: Tempo de Resgate de Conteúdos em ambientes com concorrência.

O MySQL apresenta o melhor desempenho em operações concorrentes de inserção de

conteúdos quando comparados ao PostgreSQL. Em operações de resgate, o MySQL apre-

senta o melhor desempenho até o processamento de cento e sessenta e cinco requisições

simultâneas. A partir dáı o PostgreSQL, que apresenta um comportamento linear, apre-

senta o melhor desempenho.

As Figuras 3.11 e 3.12 apresentam os tempos de CPU para inserção e resgate de
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Figura 3.11: Tempo de CPU em operações de inserção de conteúdos em ambientes
com concorrência.

conteúdos, obtidos para os repositórios MySQL e PostgreSQL, em ambientes com con-

corrência. Observamos tempo de CPU semelhantes entre os repositórios MySQL e Post-

greSQL, para ambas as operações, quando submetidos as requisições de, em média, cem

usuários. A partir de cem requisições simultâneas o MySQL apresenta melhor desem-

penho em operações de inserção, e pior desempenho em operações de resgate, quando

comparados ao PostgreSQL.
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Figura 3.12: Tempo de CPU em operações resgate de conteúdos em ambientes com
concorrência.

As Figuras 3.13 e 3.14 apresentam o consumo de memória para inserção e resgate de

conteúdos para ambientes concorrentes.

O consumo de memória para operações de inserção de conteúdos é constante e se-

melhante para ambos os repositórios quando submetidos até duzentos e sessenta e cinco

requisições simultâneas. A partir dáı, o PostgreSQL apresenta os melhores resultados.
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Figura 3.13: Consumo de memória em operações de inserção de conteúdos em am-
bientes com concorrência.

Em operações de resgate de conteúdos, em ambientes com concorrência, os melhores re-

sultados são apresentados pelo MySQL.
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Figura 3.14: Consumo de memória em operações resgate de conteúdos em ambientes
com concorrência.

3.5 Conclusões

Neste caṕıtulo foi apresentado um estudo sobre o desempenho de de operações de

atualização e resgate de conteúdos com vistas à concepção de um repositório, usando

tecnologias e softwares livres, que dê suporte ao versionamento de conteúdos de arquivos

binários. Foram analisados os sistemas SVN BDB-backed, SVN FSFS-backed, MySQL

e PostgreSQL com o uso de ferramentas de testes desenvolvidas especificamente para

reproduzir as funções de inserção (upload) e resgate (download) de conteúdos binários via
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HTTP.

Após as experimentações e testes realizados, foi constatado que os melhores tempos

para inserção e resgate de conteúdos, bem como o menor consumo de memória e de CPU

foram obtidos com o uso do MySQL, seguido pelos sistemas PostgreSQL, SVN FSFS-

backed e SVN BDB-backed, nesta ordem. Observando-se a métrica ocupação de espaço

em disco, devido ao modelo de armazenamento que considera apenas as diferenças entre os

conteúdos em diferentes versões (deltas), os repositórios SVN FSFS-backed e SVN BDB-

backed apresentaram os melhores resultados. Nota-se, entretanto, que o SVN BDB-backed

não apresenta desempenho que justifique sua substituição pelo SVN FSFS-backed.

Tendo em vista a construção de um repositório Web que ofereça um acesso eficiente

aos conteúdos nele armazenados, os resultados apresentados, por um lado, remetem a

uma solução cujos objetos mais frequentemente utilizados sejam mantidos em SGBDs

tradicionais. Nota-se, para este fim, vantagem em relação ao tempo de resposta no uso do

MySQL. Todavia, considera-se que o PostgreSQL, embora tenha apresentado desvantagem

relativamente aos tempos de resposta do MySQL, pode ser utilizado em aplicações com

fortes requisitos de segurança e robustez, visto que ainda mantém melhores ı́ndices do que

o SVN.

Supondo, por outro lado, que versões mais antigas dos arquivos binários tendam a ser

requeridas com menor frequência, ou apenas em situações particulares, a análise realizada

sugere ser mais eficiente, do ponto de vista do espaço f́ısico para armazenamento, o uso

de ferramentas especificamente concebidas para realizar a deltificação.

A decisão sobre quais versões devem ser mantidas em SGBD pode se apoiar em dados

estat́ısticos ou emṕıricos. Entretanto, em qualquer situação, tal decisão dependerá do tipo

de aplicação. Por exemplo, uma aplicação cujas diferenças de uma versão correspondam

sempre a um conjunto de melhorias sobre a versão anterior indica que as mais recentes

sejam aquelas com maior volume de acesso e, portanto, devam ser mantidas em SGBDs.

Os resultados apontam para a concepção de um ambiente de armazenamento h́ıbrido,

cujas versões mais utilizadas sejam mantidas por SGBD e as menos acessadas em sis-

tema SVN. A justificativa para a integração de um sistema de versionamento a um SGBD

se deve ao fato destes últimos não terem sido concebidos com funcionalidades de delti-

ficação, o que exigiria um investimento considerável em desenvolvimento desse tipo de

funcionalidade em sistemas exclusivamente baseados em Bancos de Dados.
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Apartir da análise de desempenho realizada nas principais ferramentas livres dis-

pońıveis para armazenamento de conteúdos binários, visando sempre a construção

de uma aplicação Web, foi concebido um repositório que busca tirar proveito das melhores

caracteŕısticas de cada recurso.

A modelagem desse repositório foi realizada por Redes de Petri Coloridas levando em

conta critérios de desempenho e os principais eventos relacionados ao armazenamento

versionado de conteúdos digitais: Adição, Exclusão, Edição¸ Listagem e Download de

conteúdos. Embora a análise de desempenho tenha considerado um número restrito de

ferramentas de armazenamento, o comportamento e funcionalidades do modelo são pre-

servados com o uso de outros SCVs e BDs.

A escolha por RPC deve-se ao seu poder de representação de aspectos estáticos e

dinâmicos, o que permitiu avaliar a estrutura e o comportamento do repositório concebido

através de simulações. Maiores detalhes sobre as Redes de Petri podem ser observadas no

Apêndice A desta dissertação.

Para construir o modelo com Redes de Petri Coloridas foi utilizado o CPN Tools1, uma

ferramenta de modelagem, análise e simulação de RPC. A ferramenta foi desenvolvida

1www.cpntools.org
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na Universidade de Aarhus, Dinamarca, e é distribúıda livremente para organizações

não comerciais. Maiores detalhes podem ser vistos por Jensen e Kristensen (JENSEN;

KRISTENSEN, 2009).

4.1 Apresentação do modelo

Para melhor identificação da estrutura da RPC em estudo, a mesma está organizada

em uma hierarquia de páginas . Uma página pode ser considerada como uma RPC simples,

cuja semântica depende de outras páginas e/ou super-páginas (BATISTA et al., 2010).

Figura 4.1: Estrutura hierárquica do modelo.

A Figura 4.1 apresenta a estrutura hierárquica do modelo e todas as páginas que o

compõem. O modelo possui um total de oito páginas. A página “Gerenciar Conteúdo”apresenta

o modelo de armazenamento versionado de conteúdos em mais alto ńıvel. As páginas

de segundo ńıvel hierárquico “Adicionar Conteúdo”, “Versionar Conteúdo”, “Excluir

Conteúdo”, “Download de Conteúdo”e “Listar Conteúdo”representam as ações de adição,

edição, exclusão, cópia (do servidor para o computador cliente) e listagem de conteúdos.

Por fim, as páginas do terceiro ńıvel hierárquico “Selecionar para edição”e “Selecionar

para Exclusão”representam a escolha de um conteúdo para sofrer os processos de versio-

namento e exclusão, respectivamente.

O sistema gerenciador de conteúdos binários e metadados versionados é baseado na

integração de dois sistemas de armazenamentos distintos (JÚNIOR et al., 2011): um SGBD

e um SCV. Apoiando-se na evolução do conteúdo como uma melhoria em relação a versão

anterior, propomos um sistema de armazenamento cujas ultimas versões dos conteúdos
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sejam armazenadas em BD e as revisões anteriores dos mesmos sejam armazenados em

SCV.

A Figura 4.2 descreve o resultado final ao ciclo de cada evento modelado. A tarefa

“Adicionar Conteúdo”realiza a inserção de um conteúdo selecionado pelo usuário, em sua

primeira versão, em BD. No modelo usando RPC, os conteúdos dispońıveis para adição

do usuário são modelados pelo lugar “Conteúdos”.

Figura 4.2: Descrição de funcionalidades do modelo.

O evento “Versionar Conteúdo”representa o desejo do usuário em substituir a versão

corrente do conteúdo, até então em BD, por uma nova versão do mesmo conteúdo. A

nova versão é armazenada em um diretório temporário do sistema, enquanto a revisão

anterior é movida para o SCV. Ao final da transferência do conteúdo de BD para SCV, o

novo conteúdo poderá ser retirado do diretório temporário e armazenado em DB.

O evento “Excluir conteúdo”representa a exclusão de um conteúdo e seus metadados

do sistema de armazenamento. Quatro situações distintas podem ocorrer, de acordo com a

versão do conteúdo selecionada para exclusão:(i) Se o conteúdo selecionado para exclusão

estiver em sua primeira e única versão, este deverá ser exclúıdo do BD, sendo o conteúdo

totalmente retirado do repositório; (ii) Se o conteúdo selecionado para exclusão estiver

em sua primeira, mas não única, versão deverão ser exclúıdas todas as revisões presentes

do mesmo conteúdo de SCV e BD, sendo o conteúdo totalmente exclúıdo do sistema,

preservando-se assim o desejo do autor na retirada de seu conteúdo do repositório; (iii) Se o

conteúdo para exclusão possuir versões armazenadas em BD e SCV, e a revisão selecionada

para exclusão estiver armazenada em DB, esta deverá ser exclúıda e substitúıda pela

última revisão do mesmo conteúdo em SCV. (iv) Por fim, se o conteúdo para exclusão

possuir versões armazenadas em BD e SCV, e a revisão selecionada para exclusão estiver

armazenada em SCV, deverão ser exclúıdas todas as versões subsequentes a esta revisão,

e a última versão deste conteúdo no repositório após a exclusão de versões, até então em
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SCV, deve migrar para BD.

O evento “Download de Conteúdo”ocorre inicialmente com a seleção do conteúdo para

download, que pode estar em sua última versão e, portanto, armazenada em BD, ou em

uma revisão anterior à última, armazenada em SCV. Ao iniciar o download, um processo

em execução em BD ou SCV é gerado, representando a tarefa em execução. O fim deste

evento representa a cópia completa do conteúdo selecionado de BD ou SCV para a máquina

do usuário. É importante salientar que duas situações particulares podem ocorrer durante

o download de conteúdos: (i) O conteúdo selecionado para download pode ser exclúıdo

pelo autor, devendo ser gerado uma mensagem de alerta ao usuário que iniciou a cópia

do conteúdo; e (ii) o conteúdo selecionado pode sofrer edição (e consequente mudança

de localização) durante a operação, sendo necessário a transparência de localização do

conteúdo para o usuário.

A tarefa “Listar Conteúdos”é responsável por selecionar de BD e SCV todas as revisões

do mesmo conteúdo e exibi-los para o usuário.

4.1.1 Gerenciar Repositório

A Figura 4.3 apresenta o modelo que trata o armazenamento versionado de conteúdos

em maior ńıvel de abstração. Cada operação (tratadas como eventos do sistema) dis-

pońıvel para esta RPC é detalhada em outras subpáginas, ou subredes, do modelo.

Na rede da Figura 4.3, o lugar “Conteúdos”modela os conteúdos que podem ser ma-

nipulados pelo sistema de armazenamento. Este abriga fichas de cor META, compostas

por um produto entre um identificador único (ID) do conteúdo, um ID da versão e uma

descrição para o mesmo. Sua sintaxe é:

META = product IDCONT * IDVERS * DESCR

Os lugares “Conteúdos Armazenados em Base de Dados”e “Sistema de Controle de

Versão”armazenam fichas do tipo DB e SVN, nesta ordem, sendo estes responsáveis por

modelar os conteúdos armazenados em SGDB e SVN, respectivamente.

O disparo da transição “Adicionar conteúdos”retira uma ficha do lugar “Conteúdos”e

adiciona uma ficha do tipo DB em “Conteúdos Armazenados em Base de Dados”.

A transição “Versionar Conteúdo”modela o processo de edição, ou seja, modificação

e armazenamento de uma nova versão de um conteúdo. Assim, entende-se por edição a

criação de novas versões de um conteúdo tendo por base um conteúdo pré-existente.
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Figura 4.3: Gerenciar Conteúdo.

A transição “Listar Versões de um Conteúdo”descreve as ações de busca e exibição

de versões de um mesmo conteúdo para o usuário. O disparo desta transição adiciona

elementos na lista armazenada no lugar “Resultado da Listagem de Conteúdos”, que

tem por objetivo modelar a exibição dos resultados provenientes da ação de listagem de

conteúdos. Essa operação representa, de maneira simplificada, uma operação de consulta

realizada pelo usuário ao repositório. Embora, em aplicações reais, uma consulta possa

retornar um conjunto de objetos diferentes, independentemente de serem ou não versões

de um mesmo objeto, no interesse de nosso trabalho as consultas são realizadas apenas

para um conteúdo potencialmente versionado.

A transição “Download de Conteúdo”modela a cópia de conteúdos do repositório

para o computador do cliente. Este evento é contabilizado para fornecer informações
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estat́ısticas de conteúdos e versões mais demandados pelos usuários do sistema.

Por fim, a transição “Excluir Conteúdo”descreve o processo de exclusão de arquivos e

seus respectivos metadados do repositório.

A seguir serão detalhados os eventos de adição, edição, exclusão, download e listagem

de conteúdos.

4.1.2 Adicionar Conteúdo

A Figura 4.4 apresenta em detalhes o evento “Adicionar Conteúdo”. O disparo da

transição “Demanda por HW”deposita fichas do tipo HW no lugar “Hardware”. Fichas

desse tipo são compostas pelo produto de cores CPU * MEM * TAM que representam

respectivamente o tempo de CPU, consumo de memória RAM e espaço ocupado em disco,

necessários à adição de um conteúdo qualquer ao repositório. Maiores detalhes sobre fichas

e funções que compõem o modelo podem ser observadas nos anexos desta dissertação.

A função geraHW(), responsável por determinar valores para as fichas do produto HW

inscrita no arco de sáıda da transição “Demanda por HW”, foi escrita com base na análise

de desempenho dos sistemas de armazenamento SVN, MySQL e PostgreSQL, discutida

no caṕıtulo anterior.

A transição “Iniciar adição de conteúdos”representa o primeiro passo da ação de adição

de conteúdos. O disparo desta transição retira fichas dos lugares “Conteúdos”, represen-

tando a inserção de um novo conteúdo no sistema, e “Hardware”, representando o custo

da operação em termos de CPU, Memória e Espaço em Disco . Este custo é, então, usado

para atualizar o lugar “Estado do Servidor de DB”, O lugar “Controle Estat́ıstico”modela

a probabilidade com que o evento “Adicionar Conteúdos”pode acontecer. Em nosso mo-

delo, desde que se tenha conteúdo para adicionar, sempre será posśıvel executar esta

ação.

As fichas no lugar “Estado do Servidor de DB”modelam a alocação e liberação de

recursos utilizados na tarefa de adição de conteúdos, enquanto que fichas no lugar “Pro-

cessos em Execução em BD”modelam os processos em execução neste servidor. A presença

de mais de uma ficha neste ultimo lugar representa a execução de tarefas concorrentes

com atualização no banco de dados.

A transição “Finalizar adição e devolver recursos”modela a conclusão da operação

de adição. Para isso retira fichas do lugar “Processos em Execução em DB”, libera os

recursos até então utilizados pelo antigo processo em execução e atualiza as fichas nos

Lugares de sáıda. Os lugares “Conteúdos Armazenados em Base de Dados”, “Metadados e
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Suporte ao Versionamento de Conteúdos Binários
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Figura 4.4: Adicionar Conteúdo.

Localização dos Conteúdos”, “Conteúdos Baixados”e “ID dos processos não bloqueados”,

modelam respectivamente o armazenamento dos conteúdos binários na base de dados, o

armazenamento versionado dos metadados e a localização do respectivo arquivo binário

a ele associado, o número de downloads realizado sobre um determinado conteúdo e,

por fim, os conteúdos que estão passando por algum processo de atualização (edição ou

exclusão).

Lugares auxiliares são utilizados para facilitar a visualização do número de conteúdos

e metadados em Base de Dados. Os lugares auxiliares são: “Num de Conteúdos em DB”e

“Num. de Registros de Versão”.
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4.1.3 Versionar Conteúdo

A tarefa de edição de conteúdos é modelada através de duas subpáginas: “Versionar

Conteúdo”e “Selecionar para Edição”, descritas através das Figuras 4.5 e 4.6, nesta ordem.

Selecionar
para edicao

Figura 4.5: Versionar Conteúdo.

Somente um conteúdo previamente adicionado na base de dados pode ser editado.

Após uma adição, a transição “Versionar Conteúdos”da rede de mais alto ńıvel encontra-

se habilitada.

A fim de evitar inconsistências no sistema, operações de exclusão de um conteúdo de-

vem ser bloqueadas enquanto este estiver passando por um processo de atualização (edição

ou exclusão). A edição, ou versionamento, tem ińıcio com a habilitação da subpágina as-

sociada à transição de substituição “Selecionar para Edição”que recupera aleatoriamente

do lugar “Metadados e Localização dos Conteúdos”um conteúdo para edição.
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O lugar “Metadados e Localização dos Conteúdos”abriga uma lista com a descrição

completa e localização (SGBD ou SCV) dos conteúdos no sistema. O lugar “ID de

conteúdos não bloqueados”guarda uma lista com os IDs dos conteúdos que não estão

sofrendo atualização no estado atual da rede. Dessa forma, o disparo da transição “Ve-

rificar conteúdos que não estão sofrendo atualização”é capaz de combinar estes dois lu-

gares de entrada da transição para determinar a lista de conteúdos que podem sofrer

edição, armazenada no lugar “Lista de conteúdos dispońıveis para Edição”. O disparo da

transição “Determina ID”faz uso da função Aleat() para determinar de forma aleatória

um conteúdo da lista (variável llis) para ser editado. O disparo da transição “Conteúdo

para Edição”retira do lugar “ID de conteúdos que não estão bloqueados”o ID do conteúdo

selecionado, ou seja, a partir deste instante, o conteúdo selecionado não passará por ex-

clusão ou nova edição até que a operação corrente seja conclúıda. Além disso, deposita no

lugar “Conteúdo para Edição”uma ficha que representa o conteúdo escolhido para edição.

A Figura 4.6 representa o estado da rede em que dois conteúdos foram escolhidos para

edição. São eles: (1,1,CDD1) e (2,1,CDD2), ambos localizados em BD. Estando esses

conteúdos passando por um processo de edição, seus identificadores únicos não estão

presentes na lista “ID de conteúdos não bloqueados”.

O próximo passo no armazenamento da nova versão do conteúdo, (Figura 4.5), é

descrito pela transição de substituição “Salvar Conteúdo em TMP”, que representa a

ação de salvar o novo conteúdo em um diretório temporário do sistema. Este diretório

é modelado pelo lugar “Armazenamento Temporário de Novas Versões”. Essa transição

também adiciona fichas do tipo PROC em “Processos em Execução em SCV”e fichas do

tipo CDIF em “Diferença entre Versões Consecutivas”. Este último lugar é utilizado no

cálculo de deltas entre duas versões consecutivas de um mesmo conteúdo armazenadas em

SVN. No modelo constrúıdo, a diferença entre duas versões consecutivas de um arquivo

varia aleatoriamente entre 10% e 40%.

O disparo da transição “Remover Conteúdo anterior de BD e Adicioná-lo em SVN”descreve

a ação de resgatar do SGBD a ultima versão do conteúdo em edição e adicioná-lo ao SVC.

Esta ação retira fichas do lugar “Diferenca entre Versoes consecutivas”e elementos da lista

db, armazenada no local “Conteudos Armazenados em Base de Dados”e adiciona fichas no

lugares “Tempo para Versionamento: SGBD”, “Tempo para Versionamento: Solução Hi-

brida”, “Demanda por Recurso: Solução Tradicional”e “Demanda por Recurso: Solução

Hibrida”, que representam o tempo de armazenamento para a solução baseada em SGBD,

tempo de armazenamento para a solução proposta, espaço ocupado em disco para solução

baseada em SGBD e espaço ocupado em disco para a solução proposta.
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Figura 4.6: Selecionar para Edição.

O espaço ocupado no armazenamento de cada versão de um conteúdo para solução

baseada em SGBD é o tamanho do próprio conteúdo, estando esta informação dispońıvel

no lugar “Conteudos Armazenados em Base de Dados”. O espaço ocupado no armazena-

mento de cada revisão de um conteúdo na solução proposta é representado pelo produto

entre o tamanho do conteúdo e a diferença em relação a revisão anterior, estando es-

sas informações dispońıveis nos lugares “Conteudos Armazenados em Base de Dados”e

“Diferenca entre Versoes consecutivas”.

Para o armazenamento dos tempos para as soluções baseadas em SGBD e proposta foi

usado uma tabela que relaciona o tamanho do conteúdo e o tempo utilizado na operação.

Os valores descritos nas Tabelas 4.1 e 4.2 representam os tempos para a solução base-

ada em SGBD e a proposta, respectivamente e foram estimados a partir da análise de
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desempenho apresentada no capitulo anterior.

Tabela 4.1: Tempo de armazenamento - Solução baseada em SGBD .

Tabela 4.2: Tempo de armazenamento - Solução proposta.

O passo seguinte no versionamento de conteúdos, realizado pelo disparo da transição

“Salvar Novo Conteúdo em DB”, é recuperada a nova versão do conteúdo que é salva

no diretório temporário e adicionada ao banco de dados. Concluindo o ciclo de edição

de conteúdos, o lugar “Metadados e Localização dos Conteúdos”armazena a localização

atualizada de todos os arquivos e suas revisões que são mantidos pelo sistema.

4.1.4 Download de Conteúdo

O evento “Download de Conteúdo”pode ser visto em detalhes através da Figura 4.7. A

cópia de uma versão de um arquivo pode se dar a partir do SGBD, se a versão para cópia

corresponder à ultima revisão do arquivo, ou a partir do SCV, se a versão selecionada

for anterior à última revisão. O lugar “Conteúdo para Download”modela a seleção, pelo

usuário, de um conteúdo para cópia. O disparo das transições “Baixar Conteúdo do

Banco”e “Baixar Conteúdo do SVN”modelam a seleção dos conteúdos para copia a partir

do SGBD e SVN, respectivamente. Uma vez que a última revisão do conteúdo tende a

ser uma melhoria da anterior, neste trabalho é representada a situação em que cerca de

oitenta por cento dos downloads são realizados a partir do SGBD. Esse controle estat́ıstico

downloads é realizado pelo lugar “Controle estat́ıstico de Downloads”juntamente com a



Caṕıtulo 4: Modelagem e Análise por Redes de Petri de um Repositório com
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43

função de guarda “condow”nas transições “Baixar Conteudo do SVN”e “Baixar Conteudo

do Banco”.

Figura 4.7: Download de Conteudo.

A cada disparo das “Baixar Conteudo do SVN”e “Baixar Conteudo do Banco”um

número aleatório entre um e cem é gerado pela função sort e depositado no lugar “Con-

trole Estatistico de Downloads”. Se o valor gerado estiver entre um e oitenta, a transição

“Baixar Conteudo do SVN”encontra-se desabilidada. Para valores fora do intervalo ante-

rior, a transição “Baixar Conteúdo do Banco encontra-se desabilidada”.

Após a seleção do conteúdo para download, o disparo da transição “Busca e Disponi-

bilização do conteúdo para usuário”deposita fichas em “Processo em Execução em DB”ou

em “Processos em Execução em SCV”, que modelam a busca e recuperação de conteúdos

a partir de um destes repositórios. Por fim, os disparos das transições “Conclusão de
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download a partir de SGBD”e “Conclusão de download a partir de SCV”, representam a

conclusão da copia do conteúdo para a máquina do usuário, depositam fichas nos lugares

“Download por Conteúdo”, “Tempo de Download S. Hibrida”e “Tempo de Download S.

SGBD”, que modelam uma base de informações do número de downloads realizados por

conteúdo, o tempo de download de conteúdos para a solução proposta e o tempo de down-

load de conteúdos para a solução tradicional, respectivamente. O tempo para recuperação

de conteúdos em soluções baseadas em SGBD e para a solução que faz uso do SVN foi

estimado a partir da análise de desempenho apresentada no caṕıtulo anterior e podem ser

observados através das Tabela 4.3 e 4.4.

Tabela 4.3: Tempo de download - Solução baseada em SGBD .

Tabela 4.4: Tempo de armazenamento - Solução proposta.

Um recurso de especial importância para sistemas distribúıdos foi modelado através

desta subpágina: a transparência de localização de conteúdos. Supondo que o download

de um conteúdo em sua ultima versão foi iniciado e que, durante o download, este conteúdo

foi versionado por outro usuário, independentemente da migração da versão corrente do

SGBD para o SCV ou do SCV para o banco, o download continuará ocorrendo de forma

transparente para o usuário.

Outra funcionalidade modelada através do evento “Download de Conteúdo”refere-se à

exclusão de um conteúdo do repositório pelo usuário no momento do download deste por

outro usuário. Em nosso modelo, a exclusão do conteúdo indica o desejo de um autor em

não permitir a proliferação de seu material. Dessa forma, o download deve ser cancelado

e uma mensagem de erro enviada para o usuário que havia iniciado o download. Essa
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Suporte ao Versionamento de Conteúdos Binários
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operação é modelada através da transição “Enviar Mensagem para o usuário”. O lugar

“Mensagem para o Usuário”descreve os conteúdos exclúıdos no momento do download.

4.1.5 Listar Versões de um Conteúdo

A Figura 4.8 apresenta a subpágina associada à ação de listagem de conteúdos. A

função SortEl(), inscrita no arco de sáıda da transição “Listar Versões de um Conteúdo”escolhe

aleatoriamente um elemento da lista larm, que contém uma entrada associada a cada ele-

mento armazenado no sistema proposto. Ao disparo desta transição, uma ficha represen-

tando o conteúdo selecionado para listagem é depositada no lugar “Determinar conteúdo

para a Listagem de Versões”.

Figura 4.8: Listar Versões de um Conteúdo.

O próximo evento associado à listagem de conteúdos acontece com o disparo da
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transição “Iniciar Busca por Versões”, que representa a a busca por todas as versões

do conteúdo selecionado e exibição para o usuário através do depósito de fichas no lugar

“Resultado da Listagem de Conteúdos”.

4.1.6 Excluir Conteúdo

O evento “Excluir Conteúdo”é apresentado em detalhes na Figura 4.9. Assim como

na tarefa de edição de conteúdos, a fim de evitar inconsistências no sistema, as operações

de edição de um conteúdo devem ser bloqueadas enquanto estes estiverem em processo de

atualização (edição ou exclusão).

A exclusão de um conteúdo é representada pela transição de substituição “Selecionar

para Exclusão”, cujo objetivo é selecionar aleatoriamente do lugar ”Metadados e Loca-

lização dos Conteúdos”uma versão de conteúdo que não esteja passando por um processo

de atualização para que este possa ser exclúıdo do sistema. A subpágina associada à

transição de substituição “Selecionar para Exclusão”é mostrada em detalhes na Figura

4.10.

Observa-se que a estrutura f́ısica e funcional desta subrede é semelhante à apresen-

tada na Figura 4.6. Através dos lugares “Metadados e Localização dos conteúdos”e “ID

de conteúdos não bloqueados”(lugares de entrada na transição “Verificar conteúdos que

não estão sofrendo atualização”) é posśıvel verificar os conteúdos que estão sofrendo atu-

alizações.

O disparo da transição “Determina ID”faz uso da função Aleat() para selecionar de

forma aleatória um conteúdo da lista representada pela variável llis a ser exclúıdo. O

disparo da transição “Conteúdo para Exclusão”retira do lugar ”ID de conteúdos que não

estão bloqueados”o ID do conteúdo selecionado. A partir deste instante, o conteúdo seleci-

onado não passará por edição ou nova exclusão até que a operação corrente seja conclúıda.

Além disso, o disparo dessa transição deposita no lugar “Conteúdo para Exclusão”uma

ficha que representa o conteúdo escolhido para exclusão.

Após a escolha do conteúdo para exclusão, realizado pelo disparo da transição “Seleci-

onar para Exclusão”, o disparo da transição “Excluir Conteúdo”atualiza o conteúdo das

fichas nos lugares “Conteúdos armazenados em Base de Dados”, “Sistema de Controle de

Versão (SCV) e “Metadados e Localização dos Conteúdos”.

A tarefa “Excluir Conteúdo”possui peculiaridades, podendo apresentar dois compor-

tamentos distintos. O autor pode excluir a última versão de um arquivo que é, portanto,

armazenada em SGBD, ou uma revisão deste conteúdo, armazenada em SCV. A exclusão
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Selecionar
para Exclusao

Figura 4.9: Excluir Conteúdo.

de um conteúdo de SGBD requer a substituição deste pela sua última revisão armazenada

em SCV, enquanto que a exclusão de um conteúdo de SVC deve ser feita em cadeia. Neste

último caso, todas as versões originadas a partir desta versão escolhida para exclusão de-

vem ser eliminadas, mantendo-se, assim, o desejo do autor em retirar seu material do

repositório.

4.2 Análise e Validação do Modelo

As técnicas de análise e validação para RPCs são, em geral, adaptações de técnicas

utilizadas para RPs. Desta forma, para análise e validação de uma RPC, pode-se empregar

simulação, grafo de ocorrência e cálculo de invariantes (JENSEN; KRISTENSEN, 2009).
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Figura 4.10: Selecionar para Exclusão.

A simulação consiste em executar a rede, interativa e automaticamente, e avaliar

o comportamento do sistema modelado, possibilitando visualizar o resultado de uma

sequência de eventos. A simulação automática também permite investigar questões sobre

o desempenho do sistema, tais como a identificação de gargalos (JENSEN; KRISTENSEN,

2009).

Neste trabalho é abordada a técnica de simulação para a análise da RPC proposta.

Devido à complexidade da rede, não foi gerado o grafo de ocorrência e não foram for-

malmente avaliadas outras caracteŕısticas da rede, como, por exemplo, a reversibilidade,

visto que a análise buscava avaliar o comportamento da rede no sentido de transformar

entradas espećıficas e simular o acesso aleatório aos recursos do sistema. Assim, a fim de

avaliar o comportamento dinâmico do sistema, a rede foi executada trinta e três vezes,
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com um total de vinte mil passos a cada simulação. Na marcação inicial de cada simulação

o repositório encontra-se vazio aguardando a adição de conteúdos.

Os resultados foram coletados do modelo com o uso da função TextIO.openOut. Os

valores coletados representam (i) a quantidade de conteúdos adicionados, (ii) o número

total de edições e número total de edições por conteúdo, (iii) número de conteúdos ar-

mazenados em SCV, (iv) número de conteúdos armazenados em BD, (v) numero total de

exclusões e numero de exclusões por conteúdo, (vi) número de downloads iniciados, (vii)

número de downloads realizados a partir de SGBD e SCV, (viii) tempo para o armazena-

mento de versões de um conteúdo para a solução proposta e a baseada em SGBD, (viii)

Espaço ocupado em disco para para o armazenamento de versões de um conteúdo para a

solução proposta e a baseada em SGBD, (ix) tempo de recuperação de conteúdos para a

solução proposta e a baseada em SGBD e (x) total de listagens por conteúdo.

Os parâmetros tempo para o armazenamento de versões, espaço ocupado em disco e

tempo de recuperação de conteúdo no SVN são baseados no número da versão do conteúdo

juntamente com a diferença em relação à versão que este usa como referência (COLLINS-

SUSSMAN; FITZPATRICK; PILATO, 2007). A partir do cálculo da diferença entre versões

sucessivas de um conteúdo, é posśıvel estimar o tempo para armazenamento e recuperação

de versões. Para representar os tempos de inserção e recuperação de soluções baseadas

em BD é levado em consideração apenas o tamanho do conteúdo.

Os tempos estimados são obtidos da análise de desempenho descrita no caṕıtulo an-

terior, e utilizados no modelo para representar aproximadamente os tempos de inserção

e recuperação de um conteúdo na solução proposta e baseada em SGBD. A estimativa

de tempo e espaço ocupado em disco para o armazenamento de conteúdos nas soluções

proposta e baseada em SGBD são apresentadas na página “Versionar Conteúdo”, e a

estimativa de tempo para a recuperação de conteúdo para ambas as soluções é descrita

na página “Download de Conteúdos”.

Ao final de todas as simulações, todos os conteúdos representados por fichas no lu-

gar “Conteúdos”foram adicionados ao repositório. Isso pode ser observado, ao final

da execução da simulação, pela adição de elementos nas listas presentes nos lugares

“Conteúdos Armazenados em Base de Dados”e “Metadados e Localização dos Conteúdos”,

que representam o armazenamento do conteúdo e metadados no sistema. Isso significa

que é sempre posśıvel realizar todas as tarefas desejáveis.

A Figura 4.11 apresenta a média de versões criadas para cada conteúdo adicionado ao

sistema. Todos os conteúdos adicionados passaram pelo processo de edição. A operação

de versionamento pode ser observada pela inserção de elementos na lista dos lugares
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Figura 4.11: Número médio de Edições por conteúdo.

“Sistema de Controle de Versão (SCV)”e “Metadados e Localização dos Conteúdos”. O

conteúdo que sofreu maior número de edições foi o representado pelo ID de número dois,

com cerca de cento e sessenta e cinco edições. O conteúdo com menor número de edições

foi o conteúdo de ID número oito, com cerca de cento e trinta edições.

Figura 4.12: Número médio de exclusões por conteúdo.

A Figura 4.12 apresenta a média de versões exclúıdas para cada conteúdo adicionado

no sistema. Todos os conteúdos passaram pelo processo de exclusão pelo menos uma

vez, sendo isso observado pela diminuição no número de elementos nas listas dos lugares

“Sistema de Controle de Versão(SCV)”, “Conteúdos Armazenados em Base de Dados”e

“Metadados e Localização dos Conteúdos”. A exclusão de conteúdos no modelo foi con-

trolada por um fator estat́ıstico: apenas cinco por cento dos eventos do modelo são de

exclusão. Isso é devido à exclusão dos conteúdos em cadeia, ou seja, exclusão de todos os

conteúdos subsequentes à revisão escolhida para exclusão. O conteúdo que sofreu maior
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número de exclusões foi o representado pelo ID de número seis, com exclusão de cerca de

cento e dezoito revisões. O conteúdo com menor número de exclusões foi o conteúdo de

ID número nove, com exclusão média de cento e cinco revisões.

Figura 4.13: Média de Conteúdos por Simulação.

A Figura 4.13 apresenta a média de conteúdos armazenados em SGBD e SCV para

solução proposta por simulação. O SGBD tende a armazenar menos volumes de dados,

uma vez que armazena apenas a última versão de cada conteúdo. O SVN é o repositório

responsável pelo armazenamento de um conjunto de versões dos conteúdos. Devido a isso,

o número de conteúdos em SVN é muito superior ao número de conteúdos em SGBD. O

armazenamento de revisões de um conteúdo pelo SVN tende a ocupar menos espaço em

disco devido ao processo de deltificação.

Figura 4.14: ocupado para o armazenamento de versões por simulação.

A Figura 4.14 representa o total de espaço utilizado para o armazenamento de versões

para as soluções usando SGBD e a h́ıbrida. Em todas as simulações, a quantidade de
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espaço em disco necessário para o versionamento de conteúdos a partir de um SGBD

é bastante superior à quantidade demandada pela solução proposta. Isso pode ser ob-

servado pelo valor numérico das fichas depositadas nos lugares “Demanda por recurso:

Solução Proposta”e “Demanda por recurso: Solução Tradicional”. O menor espaço de

armazenamento da solução proposta está relacionado ao processo de deltificação, mode-

lado através dos lugares “Diferenças entre Versões Sucessivas”e “Sistema de Controle de

Versões(SCV)”.

Figura 4.15: Tempo de versionamento de conteúdos por simulação.

Em contrapartida à economia de espaço observada pela solução proposta, há o incre-

mento do tempo desta solução quando comparada às soluções que usam apenas SGBD

para o versionamento de conteúdos. O incremento de tempo de versionamento na solução

proposta, observada no comparativo de valores numéricos das fichas presentes nos luga-

res “Tempo decorrido: Solução Tradicional”e “Tempo decorrido: Solução Proposta”, que

representam o tempo gasto no versionamento de conteúdos na solução utilizando SGBD

e solução hibrida, respectivamente, é devido à incorporação da função de deltificação ao

gestor de conteúdos versionados proposto. O processo de deltificação provê economia de

espaço de armazenamento em detrimento ao incremento de tempo devido à representação

de versões sucessivas de um conteúdo como a diferença entre elas.

A Figura 4.16 apresenta o tempo de download de conteúdos para a solução usando

SGBD e a solução proposta. Devido ao processo de reconstrução de deltas, o tempo de

download para a solução proposta é naturalmente maior que o tempo de download para

a solução baseada em SGBD. Isso pode ser observado pelo valor numérico das fichas nos

lugares “Tempo de Download: S. SGBD”e “Tempo de Download: S. Hibrida”. As di-

ferenças entre os tempos de downloads de conteúdos para sistemas baseados em SGBD
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Figura 4.16: Tempo de download de conteúdos por simulação.

e para a solução proposta são bastante diminutas. Isso se deve ao fator estat́ıstico apli-

cado ao modelo representado pelo lugar “Controle Estat́ıstico de Downloads”. Pelo fator

estat́ıstico adotado, oitenta por cento dos downloads realizados no sistema de armazena-

mento proposto são realizados a partir das últimas versões de um conteúdo.

4.3 Considerações finais acerca do modelo

Os resultados apontam que o modelo proposto é capaz de determinar poĺıticas de

controle, de análise e de identificação de conflitos com facilidade antes da implementação

do sistema.

Foi observado que o modelo se comportou segundo a especificação, preservando sempre

a consistência do sistema após a avaliação do comportamento e do estado da rede para

cada uma das seguintes operações:

• adição de conteúdos, observada pela adição de fichas no lugar “Conteúdos Armaze-

nados em Base de Dados”;

• edição de conteúdos, observada pela substituição de fichas do lugar “Conteúdos

Armazenados em Base de Dados”, representando as novas versões dos conteúdos,

estando o conteúdo anterior depositado em “Sistema de Controle de Versão (SCV)”;

• exclusão de conteúdos, observado pela remoção de elementos da lista dos lugares

“Sistema de Controle de Versão (SCV)”e “Conteúdos Armazenados em Base de

Dados”.
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Assim, o modelo RPC se comportou de forma consistente em simulações de situações

práticas, permitindo validar a especificação do sistema proposto para posterior impe-

mentação.



Caṕıtulo 5

Conclusões e Perspectivas

C
om o objetivo de especificar e validar um modelo que sirva de alicerce para a cons-

trução de um repositório que dê suporte ao compartilhamento, reuso, versionamento

e evolução de conteúdos binários, foram realizados estudos e análises de desempenho de

tecnologias reconhecidamente robustas para este fim e, em seguida, feita a modelagem de

um ambiente para a gestão de operações de consulta e atualização por Redes de Petri

Coloridas.

A partir de um trabalho de levantamento e estudo das ferramentas candidatas ao

desenvolvimento do ambiente em perspectiva, foram analisados os sistemas SVN BDB-

backed, SVN FSFS-backed, MySQL e PostgreSQL. Para permitir essa análise, foram con-

cebidas ferramentas de testes, especialmente desenvolvidas para reproduzir as funções de

inserção (upload) e resgate (download) de conteúdos binários via HTTP. Os requisitos

de construção de repositório considerados para conceber os cenários de análise foram: o

acesso eficiente para consulta via Web, incluindo situações de concorrência, o reuso dos

arquivos disponibilizados e, conseqüentemente, a geração de novas versões e, por último,

a disponibilidade permanente de acesso às versões anteriores. Tais requisitos foram cu-

nhados tendo em vista a concepção de um repositório para o compartilhamento e reuso de

conteúdos didáticos digitais, embora o trabalho realizado possa ser generalizado e aplicado

em outros domı́nios.

As experimentações e testes realizados revelaram que os melhores tempos para inserção

e resgate de conteúdos, bem como o menor consumo de memória e de CPU foram obti-

dos com o uso do MySQL, seguido pelos sistemas PostgreSQL, SVN FSFS-backed e SVN

BDB-backed, nesta ordem. Observando-se a métrica ocupação de espaço em disco, devido

ao modelo de armazenamento que considera apenas as diferenças entre os conteúdos em

55
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diferentes versões (deltas), os repositórios SVN FSFS-backed e SVN BDB-backed apresen-

taram os melhores resultados. Nota-se, entretanto, que o SVN BDB-baked não apresenta

desempenho que justifique sua substituição pelo SVN FSFS-backed.

Tendo em vista a construção de um repositório Web que ofereça um acesso eficiente

aos conteúdos nele armazenados, os resultados apresentados, por um lado, remetem a

uma solução cujos objetos mais frequentemente utilizados sejam mantidos em SGBDs

tradicionais. Nota-se, para este fim, vantagem em relação ao tempo de resposta no uso do

MySQL. Todavia, considera-se que o PostgreSQL, embora tenha apresentado desvantagem

relativamente aos tempos de resposta do MySQL, pode ser utilizado em aplicações com

fortes requisitos de segurança e robustez, visto que ainda mantém melhores ı́ndices do que

o SVN.

Supondo, por outro lado, que versões mais antigas dos arquivos binários tendam a ser

requeridas com menor frequência, ou apenas em situações particulares, a análise realizada

sugere ser mais eficiente, do ponto de vista do espaço f́ısico para armazenamento, o uso de

ferramentas especificamente concebidas para realizar a deltificação. Assim, os resultados

sugerem a concepção de um ambiente de armazenamento h́ıbrido, cujas versões mais

utilizadas sejam mantidas por SGBD e as menos acessadas em sistema SVN. A justificativa

para a integração de um sistema de versionamento a um SGBD se deve ao fato de estes

últimos não terem sido concebidos com funcionalidades de deltificação, o que exigiria um

investimento considerável em desenvolvimento desse tipo de funcionalidade em sistemas

exclusivamente baseados em Bancos de Dados.

Entretanto, a decisão sobre quais versões devem ser mantidas em SGBD ou em SVN

dependerá sempre do tipo de aplicação ao qual o repositório se destina ou, ainda, pode

se apoiar em dados estat́ısticos gerados pelo uso da própria ferramenta. Por exemplo,

uma aplicação cujas diferenças de uma versão correspondam sempre a um conjunto de

melhorias sobre a versão anterior indica que as mais recentes sejam aquelas com maior

volume de acesso e, portanto, devam ser mantidas em SGBDs. Embora essa possa não ser

a realidade de todos os sistemas que necessitem armazenar conteúdos binários versionados,

com base na análise do uso do ambiente Inter-Red, o principal elemento de motivação deste

trabalho, adotou-se essa abordagem para a modelagem do sistema.

O modelo desenvolvido em Redes de Petri levou em consideração as conclusões obti-

das durante o processo de análise de performance. O modelo foi desenvolvido centrado

nas principais operações necessárias ao acesso e atualização do repositório, permitindo

a simulação de concorrência simultânea de adições de novos conteúdos, edição e versio-

namento de conteúdos existentes, bem como a como a consulta e a exclusão. A partir
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da análise do comportamento da rede em simulações, foi posśıvel identificar situações de

concorrência que poderiam levar o sistema a estados inconsistentes, ou provocar erros em

situações de uso em cenários reais. Um exemplo disso é a concorrência entre uma operação

de consulta e outra de edição ou de exclusão para um mesmo conteúdo, em que o objeto

poderia ser versionado, mudando do Banco de Dados para o SVN, ou eliminado ao longo

de uma operação de consulta. Par lidar com esse problema, o modelo foi modificado para

considerar o bloqueio para exclusão ou edição enquanto o conteúdo estiver passando por

um processo de atualização.

Para o caso da operação de exclusão simultânea a uma consulta, modelou-se a si-

tuação em que a primeira operação tem prioridade sobre a segunda, já que, segundo as

especificações do Inter-Red, a eliminação de um conteúdo do repositória indica o desejo

de seu autor de torná-lo indispońıvel. Assim, nessas situações, foi modelado o envio de

uma mensagem de notificação ao usuário que está realizando o download informando que

o conteúdo ficou indispońıvel a pedido de seu autor, e que o processo de download foi

cancelado.

No caso em que um conteúdo passa pelo processo de edição que resulta na mudança

de localização do Banco de Dados para o SVN, foi modelada a situação que fornece ao

usuário a transparência de localização. Dessa forma, o download irá continuar, mesmo

com a migração do conteúdo entre os sistemas de armazenamento. A mesma transparência

se dá no caso de migração inversa, do SVC para o Banco de Dados, situação consequente

de um processo de exclusão de versões .

A partir de simulações, foi posśıvel também verificar a analisar o desempenho global

do sistema. Observa-se que o custo computacional para um sistema que considera o

armazenamento de versões deltificadas é, como esperado, sempre maior para a solução

proposta neste trabalho do que para uma solução baseada exclusivamente em SGBD. Isso

se justifica pelo processamento envolvido no armazenamento diferencial e na reconstrução,

em caso de consulta, dos conteúdos versionados. Essa desvantagem, entretanto, pode se

tornar menos significante, à medida que o sistema mantém em Banco de Dados as versões

que são mais requisitadas para consulta.

Por outro lado, atendendo ao requisito de aproveitamento no espaço ocupado em

disco, a análise da Rede mostrou também que a solução baseada no versionamento sempre

apresenta os melhores resultados.

A modelagem resultante desta dissertação está, atualmente, sendo usada como pilar

da construção da versão três do Inter-Red. O sistema está sendo desenvolvido sob o

paradigma da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA),usando os Frameworks WSO2
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juntamente ao Zend PHP. Essa escolha tecnológica deveu-se ao fato de os instrumentos

oferecerem um arcabouço de classes abstratas para integração dos diversos recursos da

arquitetura MVC-P (Model-View-Controller-Persistance), além de permitir a composição

de uma arquitetura orientada a serviços e a utilização de artefatos de programação e

controle reutilizáveis.

Ja foram desenvolvidos os módulos de cadastro de usuários, grupos e instituições,

juntamente com os módulos de autenticação, autorização e validadores de permissões.

Os módulos de adição, edição, download, exclusão e listagem de conteúdos segundo as

especificações do modelo apresentado nesta dissertação também já foram conclúıdas e a

previsão de liberação de uma versão de avaliação está prevista para Fevereiro de dois mil

e doze.

Prospectivamente, será realizado um estudo sobre a taxa de criação de novas versões de

um conteúdo, bem como a analisada a taxa de recuperação destes. Deverão ser propostos

novos esquemas de armazenamentos, configuráveis de acordo com os requisitos de cada

aplicação, baseados em fatores estat́ısticos de acesso aos conteúdos postados, buscando

sempre o incremento no desempenho e estabilidade do sistema.
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por meio de categorias funcionais. Red de Revistas Cient́ıficas de America Latina y el

Caribe, España y Portugal, 2007.

CARDOSO, J.; VALETTE, R. Redes de Petri. [S.l.]: Ed. Da UFSC, 1997.

CHIEN, S. yao et al. Efficient complex query support for multiversion xml documents.

In: In EDBT. [S.l.: s.n.], 2002. p. 161–178.

COLLINS-SUSSMAN, B.; FITZPATRICK, B. W.; PILATO, C. M. Controle de Versão

com Subversion. [S.l.]: O’Reilly, 2007.

59



Referências Bibliográficas 60
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JÚNIOR, C. et al. Integração entre ferramentas e instituições: um modelo de colaboração

para o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. XX Simpósio Brasileiro
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http://www.rived.mec.gov.br. Acesso em Janeiro de 2010.

SACCOL, D. d. B. Detecção, gerenciamento e consulta a réplicas e a versões de
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Apêndice A

Introdução

A
s Redes de Petri (RP) foram criadas a partir tese de doutorado de Carl Adam

Petri, intitulada Kommunication mit Automaten (Comunicação com Autômatos),

apresentada à Universidade de Bonn em 1962 (BATISTA et al., 2010) . Desde o prinćıpio,

as RP objetivaram a modelagem de sistemas com componentes concorrentes.

As aplicações de RP iniciaram em 1968, no projeto norte-americano Information Sys-

tem Theory, da ADR (Applied Data Research, Inc.). Muito da teoria inicial, da notação

e da representação de RP foram desenvolvidas neste projeto e foram publicadas no seu

relatório final. Este trabalho ressaltou como as RP poderiam ser aplicadas na análise e

modelagem de sistemas com componentes concorrentes (PETERSON, 1981).

As aplicações de RP tiveram aumento considerável na década de 1980, com o advento

das Redes de Petri de alto ńıvel (por exemplo, as Coloridas e as Numéricas). Tais redes

acrescentaram uma grande força descritiva ao processo de modelagem, através do uso de

fichas com identidade e, consequentemente, do uso de conjuntos de fichas. Desta forma, as

RP atingiram outras áreas, como automação de escritórios, bancos de dados, inteligência

artificial e sistemas de informação.

A consolidação de RP se deu na década de 1990, fomentada pela segunda versão das

redes Coloridas, desenvolvidas por Kurt Jensen, da Århus Universitet (Dinamarca). Além

de trabalharem com fichas diferenciáveis, tais redes apresentam tratamento de aspectos

temporais. Ainda naquela década, vários pesquisadores demonstraram a eficiência e po-

tencial de RP na modelagem de sistemas a eventos discretos. Este fato deve-se, em grande

parte, à existência de um conjunto de técnicas para análise estrutural e dinâmica de RP,

que permitem a validação formal de importantes propriedades de um modelo: vivacidade,

segurança, inexistência de conflitos, dentre outras (BATISTA et al., 2010).

Buscando o entendimento das estruturas básicas e visando a melhor compreensão
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da modelagem desenvolvida nesse capitulo, as próximas subseções fazem uma breve in-

trodução sobre os conceitos e o funcionamento de Redes de Petri

A.1 Composição de uma RP

As Redes de Petri (RP) são uma ferramenta de modelagem que permite a representação

de aspectos importantes de sistemas computacionais, tais como: concorrência, controle,

conflitos, sincronização e compartilhamento de recursos. Além da capacidade de modelar

aspectos estruturais de sistemas reais, utilizando como alicerce uma forte base matemática,

com as RP é posśıvel executar simulações e usar ferramentas de análise que permitem a

validação do sistema antes mesmo de sua implementação (CARDOSO; VALETTE, 1997).

Uma RP é um grafo bipartido cujos nós são divididos em duas categorias: lugares e

transições. Lugares são utilizados para especificar um estado ou condição de um com-

ponente do sistema. As transições representam eventos ou operações. Para interligar os

componentes de uma RP, existem dois tipos de arcos direcionados, que podem ser sim-

ples ou múltiplos: Arcos de entrada que ligam uma transição a um lugar, e os arcos de

sáıda que ligam um lugar a uma transição. A Figura A.1 mostra os elementos básicos da

estrutura de uma rede de Petri.

Figura A.1: Elementos básicos da Estrutura de uma RP.

A dinâmica da rede se apóia no uso de fichas que são armazenadas nos lugares. As

fichas podem representar recursos ou condições, descrevendo o estado da rede em um

instante no tempo. As fichas são inseridas ou retiradas dos lugares através do disparo de

uma transição. Para uma transição ser disparada, é necessário que haja uma quantidade

de fichas nos lugares de entrada igual ou superior aos pesos dos seus respectivos arcos de

entrada. Após o disparo, fichas são inseridas nos lugares de sáıda de acordo com o peso

dos arcos de sáıda. É através dos disparos das transições que se pode visualizar o fluxo

de controle e de informação no sistema. Um estudo mais completo e aprofundado de RP

é fornecido por (CARDOSO; VALETTE, 1997).
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A.2 Redes de Petri Coloridas (RPC)

As Redes de Petri Coloridas (RPC) (JENSEN; KRISTENSEN, 2009) são uma extensão

das RP em que as fichas, diferentemente das RP ordinárias, podem representar tipos e

estruturas de dados mais complexos e possuem uma linguagem de programação associada.

O principal objetivo das RPC é a redução do tamanho do modelo, permitindo que

fichas individualizadas (coloridas) representem diferentes processos ou recursos em uma

mesma sub-rede. Nas RPCs as fichas são representadas por estruturas de dados comple-

xas. Deste modo, as fichas podem conter informações. Além disso, cada lugar armazena

fichas de um tipo (ou cor) definido e arcos realizam operações sobre elas. As transições

determinam a dinâmica da RPC e podem apresentar ”expressões de guarda”. Estas, por

sua vez, indicam os tipos de fichas que possibilitam o disparo de uma transição.

Uma RPC é composta por três partes: estrutura, inscrições e declarações. A estrutura

é semelhante à de uma RP ordinária, ou seja, composta de lugares e transições, com

arcos interconectando nós de tipos diferentes. As inscrições são associadas aos lugares,

transições e arcos. As declarações são tipos, funções, operações e variáveis. Quando a

expressão do arco é avaliada, ela gera um multi-conjunto de fichas coloridos. Expressões

podem conter constantes, variáveis, funções e operações definidas nas declarações, e não

produzem efeito colateral. Uma RPC em sua estrutura básica pode ser observada na

Figura A.2.

Figura A.2: Estrutura básica de uma CPN.

Como afirma Souza (SOUZA et al., 2007), as redes de Petri coloridas possuem uma

grande quantidade de recursos que podem ser utilizados para especificar detalhadamente

as ações de um sistema, permitindo a formalização na sua produção.
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Análise de desempenho para o armazenamento versionado de

conteúdos binários com acesso eficiente via Web

Resumo. A livre disponibilização de conteúdos didáticos digitais (CDDs) vem

crescendo de maneira expressiva na Web. A boa conduta ética requer que

versões modificadas sejam disponibilizadas juntamente com a original, guar-

dando os devidos créditos de autoria. Não se percebe, entretanto, repositórios

que forneçam instrumentos apropriados para o controle de versões. O sim-

ples armazenamento de nova versão em um banco de dados (BDs) pode ser

ineficiente devido a uma quantidade potencialmente grande de informações re-

dundantes. É possı́vel, para este fim, adaptar ferramentas de versionamento,

que são especializadas no armazenamento das regiões modificadas de docu-

mentos (deltificação). Entretanto, estas últimas podem ser menos eficientes do

que os BDs em tempo de acesso. Visando especificar um repositório que per-

mita não só o reuso, mas também o acesso eficiente a CDDs, são avaliados os

aspectos positivos e negativos de técnicas distintas para versionamento na Web,

apresentando-se uma análise comparativa de desempenho entre o Subversion

(SVN), MySQL e PostgreSQL. Os melhores resultados são obtidos em soluções

hı́bridas, com a disponibilização da última versão em BDs e as versões anteri-

ores no SVN.

1. Introdução

A idéia da criação e disponibilização de conteúdos de apoio ao processo de ensino e apren-

dizagem a partir da combinação de componentes reutilizáveis armazenados em bases de

dados vem sendo discutida há tempo [Muzio et al. 2002]. Nos últimos anos, o Ministério

da Educação (MEC) têm financiado tanto o desenvolvimento de ferramentas como o tra-

balho de catalogação e disponibilização de conteúdos através de editais especı́ficos. Den-

tre os projetos financiados pelo MEC podemos destacar: o Rived [RIVED 2010]; Por-

tal do Professor [SEED-MEC 2010]; Fabrica Virtual [SEED-MEC 2010] e o InterRed

[EPCT Virtual 2010].

Com o objetivo de evitar trabalhos redundantes, muitas vezes desenvolvidos den-

tro das mesmas instituições de ensino, conteúdos didáticos disponibilizados podem ser

reaproveitados e associados a outros elementos para compor um novo conteúdo, permi-

tindo aos autores maior produtividade e economia de tempo [FURTADO et al. 2009] .

O versionamento de conteúdo é uma atividade de grande utilidade em diver-

sas áreas do conhecimento. É útil, por exemplo, para acompanhar a evolução de uma

pesquisa, o desenvolvimento de um código fonte ou as modificações de um conteúdo

didático digital1 (CDD). Versionamento, no âmbito dos CDDs, deve ser entendido como

1Objeto composto por texto, imagem, som, vı́deo, animação ou aplicação digitalizados contendo

conteúdos pertinentes e úteis na educação presencial ou à distância
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a operação de criar novas versões de um material didático a partir de um conteúdo pré-

existente. Ferramentas que provêem essas funcionalidades são conhecidas por sistemas

de controle de versão (SCV). Dentre os SCV mais populares podemos citar o Subversion

[SUBVERSION 2011] e o CVS [APACHE 2010].

Uma solução de baixo custo para proporcionar versionamento de CDDs é a

utilização de um SCV já existente integrado aos tradicionais sistemas de armazenamento

utilizados em repositório de conteúdos.

Visando especificar um repositório que permita não só o reuso, mas também o

acesso eficiente a CDDs, neste trabalho são avaliados os aspectos positivos e negativos de

técnicas distintas para versionamento na Web, apresentando-se uma análise comparativa

de desempenho entre o SVN, MySQL e PostgreSQL. Usando cenários de simulação para

upload e download de CDDs e utilizando um benchmark desenvolvido especificamente

para este fim, a análise realizada considera como métricas o tempo de inserção e de resgate

de conteúdos, o consumo de memória e de CPU e o total de espaço em disco utilizado.

Este documento é organizado da seguinte maneira: após a introdução realizada

nesta seção, a motivação é discutida na seção 2. Na seção 3, apresentam-se trabalhos re-

lacionados ao reuso e versionamento de conteúdos e referentes à análise de desempenho

em sistemas de armazenamento. A metodologia e os experimentos realizados são docu-

mentados na seção 4. Os resultados e as conclusões são, respectivamente, mostrados nas

seções 5 e 6.

2. Motivação

A criação e disponibilização de conteúdos a partir de versões preexistentes prevêem o

enriquecimento dos conteúdos postados, através da reutilização de materiais de qualidade,

visando extinguir a duplicação de esforços e possibilitando o incremento da produção de

conhecimento humano.

Com forte inspiração neste princı́pio, foi concebido o InterRed, um repositório

que visa o incentivo ao compartilhamento e ao reuso CDDs gerados por professores dos

Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF). O projeto, financiado pela

SETEC-MEC teve inicio com os IFs da região nordeste, sendo, em seguida, expandido

para outras regiões do paı́s [FURTADO et al. 2009].

Um dos requisitos do InterRed é que os conteúdos postados, quando modificados,

dêem origem a novas versões do mesmo conteúdo e que estes sejam retornados ao repo-

sitório, de maneira que seja possı́vel a manutenção do histórico da evolução e reutilização

desse material. Na primeira versão do InterRed, a postagem de uma nova versão do

conteúdo era controlada pelo próprio usuário e inserida no repositório independentemente

da anterior, sendo armazenado sempre em um banco de dados.

Devido ao potencial crescimento do espaço requerido para armazenamento em

disco devido a disponibilização de novas versões de CDDs, uma nova arquitetura foi ela-

borada para o InterRed visando o controle de versões como uma funcionalidade da própria

ferramenta. Na nova implementação do InteRed, o Sistema Gerenciador de Banco de Da-

dos (SGBD) foi substituı́do pelo SVN, visando a otimização do espaço requerido para

conteúdos versionados. Entretanto, tal substituição não levou em conta o desempenho

do SVN, mostrando-se ineficiente quanto ao tempo de utilização de CPU e consumo de



memória RAM, impactando, assim, no tempo de resposta para recuperação dos conteúdos

armazenados, funcionalidade mais executada pelos usuários do InterRed.

Dessa maneira, o estudo realizado neste trabalho permitiu estabelecer as carac-

terı́sticas de configuração mais adequadas para conceber uma nova arquitetura para o

InterRed, podendo ser generalizada para qualquer sistema que possua como requisito o

armazenamento versionado de conteúdos binários.

3. Trabalhos Relacionados

Sendo a produção de conteúdos e de recursos didáticos de qualidade para apoio ao

processo de ensino e aprendizagem uma atividade de elevado custo, recomenda-se que

estes valorizem o reaproveitamento e a interoperabilidade entre diferentes plataformas

[GIRARDI 2004] .

Algumas equipes do Fábrica Virtual utilizam um arquivo externo ao objeto para

representar sua arquitetura de informação, que é constituı́da de metadados. Metadados

de Objetos de Aprendizagem (OAs), de acordo com Girardi (2004), são informações que

definem caracterı́sticas como: conteúdo, objetivos, autor(es), idioma, data,versão, etc.

Os metadados podem ser descritos em XML (Extensible Markup Language), que é uma

linguagem de marcação extensı́vel, permitindo definir e compor elementos especı́ficos

de um domı́nio. Por ser extensı́vel, todo documento XML deve obedecer a regras pré-

estabelecidas.

A importância de metadados para a descrição de OAs está na possibilidade de

localização, armazenamento e (re-)utilização dos mesmos. Os metadados também facili-

tam o compartilhamento e o intercâmbio de OAs. Para isso, existem padrões que facilitam

a troca de dados entre os OAs que utilizam o mesmo padrão, permitindo o compartilha-

mento de dados.

Muzio [Muzio et al. 2002] descreve suas experiências práticas na criação, arma-

zenamento, uso e reuso de conteúdos didáticos no CEDAR2. Cada conteúdo produzido

recebe um conjunto de metadados, definidos através de palavras-chave, e que não seguem

um padrão único. Essa abordagem permite o desenvolvimento de conteúdos reutilizáveis,

que darão origem a novos conteúdos. CEDAR reconhece a necessidade da criação de um

padrão para descrever o material produzido, estando consciente da necessidade de uma

nova catalogação dos objetos posteriormente

O LOM (Learning Object Metadata) é um padrão que segue os propósitos

genéricos de metadados, possibilitando que objetos educacionais desenvolvidos, organi-

zados e armazenados nesse padrão possam ser recuperados [SCHEER and GAMA 2004].

Cabe salientar que o LOM é utilizado em padrões mais modernos e abrangentes, como

SCORM [BOHL et al. 2002], além de recomendado pelo RIVED. Apesar disso, nem to-

das as equipes seguem ou adotam um padrão de metadados.

Os conteúdos postados no InterRed podem ser reaproveitados, modificados ou

adaptados a propósitos particulares, sem necessariamente precisar passar por um novo

processo de desenvolvimento integral. Nesse sentido, o versionamento configura se como

uma técnica adequada ao desenvolvimento de revisões diversas de um conteúdo didático.

2Centre for Economic Development and Applied Research



Cada revisão pode ser uma cópia da anterior, adaptada a públicos especı́ficos ou desen-

volvida com tecnologia diferente, permitindo a sistematização do mecanismo de compar-

tilhamento e devolução ao repositório das modificações propostas, contribuindo com a

democratização do acesso às informações [FURTADO et al. 2009].

Nos trabalhos relacionados precedentemente, nota-se que o reuso é mais forte-

mente centrado na representação do conteúdo digital do que em aspectos relacionados à

sua composição em termos de estrutura de dados. Neste trabalho, privilegia-se o trata-

mento dado ao conteúdo binário (vı́deos, apresentações em forma de slides eletrônicos ou

quaisquer outros tipos de documentos digitais) a fim de evitar a redundância de armaze-

nado em novas versões, buscando, entretanto, soluções que não comprometam o desem-

penho de acesso aos conteúdos disponibilizados. Na perspectiva do versionamento, foram

analisados o SVN e os dois SGBDs livres mais utilizados em aplicações Web.

O SVN oferece dois subsistemas backend para armazenamento de dados versio-

nados. O primeiro utiliza um ambiente de banco de dados chamado Berkeley DB (BDB).

Repositórios baseados nesse ambiente também são conhecidos como BDB-backed. O

segundo usa o próprio sistema de arquivos do Sistema Operacional, em um mecanismo

conhecido como FSFS. O backend de armazenamento utilizado pelo repositório SVN in-

fluência diretamente em seu desempenho [COLLINS-SUSSMAN et al. 2007] e, devido a

isso, foram realizados testes com as duas configurações.

No contexto de SGBDs, poucos trabalhos acadêmicos foram publicados sobre a

criação e o aperfeiçoamento de benchmarks. É possı́vel que isso se deva à restrição im-

posta pela cláusula DeWitt [MORAN 2003], que proı́be a realização de testes em bancos

de dados comerciais sem a prévia autorização do fabricante. Em razão disso, alguns ben-

chmarks foram construı́dos para comparar o desempenho de SGBD de código aberto:

TPCC-UVA [HERNÁNDEZ and GONZALO 2002] e OSDB [OSDB 2000]. Entretanto,

nenhum dos benchmarks apresentados acima é aplicado à análise de desempenho do SVN.

A maioria dos resultados comparando o desempenho de SGBDs de código

aberto são muitas vezes contraditórios e tendenciosos. Os estudos apresentados em

[GreatBridge 2000] e [MySQL 2005] comparam o desempenho dos SGBD PostgreSQL e

MySQL, exibindo resultados contrários. Em [GreatBridge 2000], o PostgreSQL mostra-

se superior, porém por estar ligado a uma fornecedora de soluções para o PostgreSQL o

resultado é contestado [Widenius 2000]. O comportamento repete-se em favor do MySQL

no trabalho [MySQL 2005].

O trabalho de Mabanza [Mabanza et al. 2006] comparou o desempenho de quatro

bases de dados de código fonte aberto: Berkeley BD XML, Xindice, eXist e dbXML. Es-

tes foram submetidos às operações de inserção, exclusão, busca e alteração de conteúdos.

O fator de desempenho analisado foi o tempo de execução de cada uma destas tarefas.

Wang [Wang et al. 2008] descreve e faz uso de uma de uma ferramenta para ava-

liar o desempenho e a escalabilidade de um sistema de armazenamento de conteúdos

baseados em LDAP. As métricas assumidas como medidas de qualidade foram: tempos

de realização das tarefas de adição, exclusão, busca e alteração de conteúdos presentes na

base, taxa de utilização de CPU, taxa de utilização de memória, dentre outros.

As publicações [Mabanza et al. 2006] e [Wang et al. 2008] são bases para a

construção dos benchmarks utilizados neste trabalho. A metodologia de experimentos



será apresentada na próxima seção.

4. Metodologia de Experimentos

A fim de avaliar o desempenho do SVN, considerando suas duas opções de armazena-

mento (BDB e FSFS), e dos SGBDs MySQL e PostgresSQL, com vistas ao versiona-

mento de conteúdos, foram propostas duas metodologias de análise: A primeira explora

o comportamento dos repositórios submetidos à tarefa de versionamento de CDDs de um

usuário único. A segunda analisa o comportamento dos mesmos submetidos ao acesso

concorrente de um número variável de usuários.

Em ambos os casos, cada um dos repositórios foi submetido às operações de

inserção (upload) e resgate (download) de CDDs. As métricas tempo de inserção e de

resgate de conteúdos, consumo de memória, tempo de utilização de CPU e total de espaço

em disco utilizado foram coletadas e assumidas como parâmetros de desempenho.

O tempo de inserção de CDD é perı́odo entre a submissão do pedido de inserção

(no cliente) até o tempo em que este foi completamente armazenado no repositório (no

servidor). O tempo de resgate de conteúdo é o intervalo entre a solicitação de resgate (re-

alizada no cliente) e o completo armazenamento deste na máquina que originou o pedido.

As taxas de consumo de memória, tempo de utilização de CPU e espaço em disco

utilizados para armazanamento de conteúdos foram medidas nos hospedeiros servidores

e coletadas através comando time, nativo do kernel Linux.

O ambiente de realização dos experimentos é definido na seção 4.1 e os cenários

avaliados estão detalhados na seção 4.2.

4.1. O Ambiente de realização dos Experimentos

O ambiente montado para a realização dos experimentos é composto por dois computado-

res, um cliente (C) e um servidor (S), de configurações semelhantes interligadas através

de uma rede Gibabit (Gb) Ethernet. Na máquina C é executado um navegador (Mozilla Fi-

refox), sendo este responsável por enviar requisições (de inserção e resgate de conteúdos)

para a máquina S. Esta, por sua vez, é responsável por receber as requisições do cliente e

processá-las.

A máquina S hospeda os sistemas de armazenamento definido para cada cenário

e uma aplicação Web, desenvolvida em PHP, que é responsável pela interface entre o

cliente e os repositórios de conteúdos. O servidor Web utilizado nesta experimentação

foi o Apache versão 2.2. A conexão entre os hospedeiros C e S ocorre a uma taxa de um

gigabit por segundo (Gbps) e o protocolo para transporte de conteúdo utilizado é o HTTP.

As máquinas C e S apresentam a seguinte configuração: Processador Dual Core

2.2 GHz, Memória RAM de três GB, disco rı́gido de 360 GB patrão SATA 7200 RPM

e placa de rede Ethernet 10/100/1000. O sistema operacional instalando em ambas é o

Linux, distribuição Ubuntu 10.04 com kernel versão 2.6.32-25-generic.

4.2. Descrição dos Cenários

Os cenários A, B, C e D, descritos em detalhes através da Tabela 1, foram estabelecidos

com o objetivo de analisar o desempenho dos repositórios PostgreSQL, MySQL, SVN



FSFS-backed e SVN BDB-backed em ambientes Web e submetidos às operações, de um

único usuário, de inserção e resgate de CDDs.

O CDDs utilizados em ambas as fase de experimentações foram previamente ela-

borados com o uso da ferramenta split. Uma imagem ISO (.iso) de quatro gigabytes foi

segmentada dando origem aos CDDs de prova.

Em um primeiro momento, foram realizadas experimentações em cenários que

não incluem concorrência. Em cada desses cenários, foram realizadas vinte operações de

inserção e vinte operações de resgate de conteúdos. Para cada operação, considera-se um

CDD de tamanho inicial de 10 megabytes (MB) e final de 200 MB, acrescidos de 10 MB

a cada nova operação.

Tabela 1. O Ambiente de realização dos Experimentos.

Para analisar o comportamento dos sistemas avaliados em situação de con-

corrência, novos cenários foram propostos para os repositórios SVN FSFS-backed, SVN

BDB-backed, PostgreSQL, MySQL também para inserção e resgate de CDDs. Nestes

cenários, cada thread gerada no computador C é responsável por realizar uma operação

de inserção ou resgate de conteúdos para cada um dos sistemas de armazenamento, uma

de cada vez, a cada nova operação. O número inicial e final de threads é, respectivamente,

15 e 300, acrescidos de 15 a cada nova operação.

Os CDDs de prova têm tamanhos variáveis. A cada operação, 50% das threads

manipulam CDDs de 1MB, 30% operam CDDs de 1,5 MB e 20% delas inserem ou resga-

tam CDDs de 5MB. Visando a utilização de um cenário de testes baseado em parâmetros

reais, o percentual e o tamanho dos CDDs utilizados neste cenário refletem a situação

atual da ultima versão estável do repositório InterRed [EPCT Virtual 2010].

Na metodologia adotada, cada operação é executado trinta e três vezes para cada

cenário, calculado-se, em seguinda, a média, o desvio padrão e o intervalos de confiança

(IC). Os resultados são apresentados na seção 5.

5. Resultados Obtidos

A figura 1 apresenta os tempos de inserção e resgate de conteúdos, obtidos para os re-

positórios SVN BDB-backed, SVN FSFS-backed, MySQL e PostgreSQL, em função do

tamanho do CDD.

O SVN BDB-Backed descreve qualquer atualização, inicialmente, em arquivos

de log especı́ficos para, em seguida, realizar a operação. Isto garante a recuperação da

base de dados, em casos de falha. Esse comportamento juntamente com o processo de

identificação e armazenamento de deltas são responsáveis pelo maior consumo de tempo

observado para a realização de operações neste repositório.



A inserção de conteúdos em campos BLOB 3 no PostgreSQL, segundo o cenário

A, é dividida em duas etapas: primeiramente, o CDD é transferido de C para S; em

seguida , o caminho do objeto em S é passado como parâmetro para a função lo import().

Esta operação armazena o conteúdo binário na tabela de sistema pg large object e devolve

como resultado um OID (Identificador de Objeto) que deverá ser armazenado e utilizado

como referência ao conteúdo, na tabela criada pelo usuário.
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Figura 1. Tempo de (a) Inserção de Conteúdos e (b) Resgate de Conteúdos.

A inserção em campos BLOB no MySQL não precisa, como no PostgreSQL,

passar pela etapa intermediária de transferência do conteúdo do cliente para o servidor.

A maneira como os diferentes SGBDs realizam o armazenamento e resgate de conteúdos

binários justifica o menor tempo de inserção e resgate de conteúdos apresentado pelo

MySQL quando comparado ao PostgreSQL.

O Subversion emprega uma técnica de skip-deltas que constroi os deltas das re-

visões utilizando informações das revisões passadas. A quantidade de revisões usadas

para construção do delta depende do número da revisão atual. Em especial, as revisões

de número (2n + 1) utilizam todas as revisões anteriores no processo de deltificação, por

isso tendem a ocupar mais espaço de armazenamento [APACHE 2010], o que justifica

os picos observados em nos tempos de inserção e resgate das versões três, cinco, nove e

dezessete dos CDDs de prova.

A figura 2 apresenta os resultados para o (a) tempo de utilização de CPU em

operações de inserção e (b) consumo de memória em operações de resgate de conteúdos

em função do tamanho do CDD. Podemos observar uma taxa de utilização excessiva de

CPU e Memória pelos repositórios SVN BDB-backed e FSFS-backed. Isso é devido ao

processamento inerente à realização da deltificação. Os menores consumos de memória

no resgate das versões três, cinco, nove e dezessete dos CDDs de prova, quando compa-

rados a revisões imedia tamente anteriores se deve a não necessidade de processamento

de deltas para obtenção dessas revisões [APACHE 2010].

A figura 3 apresenta o (a) total de espaço em disco utilizado para armazenar as

revisões de um mesmo conteúdo e o (b) tempo de resgate concorrente de conteúdos para

os repositórios PostgreSQL e MySQL. O SVN não apresentou resultados suficientes para

serem apresentados através de gráficos.

A menor demanda por espaço em disco pelos repositórios SVN está ligado ao

3Binary Large Object
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Figura 2. (a) Tempo de utilização de CPU em operações de inserção de
conteúdos e (b) consumo de memória em operações de resgate de CDDs.

processo de deltificação, enquanto que o maior consumo de espaço em discos pelo SVN

BDB-Backed quando comparado ao SVN FSFS-backed está ligado ao modelo de armaze-

namento de skip-deltas utilizados por cada backend de armazenamento [APACHE 2010]

.
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Figura 3. (a) Espaço ocupado em disco e (b) Tempo de resgate em ambientes
concorrentes.

O MySQL apresenta melhor desempenho em operações concorrentes de inserção

de conteúdos quando comparados ao MySQL; Em operações de resgate de conteúdos,

o repositório MySQL apresenta, novamente, melhor desempenho até o processamento

de cento e sessenta e cinco requisições simultâneas, onde ocorre o saturamento do repo-

sitório, e a partir daı́ o PostgreSQL apresenta melhores resultados.

Para o acesso concorrente, os piores resultados ficaram com respositórios SVN

BDB-Backed e SVN FSFS-Backed devido a dificuldade em fundir as mudanças confli-

tantes em arquivos binários. Nessas situações, é realmente necessário que o arquivo seja

alterado por um usuário de cada vez. [COLLINS-SUSSMAN et al. 2007].

Os consumos de memória e CPU em ambientes concorrentes acompanham os

resultados alcançados em ambientes com um único usuário. As considerações finais serão

apresentadas na seção 6

6. Conclusões

Neste trabalho foi apresentado um estudo sobre o desempenho de repositórios com vistas

ao versionamento de conteúdos de arquivos binários variando entre 10 e 200 MB. Foram



analisados os sistemas SVN BDB-backed, SVN FSFS-backed, MySQL e PostgreSQL com

o uso de ferramentas de testes desenvolvidas especificamente para reproduzir as funções

de inserção e resgate de conteúdos binários via HTTP. A análise visa a especificação

de um repositório de conteúdos didáticos digitais (CDDs) cujos requisitos são: o acesso

eficiente para consulta via Web; o reuso dos arquivos disponibilizados e, conseqüente-

mente, a geração de novas versões e; por último, a disponibilidade permanente de acesso

às versões anteriores.

Após as experimentações e testes realizados, foi constatado que os melhores tem-

pos para inserção e resgate de conteúdos, bem como o menor consumo de memória e

de CPU foram obtidos com o uso do MySQL, seguido pelos sistemas PostgreSQL, SVN

FSFS-backed e SVN BDB-backed, nesta ordem. Observando-se a métrica ocupação de

espaço em disco, devido ao modelo de armazenamento que considera apenas as diferenças

entre os conteúdos em diferentes versões (deltas), os repositórios SVN FSFS-backed e

SVN BDB-backed apresentaram os melhores resultados. Nota-se, entretanto, que o SVN

BDB-baked não apresenta desempenho que justifique sua substituição pelo SVN FSFS-

backed.

Tendo em vista a construção de um repositório Web que ofereça um acesso efici-

ente aos conteúdos nele armazenados, os resultados apresentados, por um lado, remetem

a uma solução cujos objetos mais frequentemente utilizados sejam mantidos em SGBDs

tradicionais, notando-se vantagem em tempo de resposta no uso do MySQL. Todavia,

considera-se que o PostgreSQL, embora tenha apresentado desvantagem relativamente

aos tempos de resposta do MySQL, pode ser utilizado em aplicações com fortes requisi-

tos de segurança e robustez, visto que ainda mantém melhores ı́ndices do que o SVN.

Supondo, por outro lado, que versões mais antigas dos CDDs tendam a ser re-

queridas com menor freqüência, ou apenas em situações particulares, a análise realizada

sugere ser mais eficiente, do ponto de vista do espaço fı́sico para armazenamento, o uso

de ferramentas especificamente concebidas para realizar a deltificação.

Os resultados apontam para a concepção de um ambiente de armazenamento

hı́brido, cujas últimas versões sejam mantidas em SGBD e as mais antigas no sistema

SVN. Este ambiente se justifica devido ao fato de os SGBDs não terem sido concebidos

com funcionalidades de deltificação, o que exigiria um investimento em desenvolvimento

que pode ser evitado com o uso de ferramentas especializadas neste tipo de operação.
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Abstract. Many content available on the Web can be reused and modified. Of-

ten, authors require new versions keep the proper credit of authorship. Although

many solutions for distribution, caching and replication are quite widespread,

did not consider themselves repositories with appropriate tools for version con-

trol. It is possible the adaptation of specialized tools for versioning of the mo-

dified regions in the storage of documents in a process known as Deltification.

However, tools can provide critical constraints versioning, for example, in terms

of time and availability for concurrent access via the Web. Aiming to specify a

repository that allows not only the version, but also efficient access to binary

content, it presents a comparative analysis of systems performance Subversion

(SVN), MySQL and PostgreSQL according to several metrics. The results sug-

gest the design of hybrid architectures, where the most accessible versions are

kept in databases and previous versions, and least wanted to use the versioning

feature and are kept in SVN.

Resumo. Muitos conteúdos disponibilizados na Web podem ser reutilizados e

modificados. Com frequência, autores exigem que novas versões guardem os

devidos créditos de autoria. Embora muitas soluções para distribuição, caching

e replicação sejam bastante difundidas, não se percebem repositórios com ins-

trumentos apropriados para o controle de versões. É possı́vel a adaptação de

ferramentas de versionamento especializadas no armazenamento das regiões

modificadas de documentos em um processo conhecido por deltificação. Entre-

tanto, ferramentas de versionamento podem apresentar restrições crı́ticas, por

exemplo, em termos de tempo e disponibilidade para acessos concorrentes via

Web. Visando especificar um repositório que permita não somente o versiona-

mento, mas também o acesso eficiente a conteúdos binários, apresenta-se uma

análise comparativa do desempenho dos sistemas Subversion (SVN), MySQL e

PostgreSQL segundo diversas métricas. Os resultados sugerem a concepção de

arquiteturas hı́bridas, em que as versões mais acessadas sejam mantidas em

Bases de Dados (DBs) e as versões anteriores e menos procuradas utilizem o

recurso de versionamento e sejam mantidas no SVN.
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1. Introdução

A idéia da criação e disponibilização de conteúdos binários (CB) a partir da combinação

de componentes reutilizáveis armazenados em bases de dados vem sendo discutida

há tempo [Muzio et al. 2002]. Como exemplo de CBs podemos citar os conteúdos

didáticos digitais1 (CDDs). Nos últimos anos, o Ministério da Educação (MEC) têm

financiado tanto o desenvolvimento de ferramentas como o trabalho de catalogação

e disponibilização de CDDs através de editais especı́ficos. Dentre os projetos finan-

ciados pelo MEC podemos destacar: o Rived [RIVED 2010]; Portal do Professor

[SEED-MEC 2010]; Fabrica Virtual [SEED-MEC 2010]; Banco Internacional de Obje-

tos Educacionais [SEED-MEC 2010] e o InterRed [EPCT Virtual 2010].

Com o objetivo de evitar trabalhos redundantes, os CBs disponibilizados podem

ser reaproveitados e associados a outros elementos para compor um novo conteúdo, per-

mitindo aos autores maior produtividade e economia de tempo [FURTADO et al. 2009].

O versionamento de conteúdo é uma atividade de grande utilidade em diversas

áreas do conhecimento. É útil, por exemplo, para acompanhar a evolução de uma pes-

quisa, o desenvolvimento de um código fonte ou as modificações de um arquivo binário.

Versionamento, dessa forma, deve ser entendido como a operação de criar novas versões

de um conteúdo a partir de um arquivo de base pré-existente. Ferramentas que provêem

essas funcionalidades são conhecidas por sistemas de controle de versão (SCV). Den-

tre os SCV mais populares podemos citar o Subversion [SUBVERSION 2011] e o CVS

[APACHE 2010].

Uma solução de baixo custo para proporcionar versionamento de CBs, incluindo

os CDDs, é a utilização de um SCV já existente integrado aos tradicionais sistemas de

armazenamento utilizados em repositório de conteúdos.

Visando especificar um repositório que permita não só o reuso, mas também o

acesso eficiente a arquivos binários, neste trabalho são avaliados os aspectos positivos e

negativos de técnicas distintas para versionamento na Web, apresentando-se uma análise

comparativa de desempenho entre o PostgreSQL, MySQL e SVN. Usando cenários de

simulação para upload e download de CBs, e utilizando um benchmark desenvolvido

especificamente para este fim, a análise realizada considera como métricas o tempo de

inserção e de resgate de conteúdos, o consumo de memória e de CPU e o total de espaço

em disco utilizado.

Este documento é organizado da seguinte maneira: após a introdução realizada

nesta seção, a motivação é discutida na seção 2. Na seção 3, apresentam-se trabalhos re-

lacionados ao reuso e versionamento de conteúdos, e referentes à análise de desempenho

em sistemas de armazenamento. A metodologia e os experimentos realizados são docu-

mentados na seção 4. Os resultados e as conclusões são, respectivamente, mostrados nas

seções 5 e 6.

2. Motivação

A criação e disponibilização de conteúdos a partir de versões preexistentes prevêem o

enriquecimento dos conteúdos postados, através da reutilização de materiais de qualidade,

1Objeto composto por texto, imagem, som, vı́deo, animação ou aplicação digitalizados contendo

conteúdos pertinentes e úteis na educação presencial ou à distância [BRAGA 2008].
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visando extinguir a duplicação de esforços e possibilitando o incremento da produção de

conhecimento humano.

Com forte inspiração neste princı́pio, foi concebido o InterRed, um repositório

que visa o incentivo ao compartilhamento e ao reuso de CDDs gerados por professores

dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF). O projeto, financiado pela

SETEC-MEC teve inicio com os IFs da região nordeste, sendo, em seguida, expandido

para outras regiões do paı́s [FURTADO et al. 2009].

O InterRed integra, junto à outras ferramenta, o Portal EPCT Virtual, um

espaço digital destinado a contribuir com a formação, informação, instrumentalização

e comunicação de professores, pesquisadores, alunos e interessados em tecnolo-

gia educacional aplicada à Educação Profissional Cientı́fica e Tecnológica – EPCT

[FURTADO et al. 2009]. Este é responsável por permitir a gestão, busca, recuperação

e compartilhamento de uma base de conteúdos educacionais gerados por instituições li-

gados à Rede Federal de EPCT (RFEPCT), permitindo a publicação, o acesso e, princi-

palmente, o reaproveitamento de CDDs.

Um dos requisitos do InterRed é que os conteúdos postados, quando modificados,

dêem origem a novas versões do mesmo conteúdo e que estes sejam retornados ao repo-

sitório, de maneira que seja possı́vel a manutenção do histórico da evolução e reutilização

desse material. Na primeira versão do InterRed, a postagem de uma nova versão do

conteúdo era controlada pelo próprio usuário e inserida no repositório independentemente

da anterior, sendo armazenado sempre em um banco de dados.

Em função do potencial crescimento do espaço requerido para armazenamento em

disco devido a disponibilização de novas versões de CBs, uma nova arquitetura foi elabo-

rada para o InterRed visando o controle de versões como uma funcionalidade da própria

ferramenta. Na nova implementação do InteRed, o Sistema Gerenciador de Banco de

Dados (SGBD) foi substituı́do pelo SVN, visando a otimização do espaço requerido para

conteúdos versionados. Entretanto, tal substituição não levou em conta o desempenho

do SVN, mostrando-se ineficiente quanto ao tempo de utilização de CPU e consumo de

memória RAM, impactando, assim, no tempo de resposta para recuperação dos conteúdos

armazenados, funcionalidade mais executada pelos usuários do InterRed.

Dessa maneira, o estudo realizado neste trabalho permitiu estabelecer as carac-

terı́sticas de configuração mais adequadas para conceber uma nova arquitetura para o

InterRed, podendo ser generalizada para qualquer sistema que possua como requisito o

armazenamento versionado de CBs.

3. Trabalhos Relacionados

A produção de conteúdos de qualidade, em especial a produção de recursos didáticos para

apoio ao processo de ensino e aprendizagem, é uma atividade de elevado custo. Dessa

forma, recomenda-se que estes valorizem o reaproveitamento e a interoperabilidade entre

diferentes plataformas [GIRARDI 2004].

Allen e Mugisa [ALLEN and MUGISA 2010] defendem a programação

orientação a objetos (POO) como meio para prover recursos digitais reutilizáveis e in-

teroperáveis. Com esse paradigma de programação, é possı́vel obter o benefı́cio da

reutilização de códigos, agregação de módulos prontos e o conseqüentemente o incre-
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mento na produtividade.

Algumas equipes do Fábrica Virtual utilizam um arquivo externo ao CB para re-

presentar sua arquitetura de informação, que é constituı́da de metadados. Os metada-

dos, de acordo com Girardi (2004), são informações que definem caracterı́sticas como:

conteúdo, objetivos, autor(es), idioma, data,versão, etc. Os metadados podem ser des-

critos em XML (Extensible Markup Language), que é uma linguagem de marcação ex-

tensı́vel, permitindo definir e compor elementos especı́ficos de um domı́nio. Por ser ex-

tensı́vel, todo documento XML deve obedecer a regras pré-estabelecidas.

A importância de metadados para a descrição de arquivos binários está na pos-

sibilidade de localização, armazenamento e (re-)utilização dos mesmos. Os metadados

também facilitam o compartilhamento e o intercâmbio de CBs. Para isso, existem padrões

que facilitam a troca de dados entre os conteúdos que utilizam o mesmo padrão, permi-

tindo o compartilhamento de dados.

Muzio [Muzio et al. 2002] descreve suas experiências práticas na criação, armaze-

namento, uso e reuso de conteúdos didáticos binários (CDB) no CEDAR2. Cada conteúdo

produzido recebe um conjunto de metadados, definidos através de palavras-chave, e que

não seguem um padrão único. Essa abordagem permite o desenvolvimento de conteúdos

reutilizáveis, que darão origem a novos conteúdos. CEDAR reconhece a necessidade da

criação de um padrão para descrever o material produzido, estando consciente da neces-

sidade de uma nova catalogação dos objetos posteriormente.

O LOM (Learning Object Metadata) é um padrão que segue os propósitos

genéricos de metadados, possibilitando que conteúdos desenvolvidos, organizados e ar-

mazenados nesse padrão possam ser recuperados [SCHEER and GAMA 2004]. Cabe sa-

lientar que o LOM é utilizado em padrões mais modernos e abrangentes, como SCORM

[BOHL et al. 2002], além de recomendado pelo RIVED. Apesar disso, nem todas as equi-

pes seguem ou adotam um padrão de metadados.

Os conteúdos postados no InterRed podem ser reaproveitados, modificados ou

adaptados a propósitos particulares, sem necessariamente precisar passar por um novo

processo de desenvolvimento integral. Nesse sentido, o versionamento configura se como

uma técnica adequada ao desenvolvimento de revisões diversas de um conteúdo digital.

Cada revisão pode ser uma cópia da anterior, adaptada a públicos especı́ficos ou desen-

volvida com tecnologia diferente, permitindo a sistematização do mecanismo de compar-

tilhamento e devolução ao repositório das modificações propostas, contribuindo com a

democratização do acesso às informações [FURTADO et al. 2009].

Nos trabalhos relacionados precedentemente, nota-se que o reuso é mais forte-

mente centrado na representação do conteúdo digital do que em aspectos relacionados à

sua composição em termos de estrutura de dados. Neste trabalho, privilegia-se o trata-

mento dado ao CB (vı́deos, apresentações em forma de slides eletrônicos ou quaisquer

outros tipos de documentos digitais) a fim de evitar a redundância de armazenado em

novas versões, buscando, entretanto, soluções que não comprometam o desempenho de

acesso aos conteúdos disponibilizados. Na perspectiva do versionamento, foram analisa-

dos o SVN e os dois SGBDs livres mais utilizados em aplicações Web.

2Centre for Economic Development and Applied Research.
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O SVN oferece dois subsistemas backend para armazenamento de deltas3. O pri-

meiro utiliza um ambiente de banco de dados chamado Berkeley DB (BDB). Repositórios

baseados nesse ambiente também são conhecidos como BDB-backed. O segundo usa o

próprio sistema de arquivos do Sistema Operacional, em um mecanismo conhecido como

FSFS. O backend de armazenamento utilizado pelo repositório SVN influência direta-

mente em seu desempenho [COLLINS-SUSSMAN et al. 2007] e, devido a isso, foram

realizados testes com as duas configurações.

Desenvolvido para ser um sucessor do CVS, o projeto SVN ganhou a simpatia

dos usuários CVS de duas maneiras: criando um sistema open-source com o projeto e

interface semelhante ao do CVS e tentando evitar muitos de seus conhecidos defeitos

[COLLINS-SUSSMAN et al. 2007]. A incorporação de conceitos e correção de erros

presentes no CVS pelo SVN dispensam a comparação de desempenho entre estas ferra-

mentas.

No contexto de SGBDs, poucos trabalhos acadêmicos foram publicados sobre a

criação e o aperfeiçoamento de benchmarks. É possı́vel que isso se deva à restrição im-

posta pela cláusula DeWitt [MORAN 2003], que proı́be a realização de testes em bancos

de dados comerciais sem a prévia autorização do fabricante. Em razão disso, apenas al-

guns benchmarks foram construı́dos para comparar o desempenho de SGBD de código

aberto: TPCC-UVA [HERNÁNDEZ and GONZALO 2002] e OSDB [OSDB 2000]. En-

tretanto, nenhum dos benchmarks apresentados acima é aplicado à análise de desempenho

do SVN.

A maioria dos resultados comparando o desempenho de SGBDs de código

aberto são muitas vezes contraditórios e tendenciosos. Os estudos apresentados em

[GreatBridge 2000] e [MySQL 2005] comparam o desempenho dos SGBD PostgreSQL e

MySQL, exibindo resultados contrários. Em [GreatBridge 2000], o PostgreSQL mostra-

se superior, porém por estar ligado a uma fornecedora de soluções para o PostgreSQL o

resultado é contestado [Widenius 2000]. O comportamento repete-se em favor do MySQL

no trabalho [MySQL 2005].

O trabalho de Mabanza [Mabanza et al. 2006] comparou o desempenho de quatro

bases de dados de código fonte aberto: Berkeley BD XML, Xindice, eXist e dbXML. Es-

tes foram submetidos às operações de inserção, exclusão, busca e alteração de conteúdos.

O fator de desempenho analisado foi o tempo de execução de cada uma destas tarefas.

Wang [Wang et al. 2008] descreve e faz uso de uma de uma ferramenta para ava-

liar o desempenho e a escalabilidade de um sistema de armazenamento de conteúdos

baseados em LDAP. As métricas assumidas como medidas de qualidade foram: tempos

de realização das tarefas de adição, exclusão, busca e alteração de conteúdos presentes na

base, taxa de utilização de CPU, taxa de utilização de memória, dentre outros.

As publicações [Mabanza et al. 2006] e [Wang et al. 2008] são bases para a

construção dos benchmarks utilizados neste trabalho. A metodologia de experimentos

será apresentada na próxima seção.

3Diferença entre versões sucessivas de um determinado arquivo.
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4. Metodologia de Experimentos

A fim de avaliar o desempenho do SVN, considerando suas duas opções de armazena-

mento (BDB e FSFS), e dos SGBDs MySQL e PostgresSQL, com vistas ao versiona-

mento de conteúdos, foram propostas duas metodologias de análise: A primeira explora

o comportamento dos repositórios submetidos à tarefa de versionamento de CBs de um

único usuário. A segunda analisa o comportamento dos mesmos submetidos ao acesso

concorrente de um número variável de usuários.

Em ambos os casos, cada um dos repositórios foi submetido às operações de

inserção (upload) e resgate (download) de conteúdos. As métricas tempo de inserção

e de resgate de conteúdos, consumo de memória, tempo de utilização de CPU e total de

espaço em disco utilizado foram coletadas e assumidas como parâmetros de desempenho.

A metodologia utilizada na avaliação de desempenho dos repositórios é semelhante ao

método descrito por [Mabanza et al. 2006] e [Wang et al. 2008].

O tempo de inserção de um arquivo é perı́odo transcorrido entre a submissão do

pedido de inserção (no cliente) até o tempo em que este foi completamente armazenado no

repositório (no servidor). O tempo de resgate de conteúdo é o intervalo entre a solicitação

de resgate (realizada no cliente) e o completo armazenamento deste na máquina que ori-

ginou o pedido.

As taxas de consumo de memória, tempo de utilização de CPU e espaço em disco

utilizado no armazenamento de conteúdos foram medidas nos hospedeiros que abrigam os

sistemas de armazenamento analisados. Para a coleta das métricas foi utilizado o comando

time, nativo do kernel Linux. A avaliação do desempenho dos repositórios é feita em um

ambiente cliente-servidor e envolve, no primeiro método de análise, quatro cenários, cada

fazendo uso de um dos quatro sistemas de armazenamentos analisados em operações de

inserção e resgate de arquivos binários.

No segundo método de análise, um cliente gera um número variável de linhas de

execução concorrentes (thread) a cada instante. Cada thread é responsável por enviar uma

requisição de inserção ou resgate de conteúdos para o servidor. Novamente, as taxas de

tempo de inserção e de resgate de conteúdos, consumo de memória e tempo de utilização

de CPU são assumidas como parâmetros de desempenho.

O ambiente de realização dos experimentos é definido na seção 4.1 e os cenários

avaliados estão detalhados na seção 4.2.

4.1. O Ambiente de realização dos Experimentos

A Figura 1 ilustra o ambiente montado para realização dos experimentos, onde foram

utilizados dois computadores de configurações semelhantes. O ambiente de execução foi

elaborado de forma a permitir a automatização dos experimentos.

Na máquina C (cliente) é executado um navegador (Mozilla Firefox), sendo este

responsável por enviar requisições (de inserção e resgate de conteúdos) para a máquina

S (servidor). Esta, por sua vez, é responsável por receber as requisições do cliente e

processá-las.

A máquina S hospeda os sistemas de armazenamento definido para cada cenário

e uma aplicação Web, desenvolvida em PHP, que é responsável pela interface entre o
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Figura 1. O Ambiente de realização dos Experimentos.

cliente e os repositórios de conteúdos. O servidor Web utilizado nesta experimentação

foi o Apache versão 2.2. A conexão entre os hospedeiros C e S ocorre a uma taxa de um

gigabit por segundo (Gbps) e o protocolo para transporte de conteúdo utilizado é o HTTP.

As máquinas C e S apresentam a seguinte configuração: Processador Dual Core

2.2 GHz, Memória RAM de três GB, disco rı́gido de 360 GB patrão SATA 7200 RPM

e placa de rede Ethernet 10/100/1000. O sistema operacional instalando em ambas é o

Linux, distribuição Ubuntu 10.04 com kernel versão 2.6.32-25-generic.

4.2. Descrição dos Cenários

Os cenários A, B, C e D, descritos em detalhes através da Tabela 1, foram estabelecidos

com o objetivo de analisar o desempenho dos repositórios PostgreSQL, MySQL, SVN

FSFS-backed e SVN BDB-backed em ambientes Web e submetidos às operações, de um

único usuário, de inserção e resgate de CBs.

O CBs utilizados em ambas as fase de experimentações foram previamente ela-

borados com o uso da ferramenta split. Uma imagem ISO (.iso) de quatro gigabytes foi

segmentada dando origem aos conteúdos de prova.

Em um primeiro momento, foram realizadas experimentações em cenários que

não incluem concorrência. Em cada desses cenários, foram realizadas vinte operações de

inserção e vinte operações de resgate de conteúdos. Para cada operação, considera-se um

CB de tamanho inicial de 10 megabytes (MB) e final de 200 MB, acrescidos de 10 MB a

cada nova operação.

Tabela 1. Descrição dos Cenários.

Para analisar o comportamento dos sistemas avaliados em situação de con-

corrência, novos cenários foram propostos para os repositórios SVN FSFS-backed, SVN

BDB-backed, PostgreSQL, MySQL também para inserção e resgate de conteúdos.
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Nestes cenários, cada thread gerada no computador C é responsável por realizar

uma operação de inserção ou resgate de CBs para cada um dos sistemas de armazena-

mento, uma de cada vez, a cada nova operação. O número inicial e final de threads é,

respectivamente, 15 e 300, acrescidos de 15 a cada nova operação.

Os arquivos de prova têm tamanhos variáveis. A cada operação, 50% das thre-

ads manipulam arquivos de 1MB, 30% operam conteúdos de 1,5 MB e 20% delas inse-

rem ou resgatam CBs de 5MB. Visando a utilização de um cenário de testes baseado em

parâmetros reais, o percentual e o tamanho dos arquivos utilizados neste cenário refletem

a situação atual da ultima versão estável do repositório InterRed [EPCT Virtual 2010].

Na metodologia adotada, cada operação é executado trinta e três vezes para cada

cenário, calculado-se, em seguinda, a média, o desvio padrão e o intervalos de confiança

(IC). Os resultados são apresentados na seção 5.

5. Resultados Obtidos

Os resultados obtidos são apresentados através de gráficos. Sempre que necessário,

gráficos de menor escala serão associados aos de maior escala para auxiliar na

visualização de alguns IC.

A Figura 2 apresenta os tempos de inserção e resgate de conteúdos, obtidos para

os repositórios SVN BDB-backed, SVN FSFS-backed,MySQL e PostgreSQL, em função

do tamanho do CDD.

O SVN BDB-backed registra uma atualização requerida, inicialmente, em arqui-

vos de log especı́ficos para, em seguida, realizar a operação. O log garante a recuperação

da consistência da base de dados, em casos de falha. Esse comportamento e o processo de

identificação e armazenamento de deltas são responsáveis pelo maior consumo de tempo

observado para a realização de operações neste repositório.

A inserção de conteúdos em campos BLOB4 no Postgresql, segundo o cenário

A, é dividida em duas etapas: primeiramente, o arquivo é transferido do cliente para o

servidor; em seguida, o caminho do objeto no sistema de arquivos do servidor é passado

como parâmetro para uma função de importação (lo import()) disponibilizada em APIs

do SGBD. Esta operação armazena o conteúdo binário na tabela especı́fica para esse tipo

de objeto pg large object e devolve como resultado um Identificador de Objeto (OID) que

deverá ser armazenado e utilizado como referência ao conteúdo, na tabela criada pelo

usuário.

O resgate de conteúdos a partir de campos BLOB no PostgreSQL, segundo o

cenário A, é dividida em duas etapas: primeiramente,o OID do objeto, armazenado na

tabela do usuário, é passado como parâmetro para uma função de exportação (lo export())

disponibilizadas através de APIs do SGBD. Esta operação resgata o conteúdo armazenado

na tabela de sistema pg large object e o armazena no sistema de arquivos do servidor.

Após esse operação ocorre a transferência do CB do servidor para cliente.

Operações de inserção e resgate de conteúdos realizadas no cenário B, a partir de

campos BLOB no MySQL, não precisam, como no PostgreSQL, passar pelas etapas in-

termediárias de transferência do conteúdo do cliente para servidor (operação de inserção)

4Binary Large Object
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Figura 2. Tempo de (a) Inserção de Conteúdos e (b) Resgate de Conteúdos.

ou do sistema de arquivos do servidor para o cliente (operação de resgate).

A maneira como os diferentes SGBDs realizam o armazenamento e resgate de

conteúdos binários justifica o menor tempo de inserção e resgate de conteúdos apresen-

tado pelo MySQL quando comparado ao PostgreSQL.

Os tempos de inserção e resgate de conteúdos em repositórios SVN não dependem

exclusivamente do tamanho do arquivo, mas também do número de versões. O Subversion

emprega uma técnica chamada skip-deltas que constrói os deltas das revisões utilizando

informações das revisões passadas. A quantidade de revisões usadas para construção do

delta depende do número da revisão atual. Em especial, as revisões de número (2n + 1)

integram todas as revisões anteriores no processo de deltificacao, por isso, tendem a ocu-

par mais espaço de armazenamento [APACHE 2010], o que justifica os picos observados

nos tempos de inserção e resgate das versões três, cinco, nove e dezessete dos arquivos de

prova.

A Figura 3 apresenta os resultados para o tempo de utilização de CPU em (a)

operações de inserção e (b) de resgate de conteúdos em função do tamanho do arquivo

binário. Podemos observar uma excessiva taxa de utilização de CPU pelos repositórios

SVN BDB-backed e FSFS-backed. Isso é devido ao processamento inerente à realização

da deltificação. Em especial, o armazenamento das versões de número (2n + 1), que

reúnem todas as revisões passadas para a composição do delta, tendem a consumir maior

tempo de CPU.

A Figura 4 apresenta os resultados para o consumo de memória em operações

de (a) inserção e (b) resgate de conteúdos em função do tamanho do CB. Os repositórios

MySQL e PostgreSQL apresentam melhor performance quanto ao consumo de memória

e mantém a requisição por este recurso constante. O maior consumo de memória pelos

repositórios SVN FSFS-backed e SVN BDB-backed também é justificado pelo processo

de deltificação.

O pico de consumo de memória para a inserção das versões de três, cinco, nove

e dezessete dos arquivos de prova, quando comparados as revisões imediatamente ante-

riores, se deve também à integração de todas as revisões precedentes para o calculo de

deltas.

O consumo de memória para o resgate das versões de número (2n + 1) é, em
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Figura 3. Tempo de utilização de CPU em operações (a) de inserção de
conteúdos e (b) resgate de conteúdos.

geral, menor quando comparado ao consumo de memória para o resgate das revisões de

número (2n) do mesmo conteúdo. Isso se deve à tecnica de reconstrução de versões de

um conteúdo, armazenados sobre a forma de deltas, adotado pelo SVN [APACHE 2010].
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Figura 4. Consumo de memória em operações (a) de inserção de conteúdos e (b)
resgate de conteúdos.

O gráfico da Figura 5 apresenta o total de espaço em disco utilizado para ar-

mazenar as revisões de um mesmo conteúdo. O processo de deltificação é o principal

responsável pela menor demanda de espaço em disco para o armazenamento das revisões

dos conteúdos de teste.

O maior responsável pela ocupação de espaço em disco em repositórios SVN ba-

seados em BDB são os arquivos de log nos quais o Berkeley DB mantém registros de

pré-escrita antes de modificar efetivamente os arquivos da base de dados. Estes arquivos

capturam todas as ações executadas durante uma modificação da base de dados de um

estado para outro. Ainda que os arquivos da base de dados, a cada instante, reflitam um

estado em particular, os arquivos de log contém todas as modificações executadas entre

os estados. Assim, eles podem crescer e se acumular muito rapidamente.

A Figura 6 apresenta os tempos de (a) inserção e (b) resgate de conteúdos, ob-

tidos para os repositórios MySQL e PostgreSQL, em ambientes com concorrência. Os

resultados são apresentados em função do número de usuários que disputam acesso aos

repositórios.

20



 0

 500

 1000

 1500

 2000

 2500

 3000

 0  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200

E
sp

ac
o
 o

cu
p
ad

o
 n

o
 

 s
o
m

at
o
ri

o
 d

e 
v
er

so
es

 (
M

B
)

Tamanho do CB (MB)

Espaco Ocupado

SVN FSFS SVN BDB MySQL PostgreSQL

Figura 5. Espaço ocupado em disco
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Figura 6. Tempo de (a) Inserção de Conteúdos e (b) Resgate de Conteúdos em
ambientes com concorrência.

Os repositórios SVN BDB-backed e FSFS-backed não apresentaram bons resul-

tados quando submetidos ao paralelismo de usuários. O modelo copy-modify-merge,

padrão que permite acesso concorrente ao SVN, é baseado no pressuposto de que os

arquivos são contextualmente fundı́veis: isto é, que os arquivos no repositório sejam

majoritariamente texto plano. Mas para arquivos com formatos binários, como os de

imagens ou vı́deo, freqüentemente é impossı́vel fundir as mudanças conflitantes. Nessas

situações, é realmente necessário que o arquivo seja alterado por um usuário de cada vez

[COLLINS-SUSSMAN et al. 2007].

O MySQL apresenta o melhor desempenho em operações concorrentes de

inserção de conteúdos quando comparados ao PostgreSQL. Em operações de resgate, o

MySQL apresenta o melhor desempenho até o processamento de cento e sessenta e cinco

requisições simultâneas. A partir daı́ o PostgreSQL, que apresenta um comportamento

linear, apresenta o melhor desempenho.

A Figura 7 apresenta os tempos de CPU para (a) inserção e (b) resgate de

conteúdos, obtidos para os repositórios MySQL e PostgreSQL, em ambientes com con-

corrência. Observamos tempo de CPU semelhantes entre os repositórios MySQL e Post-

greSQL, para ambas as operações, quando submetidos as requisições de, em média, cem

usuários. A partir de cem requisições simultâneas o MySQL apresenta melhor desem-

penho em operações de inserção, e pior desempenho em operações de resgate, quando

comparados ao PostgreSQL.
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Figura 7. Tempo de utilização de CPU em operações (a) de inserção de
conteúdos e (b) resgate de conteúdos em ambientes com concorrência.
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Figura 8. Consumo de memória em operações (a) de inserção de conteúdos e (b)
resgate de conteúdos em ambientes com concorrência.

A Figura 8 apresenta o consumo de memória para (a) inserção e (b) resgate

de conteúdos para ambientes concorrentes. O consumo de memória para operações de

inserção de conteúdos é constante e semelhante para ambos os repositórios quando sub-

metidos até duzentos e sessenta e cinco requisições simultâneas. A partir daı́, o Post-

greSQL apresenta os melhores resultados. Em operações de resgate de conteúdos, em

ambientes com concorrência, os melhores resultados são apresentados pelo MySQL.

6. Conclusões

Neste trabalho foi apresentado um estudo sobre o desempenho de repositórios com vis-

tas à concepção de um repositório, usando tecnologias e softwares livres, que dê suporte

ao versionamento de conteúdos de arquivos binários. Foram analisados os sistemas SVN

BDB-backed, SVN FSFS-backed, MySQL e PostgreSQL com o uso de ferramentas de

testes desenvolvidas especificamente para reproduzir as funções de inserção (upload) e

resgate (download) de conteúdos binários via HTTP. Os requisitos de construção do re-

positório considerados para determinar os cenários de análise são: o acesso eficiente para

consulta via Web, incluindo situações de concorrência, o reuso dos arquivos disponibili-

zados e, conseqüentemente, a geração de novas versões e, por último, a disponibilidade

permanente de acesso às versões anteriores.

Após as experimentações e testes realizados, foi constatado que os melhores tem-
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pos para inserção e resgate de conteúdos, bem como o menor consumo de memória e

de CPU foram obtidos com o uso do MySQL, seguido pelos sistemas PostgreSQL, SVN

FSFS-backed e SVN BDB-backed, nesta ordem. Observando-se a métrica ocupação de

espaço em disco, devido ao modelo de armazenamento que considera apenas as diferenças

entre os conteúdos em diferentes versões (deltas), os repositórios SVN FSFS-backed e

SVN BDB-backed apresentaram os melhores resultados. Nota-se, entretanto, que o SVN

BDB-backed não apresenta desempenho que justifique sua substituição pelo SVN FSFS-

backed.

Tendo em vista a construção de um repositório Web que ofereça um acesso efici-

ente aos conteúdos nele armazenados, os resultados apresentados, por um lado, remetem

a uma solução cujos objetos mais frequentemente utilizados sejam mantidos em SGBDs

tradicionais. Nota-se, para este fim, vantagem em relação ao tempo de resposta no uso do

MySQL. Todavia, considera-se que o PostgreSQL, embora tenha apresentado desvanta-

gem relativamente aos tempos de resposta do MySQL, pode ser utilizado em aplicações

com fortes requisitos de segurança e robustez, visto que ainda mantém melhores ı́ndices

do que o SVN.

Supondo, por outro lado, que versões mais antigas dos arquivos binários tendam

a ser requeridas com menor freqüência, ou apenas em situações particulares, a análise re-

alizada sugere ser mais eficiente, do ponto de vista do espaço fı́sico para armazenamento,

o uso de ferramentas especificamente concebidas para realizar a deltificação.

A decisão sobre quais versões devem ser mantidas em SGBD pode se apoiar em

dados estatı́sticos ou empı́ricos. Entretanto, em qualquer situação, tal decisão dependerá

do tipo de aplicação. Por exemplo, uma aplicação cujas diferenças de uma versão corres-

pondam sempre a um conjunto de melhorias sobre a versão anterior indica que as mais

recentes sejam aquelas com maior volume de acesso e, portanto, devam ser mantidas em

SGBDs.

Os resultados apontam para a concepção de um ambiente de armazenamento

hı́brido, cujas versões mais utilizadas sejam mantidas por SGBD e as menos acessadas

em sistema SVN. A justificativa para a integração de um sistema de versionamento a um

SGBD se deve ao fato destes últimos não terem sido concebidos com funcionalidades de

deltificação, o que exigiria um investimento considerável em desenvolvimento desse tipo

de funcionalidade em sistemas exclusivamente baseados em Bancos de Dados.
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http://mpcomp.pgcomp.uece.br/admin/arquivos/CristianeBraga2008.pdf.

COLLINS-SUSSMAN, B., FITZPATRICK, B. W., and PILATO, C. M. (2007). Controle

de Versão com Subversion. O’Reilly.

EPCT Virtual (2010). Online: disponı́vel em http://www.redenet.edu.br/geral/siep1.php.

Acesso em Novembro de 2010.
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HERNÁNDEZ, P. and GONZALO, J. (2002). Implementatión en c del benchmark de

transacciones distribuidas tpc-c. Thesis. Escuela Universitaria Politécnica de Vallodo-
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Abstract. The free availability of e-learning objects (ELOs) is clearly growing

on the Web. A good ethical conduct requires that modified versions be made

available along with the original, keeping the proper credit of authorship. It is

not clear, however, repositories that provide appropriate tools for version con-

trol. In this work we present using Colored Petri Nets a model of content ma-

nagement used by EPCT Virtual based on integration of Database Management

Systems (DBMS) and Version Control Systems (SVN).

Resumo. A livre disponibilizacao de conteúdos didáticos digitais (CDDs) vem

crescendo de maneira expressiva na Web. A boa conduta etica requer que

versões modificadas sejam disponibilizadas juntamente com a original, guar-

dando os créditos de autoria. Não se percebe, entretanto, repositórios que

fornecam instrumentos apropriados para o controle de versões.Neste traba-

lho apresentamos através de Redes de Petri Coloridas o modelo de gestão e

versionamento de conteúdos proposto para o Portal EPCT Virtual. O modelo

proposto se baseia na integração entre Sistemas Gerenciadores de Bancos de

Dados (SGBD) e Sistemas de Controle de Versão (SVN).

1. Introdução

A idéia da criação e disponibilização de conteúdos de apoio ao processo de ensino e apren-

dizagem a partir da combinação de componentes reutilizáveis armazenados em bases de

dados vem sendo discutida há tempo [Muzio et al. 2002]. Nos últimos anos, o Ministério

da Educação (MEC) têm financiado tanto o desenvolvimento de ferramentas como o tra-

balho de catalogação e disponibilização de conteúdos através de editais especı́ficos. Den-

tre os projetos financiados pelo MEC podemos destacar: o Rived [RIVED 2010]; Portal

do Professor [SEED-MEC 2010]; Fabrica Virtual [SEED-MEC 2010] e o Portal EPCT

Virtual [EPCT Virtual 2010].

Com o objetivo de evitar trabalhos redundantes, muitas vezes desenvolvidos den-

tro das mesmas instituições de ensino, conteúdos didáticos disponibilizados podem ser

reaproveitados e associados a outros elementos para compor um novo conteúdo, permi-

tindo aos autores maior produtividade e economia de tempo [Júnior et al. 2009].
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O versionamento de conteúdo é uma atividade de grande utilidade em diver-

sas áreas do conhecimento. É útil, por exemplo, para acompanhar a evolução de uma

pesquisa, o desenvolvimento de um código fonte ou as modificações de um conteúdo

didático digital (CDD). Versionamento, no âmbito dos CDDs, deve ser entendido como

a operação de criar novas versões de um material didático a partir de um conteúdo pré-

existente. Ferramentas que provêem essas funcionalidades são conhecidas por sistemas

de controle de versão (SCV). Dentre os SCV mais populares podemos citar o Subversion

[SUBVERSION 2011] e o [CVS 2011].

O EPCT Virtual é um espaço digital destinado a contribuir com a formação,

informação, instrumentalização e comunicação de professores, pesquisadores, alunos e

interessados em tecnologia educacional aplicada à Educação Profissional Cientı́fica e Tec-

nológica (EPCT) [Júnior et al. 2009].

Um dos requisitos do EPCT Virtual é que os conteúdos disponibilizados, quando

modificados, sejam versionados e retornados ao repositório, guardando os devidos

créditos de autoria. Deve ser possı́vel a recuperação eficiente de qualquer versão de um

conteúdo postado, de acordo com a necessidade do usuário.

As redes de Petri [Murata 1989] e suas extensões constituem uma classe de mo-

delos conceituais utilizada na modelagem de diversos tipos de sistemas computacio-

nais paralelos. Por exemplo, têm-se usado redes de Petri para modelar protocolos de

comunicação, processos de manufatura, arquiteturas de computadores etc. Tais modelos

possibilitam a representação de sistemas paralelos, os quais podem então ser simulados,

por exemplo, nos nı́veis funcional e lógico, incluindo ou não aspectos de temporização

[BATISTA et al. 2010].

Tendo em vista todas as vantagens das abordagens baseadas em Redes de Petri,

principalmente relacionadas ao poder de análise, e a especificação de um repositório que

permite o reuso e o acesso eficiente a CDDs [Júnior et al. 2011], neste artigo é proposto e

desenvolvido um modelo de armazenamento eficiente de conteúdos e metadados versio-

nados, baseados na integração de Sistemas Gerenciadores de Base de Dados (SGBD) e de

Sistemas de Controle de Versão (SCV), que deverá ser utilizado na nova versão do EPCT

Virtual.

Este documento está organizado da seguinte maneira: após a introdução realizada

nesta seção, os trabalhos relacionados ao reuso e versionamento de conteúdos são apre-

sentados na seção 2. Na seção 3 são apresentados os resultados de desempenho dos sis-

temas de armazenamento MySQL, PostgreSQL e Subversion, utilizados na composição

do modelo. Na seção 4 são apresentados algumas questões relacionadas a Redes de Pe-

tri Coloridas (RPC); O modelo de armazenamento versionado de conteúdos e metadados

será apresentado na seção 5. Os resultados e conclusões serão expostos na seção 6.

2. Trabalhos Relacionados

A produção de conteúdos de qualidade, em especial a produção de recursos didáticos para

apoio ao processo de ensino e aprendizagem, é uma atividade de elevado custo. Dessa

forma, recomenda-se que estes valorizem o reaproveitamento e a interoperabilidade entre

diferentes plataformas [GIRARDI 2004].

Allen e Mugisa [ALLEN and MUGISA 2010] defendem a programação
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orientação a objetos (POO) como meio para prover recursos digitais reutilizáveis e in-

teroperáveis. Com esse paradigma de programação, é possı́vel obter o benefı́cio da

reutilização de códigos, agregação de módulos prontos e o conseqüentemente o incre-

mento na produtividade.

Algumas equipes do Fábrica Virtual utilizam um arquivo externo ao CDD para

representar sua arquitetura de informação, que é constituı́da de metadados. Os metada-

dos, de acordo com Girardi (2004), são informações que definem caracterı́sticas como:

conteúdo, objetivos, autor(es), idioma, data,versão, etc. Os metadados podem ser des-

critos em XML (Extensible Markup Language), que é uma linguagem de marcação ex-

tensı́vel, permitindo definir e compor elementos especı́ficos de um domı́nio. Por ser ex-

tensı́vel, todo documento XML deve obedecer a regras pré-estabelecidas.

A importância de metadados para a descrição de CDDs está na possibilidade de

localização, armazenamento e (re-)utilização destes materiais. Os metadados também

facilitam o compartilhamento e o intercâmbio dos mesmos, para isso, existem padrões que

facilitam a troca de dados entre os conteúdos que utilizam o mesmo padrão, permitindo o

compartilhamento de dados.

Muzio [Muzio et al. 2002] descreve suas experiências práticas na criação, arma-

zenamento, uso e reuso de conteúdos digitais no CEDAR1. Cada conteúdo produzido

recebe um conjunto de metadados, definidos através de palavras-chave, e que não seguem

um padrão único. Essa abordagem permite o desenvolvimento de conteúdos reutilizáveis,

que darão origem a novos conteúdos. CEDAR reconhece a necessidade da criação de um

padrão para descrever o material produzido, estando consciente da necessidade de uma

nova catalogação dos objetos posteriormente.

O LOM (Learning Object Metadata) é um padrão que segue os propósitos

genéricos de metadados, possibilitando que conteúdos desenvolvidos, organizados e ar-

mazenados nesse padrão possam ser recuperados [SCHEER and GAMA 2004]. Cabe sa-

lientar que o LOM é utilizado em padrões mais modernos e abrangentes, como SCORM

[BOHL et al. 2002], além de recomendado pelo RIVED. Apesar disso, nem todas as equi-

pes seguem ou adotam um padrão de metadados.

Os conteúdos postados no EPCT Virtual podem ser reaproveitados, modificados

ou adaptados a propósitos particulares, sem necessariamente precisar passar por um novo

processo de desenvolvimento integral. Nesse sentido, o versionamento configura se como

uma técnica adequada ao desenvolvimento de revisões diversas de um CDD. Cada revisão

pode ser uma cópia da anterior, adaptada a públicos especı́ficos ou desenvolvida com

tecnologia diferente, permitindo a sistematização do mecanismo de compartilhamento e

devolução ao repositório das modificações propostas, contribuindo com a democratização

do acesso às informações [Júnior et al. 2011].

Nos trabalhos relacionados precedentemente, nota-se que o reuso é mais for-

temente centrado na representação do CDD do que em aspectos relacionados à sua

composição em termos de estrutura de dados. Neste trabalho, privilegia-se o tratamento

dado ao conteúdo digital (vı́deos, apresentações em forma de slides eletrônicos ou quais-

quer outros tipos de documentos digitais) a fim de evitar a redundância no armazenamento

de novas versões, buscando, entretanto, soluções que não comprometam o desempenho

1Centre for Economic Development and Applied Research.
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de acesso aos conteúdos disponibilizados.

O modelo de armazenamento versionado de CDDs proposto neste trabalho é base-

ado na integração entre os tradicionais SGBDs e SVCs, podendo ser estendido a qualquer

sistema cujo objetivo final seja o armazenamento versionado de conteúdos binários. A

análise de desempenho realizada por Júnior [Júnior et al. 2011] é base para a construção

do nosso modelo, e será apresentada na seção seguinte.

3. Análise de desempenho dos sistemas de armazenamento envolvidos na

modelagem

Visando especificar um repositório que permita não só o reuso, mas também o acesso efi-

ciente a CDDs Júnior (2011) avalia os aspectos positivos e negativos de técnicas distintas

para versionamento na Web, apresentando uma análise comparativa de desempenho entre

os repositórios PostgreSQL, MySQL e SVN.

O SVN oferece dois subsistemas backend para armazenamento de deltas2. O pri-

meiro utiliza um ambiente de banco de dados chamado Berkeley DB (BDB). Repositórios

baseados nesse ambiente também são conhecidos como BDB-backed. O segundo usa o

próprio sistema de arquivos do sistema operacional, em um mecanismo conhecido como

FSFS. O backend de armazenamento utilizado pelo repositório SVN influência direta-

mente em seu desempenho [COLLINS-SUSSMAN et al. 2007] e, devido a isso, foram

realizados testes com as duas configurações.

A análise de desempenho foi realizada com o uso de ferramentas de testes de-

senvolvidas especificamente para reproduzir as funções de inserção (upload) e resgate

(download) de CDDs via HTTP. Os requisitos de construção do repositório considera-

dos são: o acesso eficiente para consulta via Web incluindo situações de concorrência, o

reuso dos arquivos disponibilizados e, conseqüentemente, a geração de novas versões e,

por último, a disponibilidade permanente de acesso às versões anteriores.

Após as experimentações e testes realizados, foi constatado que os melhores tem-

pos para inserção e resgate de conteúdos, bem como o menor consumo de memória e

de CPU foram obtidos com o uso do MySQL, seguido pelos sistemas PostgreSQL, SVN

FSFS-backed e SVN BDB-backed, nesta ordem. Observando-se a métrica ocupação de

espaço em disco, devido ao modelo de armazenamento que considera apenas as diferenças

entre os conteúdos em diferentes versões (deltas), os repositórios SVN FSFS-backed e

SVN BDB-backed apresentaram os melhores resultados. Nota-se, entretanto, que o SVN

BDB-backed não apresenta desempenho que justifique sua substituição pelo SVN FSFS-

backed.

Tendo em vista a construção de um repositório Web que ofereça um acesso efici-

ente aos conteúdos nele armazenados, os resultados apresentados, por um lado, remetem

a uma solução cujos objetos mais frequentemente utilizados sejam mantidos em SGBDs

tradicionais. Nota-se, para este fim, vantagem em relação ao tempo de resposta no uso

do MySQL. Todavia, considera-se que o PostgreSQL, embora tenha apresentado desvan-

tagem relativa aos tempos de resposta do MySQL, pode ser utilizado em aplicações com

fortes requisitos de segurança e robustez, visto que ainda mantém melhores ı́ndices do

que o SVN.

2Diferença entre versões sucessivas de um determinado arquivo.
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Supondo, por outro lado, que versões mais antigas dos conteúdos tendam a ser

requeridas com menor freqüência, ou apenas em situações particulares, a análise realizada

sugere ser mais eficiente, do ponto de vista do espaço fı́sico para armazenamento, o uso

de ferramentas especificamente concebidas para realizar a deltificação.

A decisão sobre quais versões devem ser mantidas em SGBD pode se apoiar em

dados estatı́sticos ou empı́ricos. Entretanto, em qualquer situação, tal decisão dependerá

do tipo de aplicação. Por exemplo, uma aplicação cujas diferenças de uma versão corres-

pondam sempre a um conjunto de melhorias sobre a versão anterior indica que as mais

recentes sejam aquelas com maior volume de acesso e, portanto, devam ser mantidas em

SGBDs.

Os resultados apontam para a concepção de um ambiente de armazenamento

hı́brido, cujas versões mais utilizadas sejam mantidas por SGBD e as menos acessadas

em sistema SVN. A justificativa para a integração de um sistema de versionamento a um

SGBD se deve ao fato destes últimos não terem sido concebidos com funcionalidades de

deltificação, o que exigiria um investimento considerável em desenvolvimento desse tipo

de funcionalidade em sistemas exclusivamente baseados em Bancos de Dados.

Maiores detalhes sobre a análise de desempenho das ferramentas MySQL, Post-

greSQL e SVN é fornecido por Júnior (2011). Na seção posterior serão apresentados

alguns conceitos relacionados às RPC.

4. Redes de Petri Coloridas

As Redes de Petri (RP) são um instrumento de modelagem que permitem representar

aspectos importantes de sistemas computacionais, tais quais: concorrência, controle,

conflito, sincronização e compartilhamento de recursos. Além da capacidade de mo-

delar aspectos estruturais de sistemas reais, com as RP é possı́vel executar simulações

e usar ferramentas de análise que permitem a validação do sistema antes mesmo de sua

implementação [CARDOSO and VALETTE 1997].

Uma RP é um grafo bipartido cujos nós são divididos em duas categorias: lugares

e transições. Lugares são utilizados para especificar um estado ou condição de um com-

ponente do sistema. As transições representam eventos ou operações. Para interligar os

componentes de uma RP, existem dois tipos de arcos direcionados. Arcos de entrada que

ligam uma transição a um lugar, e os arcos de saı́da que ligam um lugar a uma transição.

A dinâmica da rede se apoia no uso de fichas que são armazenadas nos lugares.

As fichas podem representar recursos ou condições, descrevendo o estado da rede em um

instante no tempo. As fichas são inseridas ou retiradas dos lugares através do disparo de

uma transição. Para uma transição ser disparada, é necessário que haja uma quantidade

de fichas nos lugares de entrada igual ou superior aos pesos dos seus respectivos arcos de

entrada. Após o disparo, fichas são inseridas nos lugares de saı́da de acordo com o peso

dos arcos de saı́da. É através dos disparos das transições que se pode visualizar o fluxo

de controle e de informação no sistema. Um estudo mais completo e aprofundado de RP

é fornecido por [CARDOSO and VALETTE 1997].

As Redes de Petri Coloridas (RPC) são uma extensão das RP em que as fichas,

diferentemente das RP ordinárias, podem ser representar tipos e estruturas de dados mais

complexos e possuem uma linguagem de programação associada. O CPN Tools é um
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software que implementa as RPC e permite a visualização de simulações e a geração

de relatórios para análise. Maiores detalhes podem ser vistos por Jensen e Kristen-

sen [Jensen and Kristensen 2009]. Devido aos recursos para representação, simulação

e análise com as RPC, este trabalho apresenta a estrutura e o comportamento do sistema

de armazenamento versionado de CDDs modelados com o uso do CPN Tools.

5. Repositório versionado com acesso eficiente: modelagem e análise

A seguir será apresentado o modelo em RPC de armazenamento proposto para o EPCT

Virtual. A rede foi executada de forma exaustiva, a fim de avaliar o comportamento

dinâmico do sistema. Inicialmente o repositório encontra-se vazio aguardando a adição

de conteúdos.

Para uma melhor organização e manipulação da RPC em estudo, a mesma

está organizada em uma árvore de páginas. Uma página pode ser considerada

como uma RPC simples, cuja semântica depende de outras páginas e/ou superpáginas

[BATISTA et al. 2010] .

A Figura 1 apresenta o modelo de armazenamento em mais alto nı́vel. Os eventos

disponı́veis para esta RPC estão melhor detalhados em outras páginas do modelo.

Figura 1. Visão geral do modelo de armazenamento versionado de conteúdos.

Os estados e eventos desta rede são apresentados a seguir:

• Lugar “Conteúdos” modela o estado inicial do sistema, onde o repositório está va-

zio e aguardando a adição de arquivos. Cada registro é representado por uma ficha

de cor “META”, que é o produto entre um identificador único (ID) do conteúdo,

um ID da versão do conteúdo e uma descrição para o mesmo.

• Transição “Adicionar Conteúdo” (circundada por verde e única habilitada para o

sistema em estado inicial) modela a adição de conteúdos no repositório.

• Lugares “Base de Dados” e “Controle de Versao” modelam os conteúdos armaze-

nados em um SGBD e SCV, respectivamente.
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• Transição “Editar Conteúdo” modela o processo de criação de novas versões (ver-

sionamento) de um arquivo. Este evento exige maior atenção, sendo posterior-

mente detalhado.

• Transição “Listar Versões de um Conteúdo” descreve a ação de busca e exibição

de versões de um mesmo conteúdo para o usuário.

• Lugar “Resultado da Listagem de Conteúdos” recebe fichas após o disparo da

transição “Listar Versões de um Conteúdo”. Este lugar modela o resultado de

busca de conteúdos e suas revisões.

• Transiçao “Download de Conteúdo” modela a cópia de conteúdos do repositório

para o cliente. Este evento é capaz de fornecer informações estatı́sticas de de-

manda por conteúdos.

• Transição “Excluir Conteúdo” descreve o processo de exclusão de arquivos e seus

metadados do repositório.

A seguir serão detalhados os eventos “Adicionar Conteúdo”, “Editar Conteúdo” e

“Excluir Conteúdo”. As demais, mas não menos importantes, tarefas serão deta-

lhadas com a continuação deste trabalho.

Figura 2. Detalhes do evento “Adicionar Conteúdo”.

A Figura 2 apresenta em detalhes o evento “Adicionar Conteúdo”. O disparo da

transição “Iniciar Adição de Conteúdos” adiciona fichas do tipo PROC no lugar “Pro-

cesso em execução em DB”. Fichas deste tipo armazenam informações sobre o conteúdo,

a operação em andamento e o consumo de recursos para a realização da tarefa, e repre-

sentam os processos em execução na base de dados. O disparo da transição “Finalizar

Processos e Devolver Recusos” conclui o ciclo de adição de um conteúdo,composto pela

adição do conteúdo e seus metadados na base de dados, e libera os recursos de hardware

utilizados na operação. A demanda por recursos em operação de adição de arquivos está

baseada no trabalho de Júnior [Júnior et al. 2011].

A Figura 3 descreve o evento “Editar Conteúdo”. Por se tratar de um ambiente

de armazenamento distribuı́do, a RPC guarda a localização de onde estão salvos os CDDs

previamente adicionados ao sistema. Esta funcionalidade é modelado pelo lugar “Meta-

dados e Localização dos Conteúdos”.

O disparo da transição “Determinar conteúdo para Edição” seleciona do lugar

“Metadados e Localização dos Conteúdos” um conteúdo para edição. O conteúdo selecio-
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nado está representado por uma ficha no lugar “Conteúdo para Edição”. O próximo passo

no armazenamento de nova versão de um arquivo acontece com o disparo da transição

“Salvar Conteúdo em TMP” que salva o novo conteúdo em um diretório temporário do

sistema, modelado pelo lugar “Armazenamento Temporário de Novas Versões”, e adici-

ona fichas, do tipo PROC, em “Processos em Execução em SCV”.

Novamente, fichas deste tipo armazenam informações sobre o conteúdo, a

operação em andamento e o consumo de recursos para a realização da tarefa, e repre-

sentam os processos em execução no SCV. Dando seqüência ao versionamento, o disparo

da transição “Remover Conteúdo anterior de DB e Adicioná-lo em SVN” descreve a ação

de resgatar do SGBD a versão do conteúdo em edição e adicioná-lo ao SVC. Isso se deve

ao fato de versões posteriores que um conteúdo serem, constantemente, mais utilizadas

que versões anteriores do mesmo arquivo [Júnior et al. 2011].

O passo seguinte, realizado pelo disparo da transição “Salvar Novo Conteúdo

em DB” recupera a nova versão do conteúdo salva no diretório temporário e o adici-

ona na base de dados. Concluido o ciclo de edição de conteúdos, o lugar “Metadados

e Localização dos Conteúdos” armazena a localização atualizada de todos os arquivos e

suas revisões mantindos no sistema.

Figura 3. Detalhes do evento “Editar Conteúdo”.

A Figura 4 apresenta dois passos de simulação do evento “Excluir Conteúdo”.

O disparo da transição “Determinar conteúdo para Exclusão” seleciona do lugar “Me-

tadados e Localização dos Conteúdos” um conteúdo para exclusão. Segundo a Figura

4 (a) o próximo arquivo a passar pelo processo de exclusão é representado pela ficha

((2,1,“CDD2”),SVN), ou seja, primeiro versão do conteúdo com ID 1, cuja descrição é

CDD2. É possı́vel observar, também pela ficha, que esse conteúdo está armazenado em

um SCV.

A tarefa “Excluir Conteúdo” possui peculiaridades podendo apresentar dois com-

portamentos distintos. O autor pode excluir a última versão de um arquivo que é, portanto,

armazenada em SGBD, ou uma revisão deste conteúdo, armazenada em SCV. A exclusão

de um conteúdo de SGBD requer a substituição deste pela sua última revisão armazenada

em SCV,enquanto que a exclusão de um conteúdo de SVC deve ser feita em cadeia, ou
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Figura 4. Detalhes do evento “Excluir Conteúdo” (a) antes e (b) depois da ex-
clusão de um arquivo.

seja, todas as versões originadas a partir da versão escolhida para exclusão devem ser

eliminadas do sistema.

Após o disparo da transição “Excluir Conteúdo”, segundo a Figura 4 (b) todos

CDDS iguais, e originados a partir de (2,1,“CDD2”) serão excluı́dos mantendo-se, assim,

o desejo do autor em retirar seu material do repositório.

A seguir serão apresentados os resultados obtidos e realizadas as considerações

finais.

6. Resultados Obtidos e Conclusões

Ao longo de toda a simulação da rede, diversos dados considerados importantes para a

análise do desempenho do sistema foram coletadas de Júnior [Júnior et al. 2011]. Os

resultados apontam que o uso do formalismo proposto é capaz de determinar polı́ticas de

controle, de análise e de identificação de conflitos com facilidade antes da implementação

do sistema.

Neste trabalho apresentamos um modelo de armazenamento versionado, que per-

mite o reuso e acesso eficiente, de conteúdos. Foram modeladas, levando em conta

critérios de desempenho, os principais eventos relacionados ao armazenamento ver-

sionado de conteúdos digitais: Adição, Exclusão, Edição, Listagem e Download de

conteúdos.

Foi observado que o modelo se comportou segundo a especificação, ou seja, ocor-

reu a adição de conteúdos, observada pela adição de fichas no lugar “Conteúdos Arma-

zenados em Base de Dados” ; ocorreu edição de conteúdos, observada pela substituição

de fichas do lugar “Conteúdos Armazenados em Base de Dados” representando as novas

versões dos conteúdos, estando o conteúdo anterior depositado em “Sistema de Controle

de Versão“; O evento ”Excluir Conteúdo“ também está de acordo com as especificações

do sistema e pôde ser observado pela remoção de fichas dos lugares “Sistema de Controle

de Versão“ e/ou “Conteúdos Armazenados em Base de Dados”.

Assim, o modelo RPC se comportou de forma eficiente e várias situações práticas

no funcionamento do sistema de armazenamento versionado de conteúdos foram simula-

das, utilizando-se o modelo proposto. Portanto, se a especificação e validação do sistema

foram obtidas e preservados em um modelo RPC, espera-se que a implementação do mo-
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delo apresente bons resultados.

O próximo passo deste trabalho concentra-se na implementação do sistema de

armazenamento versionado de conteúdos no Portal EPCT Virtual.
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Nome da Cor: IDCONT 

Declaração: Colset IDCONT = int 

Descrição: Representa a identificação única do conteúdo no sistema. 

 

Nome da Cor: IDVERS 

Declaração: Colset IDVERS = int 

Descrição: Representa a identificação única  de uma revisão de conteúdo no sistema. 

 

Nome da Cor: DESCR 

Declaração: Colset DESCR = string 

Descrição: Descrição associada a um conteúdo armazenado no sistema. 

 

Nome da Cor: META 

Declaração: Colset META = IDCONT * IDVERS * DESCR 

Descrição: Um conteúdo é referenciado no sistema através de seus metadados. Esta cor 
representa o conjunto de metadados associados a um conteúdo armazenado 
no sistema. 

 

Nome da Cor: ESTATISTIC 

Declaração: Colset ESTATISTIC = int 

Descrição: Representa a probabilidade com que os eventos de adição, edição, exclusão, 
listagem e download de conteúdos podem ocorrer no sistema. 

 

Nome da Cor: ALEAT 

Declaração: Colset ALEAT = int 

Descrição: Representa a seleção aleatória de um conteúdo para o processo de edição 
ou exclusão. 

 

Nome da Cor: OPERACAO 

Declaração: Colset OPERACAO = string 

Descrição: Modela as possíveis operações realizadas sobre um conteúdo. 

 

Nome da Cor: CPU 

Declaração: Colset CPU = int with 1..100 

Descrição: Representa o tempo de utilização de CPU para realização de uma tarefa em 
BD. 

 

Nome da Cor: CPUS 

Declaração: Colset CPUS = int with 1..100 

Descrição: Representa o tempo de utilização de CPU para realização de uma tarefa em 
SVN. 

 



Nome da Cor: MEM 

Declaração: Colset MEM = int with 1..30 

Descrição: Representa o consumo de memória para realização de uma tarefa em BD. 

 

Nome da Cor: MEMS 

Declaração: Colset MEMS = int with 1..30 

Descrição: Representa o consumo de memória para realização de uma tarefa em SVN. 

 

Nome da Cor: TAM 

Declaração: Colset TAM = int with 1..5 

Descrição: Representa o tamanho (em MB) de um conteúdo digital armazenado em BD. 

 

Nome da Cor: TAMS 

Declaração: Colset TAM = int 

Descrição: Representa o tamanho (em MB) de um conteúdo digital armazenado em 
SVN. 

 

Nome da Cor: DIF 

Declaração: Colset DIF = int with 10..40 

Descrição: Representa a diferença  entre versões consecutivas de um conteúdo. Em 
nosso modelo essas fichas assumem valores entre 10 e 40, ou seja, a 
diferença entre versões consecutivas variam entre 10% e 40%. 

 

Nome da Cor: HW 

Declaração: Colset HW = product CPU * MEM * TAM 

Descrição: Representa o consumo de hardware, em termos de CPU, memória e disco, 
para o armazenamento de revisões diversas de um conteúdo em BD. 

 

Nome da Cor: HWS 

Declaração: Colset HWS = product CPUS * MEMS * TAMS 

Descrição: Representa o consumo de hardware, em termos de CPU, memória e disco, 
para o armazenamento de revisões diversas de um conteúdo em SVN. 

 

Nome da Cor: HWSCV 

Declaração: Colset HWSCV = product CPUS * MEMS * TAMST 

Descrição: Representa o consumo de hardware, em termos de CPU, memória e disco, 
para o armazenamento de revisões diversas de um conteúdo em SVN. 

 

Nome da Cor: E 

Declaração: Colset E = unit with e 

Descrição: Ficha utilizada em operações de controle da rede. 

 



Nome da Cor: TEMPO 

Declaração: Colset TEMPO = string 

Descrição: Modela o tempo decorrido para realização de versionamento de um 
conteúdo no sistema. 

 

Nome da Cor: TEMDOW 

Declaração: Colset TEMDOW = string 

Descrição: Modela o tempo decorrido para realização de download de um conteúdo do 
sistema. 

 

Nome da Cor: PATH 

Declaração: Colset PATH  = string 

Descrição: Modela a localização de um conteúdo, que podem estar em BD ou SVN. 

 

Nome da Cor: PROC 

Declaração: Colset PROC  = product META* HW * OPERACAO 

Descrição: Identifica os processos em execução em BD ou SVN. Esta ficha abriga 
informações sobre o quanto de recursos de hardware está sendo consumido 
para realizar uma determinada ação sobre um conteúdo.  

 

Nome da Cor: ARMAZEN 

Declaração: Colset ARMAZEN  = product META* PATH 

Descrição: Abriga informações sobre a localização de um determinado conteúdo no 
sistema. 

 

Nome da Cor: METADB 

Declaração: Colset METADB  = product IDCONT * IDVERS * DESCR * TAM 

Descrição: Modela o conjunto de metadados utilizados na catalogação de um conteúdo 
em BD. 

 

Nome da Cor: METASVN 

Declaração: Colset METASVN  = product IDCONT * IDVERS * DESCR * TAM * CDIF 

Descrição: Modela o conjunto de metadados utilizados na catalogação de um conteúdo 
em BD. CDIF é utilizado no cálculo do espaço ocupado em disco para o 
armazenamento de versões de um conteúdo em SVN. 

 

Nome da Cor: NDOWN 

Declaração: Colset DOWN  = int 

Descrição: Modela um contador de downloads.  

 

 

 



Nome da Cor: DOWN 

Declaração: Colset DOWN  = product META * NDOWN 

Descrição: Modela o numero de vezes (através da ficha de cor NDOWN) que um 
conteúdo (através da ficha de cor META) foi copiado do sistema de 
armazenamento para um ou grupo de usuários qualquer. Serve para gerar 
dados estatísticos sobre a utilização de conteúdos. 

 

Nome da Cor: MSG 

Declaração: Colset MSG  = string 

Descrição: Descreve uma mensagem para o usuário. Utilizado para informar ao usuário 
que seu download foi interrompido devido a retirada, pelo autor, do 
conteúdo do repositório.   

 

Nome da Cor: DB 

Declaração: Colset DB  = list METADB 

Descrição: Conjunto de cores METADB dispostos através de uma lista. 

 

Nome da Cor: TMP 

Declaração: Colset TMP  = list METADB 

Descrição: Conjunto de cores METADB dispostos através de uma lista. 

 

Nome da Cor: METASVN 

Declaração: Colset TMP  = list METASVN 

Descrição: Conjunto de cores METASVN dispostos através de uma lista. 
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Nome da função: ranCPU 

Descrição: Esta função é integrante da função geraHW(). Gera um valor aleatório 
entre 1 e 100 que representa o tempo de utilização de CPU para a 
realização de uma tarefa em BD. 

Código: fun ranCPU() = CPU.ran(); 

 

Nome da função: ranMEM 

Descrição: Esta função é integrante da função geraHW(). Gera um valor aleatório 
entre 1 e 30 que representa o consumo de memória para a realização de 
uma tarefa em BD. 

Código: fun ranMEM() = MEM.ran(); 

 

Nome da função: ranMEMS 

Descrição: Está função é utilizada na exibição do estado de memória atual do 
servidor de BD.  

Código: fun ranMEMS() = MEMS.ran(); 

 

Nome da função: ranTAM 

Descrição: Gera valores aleatórios entre 1 e 5 que representam o tamanho do 
conteúdo digital binário.  

Código: fun ranTAM() = TAM.ran(); 

 

Nome da função: ranDIF 

Descrição: Gera valores aleatórios entre 10 e 40 que representam a diferença entre 
versões consecutivas de um conteúdo digital binário.  

Código: fun ranDIF() = DIF.ran(); 

 

Nome da função: geraHW 

Descrição: Faz uso das funções ranCPU(), ranMEM() e ranTAM() para gerar valores 
aleatórios para tempo de utilização de CPU, consumo de memória e 
tamanho do conteúdo digital.  Esses valores serão utilizados para 
determinar o consumo de recursos de hardware na execução de uma 
tarefa. 

Código: fun geraHW() = (ranCPU(),ranMEM(),ranTAM()); 

 

Nome da função: InsertDB 

Descrição: Recebe como parâmetro uma ficha do tipo PROC e uma lista. Nesta 
função há o desmembramento da ficha do tipo PROC em 
(((idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc),(oper)) e depois ocorre a inserção 
dos valores (idcont,idvers,desc,disc) na lista. Esses função é utilizada para 
promover a inserção de um elemento na lista de conteúdos armazenados 
em BD.  

Código: fun InsertDB (((idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc),(oper)),l)  =  
(idcont,idvers,desc,disc)::l 

 



Nome da função: chAdd 

Descrição: Verifica se a operação corrente é uma operação de adição de conteúdo 
em BD. 

Código: fun chAdd((idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc),(oper)) = if oper = 
"ADD_DB" then true else false; 

 

Nome da função: chEdt 

Descrição: Verifica se a operação corrente é uma operação de edição de conteúdos. 

Código: fun chEdt((idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc),(oper)) = if oper = "EDT" 
then true else false; 

 

Nome da função: NewProcDB 

Descrição: Cria um novo processo de adição de conteúdos em BD. 

Código: fun NewProcDB (meta,hw) = (meta, hw,"ADD_DB"); 

 

Nome da função: NewProcSVN 

Descrição: Cria um novo processo de adição de conteúdos em SCV. 

Código: fun NewProcSVN ((idcont,idvers,desc),(oper)) = ((idcont,idvers,desc), 
geraHW(),"Add (SVN)"); 

 

Nome da função: AddSCV  

Descrição: Adiciona um novo conteúdo em SCV. Se conteúdo estiver em sua 
primeira versão então a diferença entre versões consecutivas de um 
conteúdo igual a zero(0), senão, esta diferença é representada pela 
variável dif2. Essa diferença é utilizada no calculo do espaço utilizado no 
armazenamento de versões consecutivas de um mesmo conteúdo. 

Código: fun AddSCV(proc,svn,db,dif) = 
let 
    val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 
    val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd db 
    val ((idcont,idvers,desc),dif2) = dif 
in 
if (idcont1 = idcont2) then 
   if idvers2 = 1 then (idcont2,idvers2,desc2,tam2,0)::svn 
   else (idcont2,idvers2,desc2,tam2,dif2)::svn 
else AddSCV(proc,svn, List.tl db,dif) 
end; 

 

Nome da função: ValAddSVN  

Descrição: Verifica se esta é uma operação de adição de conteúdos em SCV. 

Código: fun ValAddSVN((((idcont1,idvers1,desc1),(cpu,mem,disc),oper))) =  
if oper = "Add (SVN)" then true else false; 

 

 



Nome da função: GerDB 

Descrição: Gera um novo processo de download de conteúdos a partir de BD. 

Código: fun GerDB ((idcont,idvers,desc),(path)) = 
 if (path = "DB") then 1`(((idcont,idvers,desc), geraHW(),"DOWN_DB")) 
else empty; 

 

Nome da função: GerSVN 

Descrição: Gera um novo processo de download de conteúdos a partir de SCV. 

Código: fun GerSVN ((idcont,idvers,desc),(path)) = 
if (path = "SVN") then 1`(((idcont,idvers,desc), geraHW(),"DOWN_SVN")) 
else empty; 

 

Nome da função: addDownl 

Descrição: Instancia um novo contador de conteúdos baixados. Cada conteúdo 
começa com contador com valor zero,que será incrementado a cada novo 
download deste conteúdo.  

Código: fun addDownl( ((idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc),(oper)),l) =  
((idcont,idvers,desc),0)::l; 

 

Nome da função: IncDown 

Descrição: Incrementa de um o contador de downloads. 

Código: fun IncDown(l,l2) = 
let 
val ((idcont,idvers,desc),ndown) = List.hd l 
val l3 = rm ((idcont,idvers,desc),ndown) l2 
in 
((idcont,idvers,desc),ndown+1)::l3 
end; 

 

Nome da função: AtDown 

Descrição: Valida se o conteúdo baixado é igual a um dos elementos da lista 
“Conteúdos Baixados” e incrementa de um o valor da variável ndow, que 
representa o número de downloads realizados sobre o conteúdo. 

Código: fun AtDown(((idcont,idvers,desc),hw,oper),l,l2) = 
if check3((idcont,idvers,desc),(List.hd l)) then 
IncDown(l,l2) else AtDown(((idcont,idvers,desc),hw,oper),List.tl l,l2) 

 

Nome da função: InsMet2 

Descrição: Durante o processo de adição realiza a inserção de um elemento, 
representando os metadados do conteúdo adicionado, na lista do lugar 
“Metadados e Localização dos Conteúdos”. 

Código: fun InsMet2(((idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc),(oper)),l) =  
((idcont,idvers,desc),"DB")::l 

 

 



Nome da função: getId 

Descrição: Recebe uma variável com a composição (idcont,idvers,descr,tam) e 
retorna o valor de idvers. 

Código: fun getId(idcont, idvers, desc,tam) = idvers; 

 

Nome da função: getId2 

Descrição: Recebe uma variável com a composição (idcont,idvers,descr,tam,di) e 
retorna o valor de idvers. 

Código: fun getId(idcont, idvers, desc,tam) = idvers; 

 

Nome da função: getTam 

Descrição: Recebe uma variável com a composição (idcont,idvers,descr,tam,dif) e 
retorna o valor de tam. 

Código: fun getTam(idcont, idvers, desc,tam,dif) = tam; 

 

Nome da função: filtroContX 

Descrição: Realiza uma filtragem nos conteúdos. Devolve como saída apenas os 
elementos da lista que validam a expressão checkX(arm, head). 

Código: fun filtroContX(arm,lin,lout) =  
if lin = [] then lout else 
let 
val head = List.hd lin 
val tail = List.tl lin 
val lout1 = head::lout 
in 
if checkX(arm, head) then filtroContX(arm,tail,lout1) else 
filtroContX(arm,tail,lout) 
end; 

 

Nome da função: checkDB 

Descrição: Se o valor de path for igual a DB devolve true, caso contrário devolve o 
valor false; 

Código: fun checkDB (((idcont,idvers,desc),path)) =  
if path = "DB" then true else false 

 

Nome da função: checkDB 

Descrição: Recebe como variável meta, uma lista de lin e devolve como saída uma 
lout. Realiza uma busca no lugar “Metadados e Localização dos 
Conteúdos” por todos as versões do conteúdo de valor meta e os devolve 
como resultado através da lista lout. 

Código: fun List(meta,lin,lout) =  
if lin = [] then lout else 
let 
val head = List.hd lin 
val tail = List.tl lin 
val lout1 = head::lout 



in 
if checkElList(meta, head) then List(meta,tail,lout1) else 
List(meta,tail,lout) 
end; 

 

Nome da função: Aleat 

Descrição: Devolve como resultado um valor entre 0 e o número de elementos da 
lista l menos 1. 

Código: fun Aleat(l) = discrete (0, (length l) - 1) 

 

Nome da função: VerMet 

Descrição: Se o conteúdo estiver armazenado em SVN devolve como resultado uma 
ficha do tipo arm, senão devolve vazio. 

Código: fun VerMet(arm) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
in 
if path = "SVN" then 1`arm 
else empty 
end; 

 

Nome da função: tmpMET 

Descrição: Se o path do conteúdo for igual a SVN então devolve uma ficha 
((idcont,idvers+1,desc),"DB") como resultado, senão devolve uma ficha 
vazia. 

Código: fun tmpMET((idcont,idvers,desc),path)  =  
if path = "SVN" then 1`((idcont,idvers+1,desc),"DB") else empty 

 

Nome da função: SortMet 

Descrição: Realiza o sorteio de um elemento da lista l e o devolve como resultado da 
função. 

Código: fun SortMet(l) = 
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = List.nth(l,Aleat(l)) 
in 
(idcont,idvers,desc) 
end; 

 

Nome da função: RemElMet 

Descrição: Sempre que um conteúdo tiver sua localização alterada devido ao 
processo de versionamento, esta mudança deverá ser indicada no lugar 
“Metadados e Localização dos Conteúdos”. Esta função realiza a 
atualização da localização dos conteúdos durante o processo de 
versionamento de conteúdos. 

Código: fun RemElMet(e,lin,lout) = 
if lin = [] then lout else  



let 
   val ((idcont,idvers,desc),path) = e 
   val head = List.hd lin 
   val tail = List.tl lin 
   val e1 = rm e lin 
   val excl =  e1 ^^lout 
   val lout1 = head::lout 
in 
   if check7 ((idcont,idvers,desc),head) then  
    (((idcont,idvers,desc),"SVN"))::excl 
   else RemElMet(e,tail,lout1) 
end; 

 

Nome da função: VerElPerDB2 

Descrição: Verifica se um elemento está armazenado em DB. 

Código: fun VerElPerDB2 (arm,l) =  
if l = [] then false else 
let 
val ( (idcont,idvers,desc),(cpu,mem,disc), path) = arm 
in 
if check5((idcont,idvers,desc),List.hd l) then true 
else VerElPerDB2(arm,List.tl l) 
end; 

 

Nome da função: CondSalDB 

Descrição: Verifica se um conteúdo está armazenado em DB e se é uma operação de 
edição. 

Código: fun CondSalDB(proc,tmp) =  
chEdt(proc) andalso 
VerElPerDB2 (proc,tmp) 

 

Nome da função: ConRemSVN 

Descrição: Estabelece as condições para remover um conteúdo de DB e adicioná-lo 
ao SCV. 

Código: fun ConRemSVN (proc,db,dif)= 
ValAddSVN(proc)  
andalso 
VerElPerDB2 (proc,db) 
andalso 
PD(proc,dif) 

 

Nome da função: excsvn 

Descrição: Exclui do SCV um ou mais elementos, de acordo com o conteúdo 
selecionado para exclusão. 

Código: fun excsvn(((idcont,idvers,desc),path),lin,lout) = 
if lin = [] then lout else 
let 



val arm = ((idcont,idvers,desc),path) 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1,dif1) = List.hd lin 
val tail = List.tl lin 
val metadados = (idcont,idvers,desc) 
val lout1 =   (idcont1,idvers1,desc1,tam1,dif1)::lout 
in 
if idcont = idcont1 then 
   if idvers - 1 <= idvers1 then 
   excsvn(arm,tail,lout) 
   else excsvn(arm,tail,lout1) else 
   excsvn(arm,tail,lout1) 
end; 

 

Nome da função: excmet 

Descrição: Exclui metadados do lugar “Metadados e Localização dos Conteúdos” de 
acordo com o conteúdo selecionado para exclusão. 

Código: fun excmet(((idcont,idvers,desc),path),lin,lout) = 
if lin = [] then lout else 
let 
val arm = ((idcont,idvers,desc),path) 
val ((idcont1,idvers1,desc1),path1) = List.hd lin 
val tail = List.tl lin 
val metadados = (idcont,idvers,desc) 
val lout1 =   ((idcont1,idvers1,desc1),path1)::lout 
in 
if idcont = idcont1 then 
   if idvers -1 <= idvers1 then 
   excmet(arm,tail,lout) 
   else excmet(arm,tail,lout1) else 
   excmet(arm,tail,lout1) 
end; 

 

Nome da função: excmet_ 

Descrição: Exclui metadados do lugar “Metadados e Localização dos Conteúdos” de 
acordo com o conteúdo selecionado para exclusão e altera a localização 
da ultima revisão remanescente do conteúdo excluído para DB. 

Código: fun excmet_(arm,lin,lout) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
in 
if idvers > 1 then  
((idcont,idvers - 1,desc),"DB")::excmet(arm,lin,lout) 
else excmet(arm,lin,lout) 
end;end; 

 

 

 



Nome da função: ConExEl 

Descrição: Determina as condições para exclusão de um ou grupo de conteúdos. 

Código: fun ConExEl (arm,db,det) =  
if db = [] then false else 
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam) = List.hd db 
val (idcont2,num) = det 
in 
if idcont = idcont1  andalso idcont1 = idcont2  
then true else 
ConExEl(arm, List.tl db,det) 
end; 

 

Nome da função: ReIt 

Descrição: Retira o valor idcont do lugar “ID de conteúdos não bloqueados” 
representando o bloqueio de operações sobre um conteúdo que está 
sofrendo processo de atualização (edição ou exclusão). 

Código: fun ReIt(arm,lidcont,lout) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
val head = List.hd lidcont 
val tail = List.tl lidcont 
val exc = tail ^^ lout 
val lout1 = head::lout 
in 
if idcont = head then exc else 
ReIt(arm,tail,lout1) 
end; 

 

Nome da função: VerExcl 

Descrição: Gera uma lista com os possíveis conteúdos para sofrer atualização (edição 
ou exclusão). 

Código: fun VerExcl(lin,larm,lout) =  
if lin = [] then lout else 
if larm = [] then lout else 
let 
val idcont = List.hd lin 
val proxidcont = List.tl lin 
val head = List.hd larm 
val tail = List.tl larm 
val lout1 = filtroContId(idcont,larm,[]) ^^ lout 
in 
VerExcl(proxidcont,larm,lout1) 
end; 
 
fun filtroContId(idcont,lin,lout) =  
if lin = [] then lout else 
let 



val head = List.hd lin 
val tail = List.tl lin 
val lout1 = head::lout 
in 
if check10(idcont,head) then filtroContId(idcont,tail,lout1) else 
filtroContId(idcont,tail,lout) 
end; 

 

Nome da função: AtId 

Descrição: Insere o valor “idcont” na lista do lugar “Id de conteúdos não 
bloqueados” representando a liberação do conteúdo para sofrer 
atualizações (edição ou exclusão). 

Código: fun AtId(proc,l) = 
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
in 
idcont::l 
end; 

 

Nome da função: AtIdEx 

Descrição: Atualiza a lista no lugar “ID de conteúdos não bloqueados” durante o 
processo de exclusão de conteúdos. 

Código: fun AtIdEx(arm,l) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
in 
if (idvers > 1) then idcont::l else l 
end; 

 

Nome da função: ListProcIn 

Descrição: Descreve um dos critérios para seleção para exclusão e edição: os lugares 
“ID de conteúdos não bloqueados” e “Metadados e Localização dos 
conteúdos” não podem conter listas vazias. 

Código: fun ListProcIn(l1,l2) =  
if l1 = [] then false else 
if l2 = [] then false else 
true; 

 

Nome da função: PegEl 

Descrição: Retorna o elemento de posição e da lista l. 

Código: fun PegEl(e,l) =  
List.nth(l,e) 

 

 

 



Nome da função: TamL 

Descrição: Contador do número de elementos em “Num. De Conteúdos em DB” 
durante a adição de conteúdos. 

Código: fun TamL(numdb,db) =  
((length db) + 1)::List.tl numdb; 

 

Nome da função: TamL_ 

Descrição: Contador do número de elementos em “Num. de Registros de Versão”. 

Código: fun TamL_(numdb,db,svn) =  
if numdb = [] then 1::numdb else 
((length svn)+(length db) + 1)::List.tl numdb; 

 

Nome da função: TamEdt 

Descrição: Contador do número de elementos em “Num. De Conteúdos Disponíveis 
para Edição”. 

Código: fun TamEdt(lidcont,larm,numdb) = 
length (VerExcl(lidcont,larm,[]))::numdb; 

 

Nome da função: TamLx 

Descrição: Contador de elementos em “Total. De Conteúdos em DB”. 

Código: fun TamLx(numdb,db) =  
((length db) - 1)::List.tl numdb; 

 

Nome da função: TamExc 

Descrição: Contador de elementos na lista do lugar “Num. De Metadados em DB” na 
durante a exclusão de conteúdos 

Código: fun TamExc(numdb,arm,larm) =  
let 
val head = List.hd numdb 
val tail = List.tl numdb 
val adicao = head - (length(filtroContX(arm,larm,[]))) 
in 
adicao::tail 
end; 

 

Nome da função: Athw 

Descrição: Atualiza o lugar “Estado do servidor de DB” durante o inicio da adição de 
conteúdo. Representa a alocação de recursos.  

Código: fun Athw (hw,hws) =  
let 
val (cpu,mem,disc) = hw 
val (cpu1,mem1,disc1) = hws 
in 
((cpu1+cpu),ranMEMS(),(disc1-disc)) 
end; 

 



Nome da função: Athw_ 

Descrição: Atualiza o lugar “Estado do servidor de DB” na conclusão da adição de 
conteúdo. Representa a liberação de recursos.  

Código: fun Athw_ (proc,hws) =  
let 
val (meta,(cpu,mem,disc),oper) = proc 
val (cpu1,mem1,disc1) = hws 
in 
((cpu1),ranMEMS(),(disc1)) 
end; 

 

Nome da função: DownCont 

Descrição: Seleciona aleatoriamente um conteúdo de “Conteúdos Armazenados em 
Base de Dados” para download.  

Código: fun DownCont(db,est) = 
let 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1) = List.nth(db,Aleat(db)) 
in  
1`((idcont1,idvers1,desc1),"DB")  
end; 

 

Nome da função: DownContS 

Descrição: Seleciona aleatoriamente um conteúdo “Sistema de Controle de Versão” 
para download.  

Código: fun DownContS(svn,est) = 
let 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1,diff1) = List.nth(svn,Aleat(svn)) 
in  
1`((idcont1,idvers1,desc1),"SVN")  
end; 

 

Nome da função: condow 

Descrição: Determina as condições de download de um conteúdo a partir de 
“Conteúdos Armazenados em Base de Dados” 

Código: fun condow(larm,est,db) =  
if larm <> [] andalso 
db <> [] andalso 
est >=0 andalso est <=80 
then true else false 

 

Nome da função: condows 

Descrição: Determina as condições de download de um conteúdo a partir de 
“Sistema de Controle de Versão” 

Código: fun condows(larm,est,svn) =  
if larm <> [] andalso 
svn <> [] andalso 
est >=81 andalso est <=100 



then true else false 

 

Nome da função: cond 

Descrição: Determina as condições de disparo das transições “Conclusão de 
download a partir dos lugares SGBD” e “Conclusão de download a partir 
de SCV”. 

Código: fun cond(proc,det,db,svn) = 
condDonw (proc,det,db,svn) 
andalso (existcdd(proc,db) 
orelse existcdds(proc,svn)) 
 
fun condDonw(proc,det,db,svn) =  
let 
val (((idcont,idvers,desc),hw,oper)) = proc 
val (idcont1,cont1) = det 
in 
if (idcont = idcont1) andalso (oper = "DOWN_DB"  
orelse oper = "DOWN_SVN") andalso (existcdd(proc,db) 
orelse existcdds(proc,svn)) then 
true else false 
end; 

 

Nome da função: existcdd 

Descrição: Verifica se um conteúdo está armazenado em “Conteúdos Armazenados 
em Base de Dados” 

Código: fun existcdd(proc,l)= 
if l = [] then false 
else 
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
val head = List.hd l 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1) = head 
val tail = List.tl l 
in 
if (idcont=idcont1) andalso (idvers=idvers1) then 
true 
else 
existcdd(proc,tail) 
end; 

 

Nome da função: existcdds 

Descrição: Verifica se um conteúdo está armazenado em “Sistema de Controle de 
Versão” 

Código: fun existcdds(proc,l)= 
if l = [] then false 
else 
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 



val head = List.hd l 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1,diff1) = head 
val tail = List.tl l 
in 
if (idcont=idcont1) andalso (idvers=idvers1) then 
true 
else 
existcdds(proc,tail) 
end; 

 

Nome da função: AtTMP 

Descrição: Atualiza o lugar “Armazenamento Temporário de Novas Versões” com a 
inserção de um novo elemento na lista representando a nova revisão de 
um conteúdo. 

Código: fun AtTMP(arm,svn,db,tmp)= 
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
val y = FList (arm,db,tmp,svn)  
in  
(idcont, EncMaiorEl(y,0)+1,desc,ranTAM())::tmp 
end; 
 
fun FList (arm,db,tmp,svn) = 
let 
val l1 = FilDB(arm,db,[]) 
val l2= FilTMP(arm,tmp,[]) 
val l3 = FSVN(FilSVN(arm,svn,[]),[]) 
val lout1 = l1 ^^ l2 
val lout = l3 ^^ lout1 
in 
lout 
end; 
 
fun FilDB(arm,lin,lout) =  
if lin = [] then lout else 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),path1) =arm 
val head = List.hd lin 
val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = head 
val tail = List.tl lin 
val lout1 = head::lout 
in 
if  (idcont1 = idcont2) then FilDB(arm,tail,lout1)  
else FilDB(arm,tail,lout) 
end; 
 
fun FilTMP(arm,lin,lout) =  
if lin = [] then lout else 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),path1) =arm 
val head = List.hd lin 



val (idcont2,idvers2,desc2,tam) = head 
val tail = List.tl lin 
val lout1 = head::lout 
in 
if  (idcont1 = idcont2) then FilTMP(arm,tail,lout1)  
else FilTMP(arm,tail,lout) 
end; 
 
fun FSVN(svn,lout) =  
if svn = [] then lout 
else 
let 
val (idcont,idvers,desc,tam,path) = List.hd svn 
val tail = List.tl svn 
val el = (idcont,idvers,desc,tam) :: lout 
in 
FSVN(tail,el) 
end; 
 
 

 

Nome da função: IsBigger 

Descrição: Verifica se a versão de um conteúdo é maior que um valor i. 

Código: fun IsBigger((idcont,idvers,desc,tam),i)= 
if idvers >= i then true else false; 

 

Nome da função: EncMaiorEl 

Descrição: Encontra maior elemento de uma lista l; 

Código: fun EncMaiorEl (l,max) =  
if l = [] then max else 
let  
val head = List.hd l 
in 
if IsBigger(head, max) then  
EncMaiorEl(List.tl l, getId(head)) else  
EncMaiorEl(List.tl l, max) 
end; 

 

Nome da função: rmDB 

Descrição: Remove uma revisão antiga de um conteúdo de BD.  

Código: fun rmDB (proc, db,lout) =  
if db = [] then [] else 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 
val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd db 
val tail = List.tl db 
val ad = lout ^^ tail 
val lout1 = (idcont2,idvers2,desc2,tam2)::lout 



in 
if idcont1 = idcont2 then ad 
else rmDB(proc,tail,lout1) 
end; 

 

Nome da função: NewProcDB_ 

Descrição: Cria um novo processo de atualização de conteúdo em BD. 

Código: fun NewProcDB_ (proc,db,tmp) =  
let 
val (idcont,idvers,desc,tam) = List.hd (FilTMPP(proc,tmp,[])) 
in 
((idcont,idvers,desc),(ranCPU(),ranMEM(),tam),"EDT") 
end; 

 

Nome da função: rmTMP 

Descrição: Remove um conteúdo de TMP para ser armazenado em BD. 

Código: fun rmTMP (proc, tmp,lout) =  
if tmp = [] then [] else 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 
val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd tmp 
val tail = List.tl tmp 
val ad = lout ^^ tail 
val lout1 = (idcont2,idvers2,desc2,tam2)::lout 
in 
if idcont1 = idcont2 then ad 
else rmTMP(proc,tail,lout1) 
end; 

 

Nome da função: AddDB 

Descrição: Adiciona um conteúdo proveniente de um processo de edição em BD. 

Código: fun AddDB(proc,db,tmp) = 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 
val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd tmp 
in 
if (idcont1 = idcont2) then 
  (idcont2,idvers2,desc2,tam2)::db 
  else AddDB(proc,db, List.tl tmp) 
end; 

 

Nome da função: AddMET 

Descrição: Atualiza o lugar “Metadados e Localização dos Conteúdos” com a 
localização do conteúdo versionado. 

Código: fun AddMET(proc,larm,tmp) = 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 



val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd tmp 
in 
if (idcont1 = idcont2) then 
  ((idcont2,idvers2,desc2),"DB")::larm 
  else AddMET(proc,larm, List.tl tmp) 
end; 

 

Nome da função: DetEl 

Descrição: Atualiza em “Metadados e Localização dos Conteúdos” a localização de 
um conteúdo migrado para SCV e ainda não armazenado em BD. 

Código: fun DetEl(proc,svn,db) = 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 
val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd db 
in 
if (idcont1 = idcont2) then ((idcont2,idvers2,desc2),"DB") 
else DetEl(proc,svn, List.tl db) 
end; 

 

Nome da função: AddDown 

Descrição: Instancia um novo contador (para uma nova revisão de um conteúdo já 
existente) de conteúdos baixados. Cada conteúdo começa com contador 
com valor zero,que será incrementado a cada novo download deste 
conteúdo.  

Código: fun AddDown(proc,downl,tmp) = 
let 
val ((idcont1,idvers1,desc1),hw,oper) = proc 
val (idcont2,idvers2,desc2,tam2) = List.hd tmp 
in 
if (idcont1 = idcont2) then 
  ((idcont2,idvers2,desc2),0)::downl 
  else AddDown(proc,downl, List.tl tmp) 
end; 

 

Nome da função: DifVer 

Descrição: Determina aleatoriamente o percentual de diferença entre duas versões 
consecutivas de um mesmo conteúdo. 

Código: fun DifVer(arm,svn) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
in 
if idvers = 1 andalso FilSVN(arm,svn,[]) = [] 
then ((idcont,idvers,desc),0) 
else  ((idcont,idvers,desc),ranDIF()) 
end; 

 

 



Nome da função: Maior 

Descrição: Verifica se o ID de uma versão (idvers) é maior ou igual a um valor i. 

Código: fun Maior((idcont,idvers,desc,tam,dif),i)= 
if idvers >= i then true else false; 

 

Nome da função: EncMaiorElSVN 

Descrição: Encontra o maior elemento em SCV. 

Código: fun EncMaiorElSVN (l,max,t) =  
if l = [] then t else 
let  
val head = List.hd l 
in 
if Maior(head, max) then  
EncMaiorElSVN(List.tl l, getId2(head),getTam(head)) else  
EncMaiorElSVN(List.tl l, max,t) 
end; 

 

Nome da função: SSCV 

Descrição: Calcula a demanda por recurso para a solução proposta. O tempo de CPU 
e consumo de memória são aleatórios. O espaço ocupado é baseado na 
diferença entre revisões consecutivas de um mesmo conteúdo. 

Código: fun SSCV(proc,svn,db,dif,esvn) = 
let 
val (idcont,idvers,desc,tam,difer) = AddSC(proc,db,dif) 
val (cpu,mem,disco) = esvn 
val arm = ((idcont,idvers,desc),"DB") 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 
val espacodisponivel = StrToReal(disco) 
val espacoocupado = intToReal(tam) 
val atual = espacodisponivel - espacoocupado 
val res1 = Real.toString(atual) 
val percentual = intToReal(difer)  / 100.00 
val espacoanterior = intToReal(EncMaiorElSVN(FilSVN(arm,svn,[]),0,0)) 
val versionamento = (percentual * espacoanterior) 
val espacovers = espacodisponivel - versionamento 
val res2 = Real.toString(espacovers); 
in 
if idvers = 1 andalso FilSVN(arm,svn,[]) = [] 
then  (ranCPU(),ranMEMS(),res1) else (ranCPU(),ranMEMS(),res2) 
end; 

 

Nome da função: CDB 

Descrição: Calcula a demanda por recurso para a solução baseada em BD. O tempo 
de CPU e consumo de memória são aleatórios. O espaço ocupado é a 
soma dos espaços demandados para o armazenamento completo todas 
as revisões de um conteúdo. 

Código: fun CDB(hws,proc,db,dif) = 
let 



val (idcont,idvers,desc,tam,difer) = AddSC(proc,db,dif) 
val (cpu,mem,disco) = hws 
in 
(ranCPU(),ranMEMS(), disco - tam) 
end; 

 

Nome da função: SCV 

Descrição: Determina o tempo para o armazenamento de versões de um conteúdo 
na solução proposta. 

Código: fun SCV (proc,svn,db,dif,esvn,tst) = 
let 
val (idcont,idvers,desc,tam,difer) = AddSC(proc,db,dif) 
val arm = ((idcont,idvers,desc),"DB") 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 
val tempoanterior = StrToReal(tst) 
val percentual = intToReal(difer)  / 100.00 
val espacoanterior = intToReal(EncMaiorElSVN(FilSVN(arm,svn,[]),0,0)) 
val versionamento = (percentual * espacoanterior) 
in 
 
if versionamento > 0.0 andalso versionamento <= 1.0 
then Real.toString(tempoanterior + 0.73) else 
 
if versionamento > 1.0 andalso versionamento <= 1.5 
then Real.toString(tempoanterior + 0.78) else 
 
if versionamento > 1.5 andalso versionamento <= 2.0 
then Real.toString(tempoanterior + 0.89) else 
 
if versionamento > 2.0 andalso versionamento <= 2.5 
then Real.toString(tempoanterior + 0.88) else 
 
if versionamento > 2.5 andalso versionamento <= 3.0 
then Real.toString(tempoanterior + 1.0) else 
 
 
if versionamento > 3.0 andalso versionamento <= 3.5 
then Real.toString(tempoanterior + 1.35) else 
 
if versionamento > 3.5 andalso versionamento <= 4.0 
then Real.toString(tempoanterior + 1.11) else 
 
if versionamento > 4.0 andalso versionamento <= 4.5 
then Real.toString(tempoanterior + 1.39) else 
 
Real.toString(tempoanterior+1.38) 
end; 

 

 



Nome da função: TimeDB 

Descrição: Determina o tempo para o armazenamento de versões de um conteúdo 
na solução baseada em BD. 

Código: fun TimeDB (proc,svn,db,dif,esvn,tst) = 
let 
val (idcont,idvers,desc,tam,difer) = AddSC(proc,db,dif) 
val (cpu,mem,disco) = esvn 
val arm = ((idcont,idvers,desc),"DB") 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 
val tempoanterior = StrToReal(tst) 
val espacodisponivel = StrToReal(disco) 
val espacoocupado = intToReal(tam) 
val atual = espacodisponivel - espacoocupado 
val res1 = Real.toString(atual) 
val percentual = intToReal(difer)  / 100.00 
val espacoanterior = intToReal(EncMaiorElSVN(FilSVN(arm,svn,[]),0,0)) 
val versionamento = (percentual * espacoanterior) 
val espacovers = espacodisponivel - versionamento 
val res2 = Real.toString(espacovers); 
in 
if tam = 1 then Real.toString(tempoanterior + 0.14) else 
if tam = 2  then Real.toString(tempoanterior + 0.19) else 
if tam = 3  then Real.toString(tempoanterior + 0.30) else 
if tam = 4  then Real.toString(tempoanterior + 0.32) else 
Real.toString(tempoanterior + 0.75) 
 
end; 

 

Nome da função: excdb 

Descrição: Exclui um conteúdo de BD. 

Código: fun excdb(e,lin,lout,svn) = 
if lin = [] then lout else 
let 
   val ((idcont,idvers,desc),path) = e 
   val head = List.hd lin 
   val (idcont1,idvers1,desc1,tam1) = head 
   val tail = List.tl lin 
   val e1 = List.tl lin 
   val excl =  e1 ^^lout 
   val lout1 = head::lout 
in 
if idcont = idcont1 andalso idvers = 1 then excl 
      else 
         if idcont = idcont1 then 
(idcont,idvers-1,desc,TamCDD(e,svn))::excl 
          else excdb(e,tail,lout1,svn) 
end; 
 
 
 



fun TamCDD(arm,l) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam,dif) = List.hd l 
in 
if idcont = idcont1 andalso (idvers - 1= idvers1) then 
tam 
else 
TamCDD(arm,List.tl l) 
end; 

 

Nome da função: LEx 

Descrição: Cria uma lista de conteúdos para exclusão. 

Código: fun LEx(arm,l,lout) = 
if l = [] then lout 
else 
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
val head = List.hd l 
val tail = List.tl l 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1,dif) = head 
val lout1 = head::lout 
in 
if idcont = idcont1 andalso idvers - 1 <=  idvers1 then LEx(arm,tail,lout1) 
else LEx(arm,tail,lout) 
end; 

 

Nome da função: AtSCV 

Descrição: Atualiza o número de conteúdos em SCV após o processo de exclusão de 
conteúdos. 

Código: fun AtSCV(arm,svn,scv) = 
let 
val atual = List.hd scv 
val exc = length(LEx(arm,svn,[])) 
val at = atual - exc 
in 
at :: List.tl scv 
end; 

 

Nome da função: NDB 

Descrição: Atualiza o número de conteúdos em BD após o processo de exclusão de 
conteúdos. 

Código: fun NDB(arm,numdb) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
val atual = List.hd numdb 
val tail = List.tl numdb 
in 



if idvers = 1 then atual - 1 :: tail 
else atual :: tail 
end; 

 

Nome da função: AtSCV 

Descrição: Atualiza o número de conteúdos em SCV após o processo de 
versionamento de conteúdos. 

Código: fun IncSVN(svn) = 
let 
val atual = List.hd svn 
val inc = atual + 1 
val atualizar = inc :: List.tl svn 
in 
atualizar 
end; 

 

Nome da função: sort 

Descrição: Escolhe aleatoriamente um valor entre 0 e 100. 

Código: fun sort () =  
1`discrete(0,100) 

 

Nome da função: ADD 

Descrição: Retorna verdadeiro se o valor retornado por sort() estiver entre 0 e 100. 

Código: fun ADD(est) =  
if  est >= 0 andalso 
est <= 100 then true 
else false; 

 

Nome da função: EDT 

Descrição: Retorna verdadeiro se o valor retornado por sort() estiver entre 0 e 100. 

Código: fun EDT(est) =  
if  est >= 0 andalso 
est <= 100 then true 
else false; 

 

Nome da função: EDT 

Descrição: Retorna verdadeiro se o valor retornado por sort() estiver entre 0 e 100. 

Código: fun EDT(est) =  
if  est >= 0 andalso 
est <= 100 then true 
else false; 

 

 

 



Nome da função: DEL 

Descrição: Retorna verdadeiro se o valor retornado por sort() estiver entre 95 e 100. 

Código: fun DEL(est) =  
if  est >= 95 andalso 
est <= 100 then true 
else false; 

 

Nome da função: contex 

Descrição: Determina o número de exclusões por conteúdo. 

Código: fun contex(det,arm,svn) =  
let 
val (idcont2,quant) = det 
val numel = LEx(arm,svn,[]) 
val ((idcont,idvers,desc),path) = arm 
in 
if idvers = 1 andalso numel <> [] then 
(idcont, quant + length numel +1) 
else 
if  idvers =1  andalso numel = [] then 
(idcont,quant+1) 
else 
(idcont,quant + length numel) 
end; 

 

Nome da função: contex 

Descrição: Determina os conteúdos adicionados (em primeira versão) no repositório. 

Código: fun conted(proc) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
in 
idcont 
end; 

 

Nome da função: contex 

Descrição: Determina os conteúdos adicionados (em primeira versão) no repositório. 

Código: fun conted(proc) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
in 
idcont 
end; 

  



Nome da função: contdownl 

Descrição: Número de downloads realizados por conteúdo. 

Código: fun contdownl(det) =  
let 
val (idcont, cont) = det 
val inc = cont +1 
in 
(idcont,inc) 
end; 

 

Nome da função: desctam 

Descrição: Pesquisa e retorna o tamanho de um conteúdo armazenado de BD partir 
de seus metadados. 

Código: fun desctam(proc,l) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
val head = List.hd l 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1) = head 
val tail = List.tl l 
in 
if (idcont = idcont1) andalso (idvers = idvers1) 
then tam1 
else 
desctam(proc,tail) 
end; 

 

Nome da função: desctams 

Descrição: Pesquisa e retorna o tamanho de um conteúdo armazenado de SCV partir 
de seus metadados. 

Código: fun desctams(proc,l) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
val head = List.hd l 
val (idcont1,idvers1,desc1,tam1,difer1) = head 
val tail = List.tl l 
in 
if (idcont = idcont1) andalso (idvers = idvers1) 
then tam1 
else 
desctams(proc,tail) 
end; 

 

Nome da função: tempo 

Descrição: Tempo de download de um conteúdo a partir de BD. 

Código: fun tempo(temp,proc,db) = 
let 
val tamcont  = desctam(proc,db) 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 



val tempoglobal = StrToReal(temp) 
in 
 
if tamcont = 1 then Real.toString(tempoglobal + 0.08) else 
 
if tamcont = 2 then Real.toString(tempoglobal + 0.09) else 
 
if tamcont = 3 then Real.toString(tempoglobal + 0.10) else 
 
if tamcont = 4 then Real.toString(tempoglobal + 0.11) else 
 
Real.toString(tempoglobal + 0.12) 
 
end; 

 

Nome da função: tempos 

Descrição: Tempo de download de um conteúdo a partir de SCV. 

Código: fun tempos(temp,proc,svn) = 
let 
val tamcont  = desctams(proc,svn) 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 
val tempoglobal = StrToReal(temp) 
in 
 
if tamcont = 1 then Real.toString(tempoglobal + 0.11) else 
 
if tamcont = 2 then Real.toString(tempoglobal + 0.12) else 
 
if tamcont = 3 then Real.toString(tempoglobal + 0.13) else 
 
if tamcont = 4 then Real.toString(tempoglobal + 0.14) else 
 
Real.toString(tempoglobal + 0.15) 
 
end; 

 

Nome da função: tempos 

Descrição: Tempo de download de um conteúdo a partir de SCV. 

Código: fun tempos(temp,proc,svn) = 
let 
val tamcont  = desctams(proc,svn) 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 
val tempoglobal = StrToReal(temp) 
in 
 
if tamcont = 1 then Real.toString(tempoglobal + 0.11) else 
 
if tamcont = 2 then Real.toString(tempoglobal + 0.12) else 
 



if tamcont = 3 then Real.toString(tempoglobal + 0.13) else 
 
if tamcont = 4 then Real.toString(tempoglobal + 0.14) else 
 
Real.toString(tempoglobal + 0.15) 
 
end; 

 

Nome da função: temposdb 

Descrição: Tempo de download de um conteúdo a partir de SCV. 

Código: fun tempos(temp,proc,svn) = 
let 
val tamcont  = desctams(proc,svn) 
val StrToReal = Option.valOf o Real.fromString; 
val tempoglobal = StrToReal(temp) 
in 
 
if tamcont = 1 then Real.toString(tempoglobal + 0.11) else 
 
if tamcont = 2 then Real.toString(tempoglobal + 0.12) else 
 
if tamcont = 3 then Real.toString(tempoglobal + 0.13) else 
 
if tamcont = 4 then Real.toString(tempoglobal + 0.14) else 
 
Real.toString(tempoglobal + 0.15) 
 
end; 

 

Nome da função: cond 

Descrição: Determina as condições de download de conteúdos. 

Código: fun cond(proc,det,db,svn) = 
condDonw (proc,det,db,svn) 
andalso (existcdd(proc,db) 
orelse existcdds(proc,svn)) 
 
fun condDonw(proc,det,db,svn) =  
let 
val (((idcont,idvers,desc),hw,oper)) = proc 
val (idcont1,cont1) = det 
in 
if (idcont = idcont1) andalso (oper = "DOWN_DB"  
orelse oper = "DOWN_SVN") andalso (existcdd(proc,db) 
orelse existcdds(proc,svn)) then 
true else false 
end; 

 

Nome da função: msg 



Descrição: Compõe e envia uma mensagem para o usuário que teve seu download 
cancelado devido a um processo de exclusão de um conteúdo. 

Código: fun msg (proc) =  
let 
val ((idcont,idvers,desc),hw,oper) = proc 
val idcontn = intToReal idcont 
val idversn = intToReal idvers 
val x = "O CDD " ^ Real.toString(idcontn) ^ " Versao "  
val x1 =  Real.toString(idversn)  ^ " foi excluido. Download Cancelado" 
val msg = x ^ x1 
in 
msg 
end; 

 

Nome da função: condemsg 

Descrição: Verifica as condições para o disparo das transições “Enviar mensagem 
para Usuario”. 

Código: fun condemsg (proc,db,svn) = 
VerDow(proc) andalso 
not (existcdd(proc,db) 
orelse existcdds(proc,svn)) 

 

Nome da função: th 

Descrição: Incrementa o tempo de download quando o conteúdo estiver sendo 
copiado a partir de BD. 

Código: fun th(proc,db,temp,svn) = 
if existcdd(proc,db) 
then 
tempo(temp,proc,db) 
else  
tempos(temp,proc,svn) 

 

Nome da função: ths 

Descrição: Incrementa o tempo de download quando o conteúdo estiver sendo 
copiado a partir de SCV. 

Código: fun ths(proc,db,temp,svn) = 
if existcdds(proc,svn)  
then 
tempos(temp,proc,svn) 
else  
tempo(temp,proc,db) 

 

Nome da função: thsv 

Descrição: Incrementa o tempo de download quando o conteúdo estiver sendo 
copiado a partir de SCV. 

Código: fun thsv(proc,db,temp,svn) = 
if existcdds(proc,svn)  



then 
temposdb(temp,proc,svn) 
else  
tempo(temp,proc,db) 

 


