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Abstract. Real-time event notification and data delivery allows a web server to
push data to a client, without the client explicitly request it. Push Server model
is used for this porpose. This project will explore Push Server techniques and
will compare them.

Resumo. O modelo de comunicação Push Server é ideal para notificações de
eventos e transferência de dados em tempo real, permitindo que o servidor envie
dados para o cliente sem que ele tenha explicitamente requisitado. Este trabalho
irá explorar as técnicas de Push Server, realizando um comparativo entre elas.

1. Introdução

Aplicações Web clássicas utilizam a arquitetura HTTP1, onde a comunicação e trans-
ferência de dados são feitas de forma estática em consequência do modelo cliente-
servidor. Neste modelo, o cliente requisita uma informação e fica completamente ocioso
esperando pela resposta do servidor [3]. A desvantagem do modelo acontece quando se
quer obter os dados mais recentes do servidor. Por exemplo, em um site de leilões, para
saber quais foram os últimos lances sobre um item, o cliente deve atualizar a página a
todo momento, o que na prática é ruim. Um modelo baseado em Push Server permite
que o servidor envie dados para o cliente assim que ocorra uma mudança em seu estado.
Este modelo é ideal para notificações de eventos e transferência de dados em tempo real,
além de reduzir a comunicação entre cliente e servidor, que em se tratando de dispositi-
vos móveis, significa redução no consumo de bateria. A Seção 2 deste trabalho, apresenta
o contexto onde o modelo Push Server se encontra e o porque de sua necessidade. A
Seção 3, apresenta como serão explorados diferentes técnicas de Push Server. A Seção 4,
apresenta quais as técnicas e ferramentas que serão analisadas.

1Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - Protocolo de Transferência de Hipertexto



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
No modelo tradicional da Web, a comunicação é tratada pelo protocolo HTTP. HTTP é
um protocolo de request-response para o modelo cliente-servidor [8]. Neste modelo, o
cliente (geralmente um web browser) envia uma requisição para o servidor, que processa
e retorna uma resposta. Toda comunicação precisa ser iniciada pelo cliente, impedindo
que o servidor envie notificações sem uma requisição. Há diversas situações, porém, nas
quais se deseja atualizar dados do cliente no momento em que ocorrer mudanças no ser-
vidor. Preço de ações, notı́cias, informações sobre o clima [8], site de leilões e bate-papos
[5], são alguns exemplos de informações que podem “envelhecer” se não são enviadas
imediatamente aos clientes. São informações que exigem notificações em tempo-real.
Aplicações baseadas no modelo tradicional que exigem notificações de eventos e trans-
ferência de dados em tempo real são implementadas utilizando uma técnica de Polling,
onde o cliente verifica se há atualizações no servidor periodicamente. A fim de se ob-
ter a atualização mais recente, a frequência de verificação precisa ser alta. Isso causa
um aumento no consumo de banda na rede e na possibilidade de verificações desne-
cessárias, e em se tratando de dispositivos móveis, essa comunicação constante com o
servidor acaba gerando um consumo excessivo de bateria. Porém, por outro lado, se
a frequência de verificação for baixa, o cliente pode perder diversas atualizações. Um
modelo de comunicação entre cliente-servidor baseado em Push Technologies inverte o
modelo tradicional. Neste modelo, é possı́vel que o servidor envie dados para o cliente
(Push Server) sem que ele tenha explicitamente solicitado [3]. Isso é possı́vel através
de tecnologias como Comet (Reverse Ajax) e Websockets [2]. Comet é um termo que
descreve a comunicação entre cliente e servidor onde é o servidor que toma a iniciativa
[1]. Ele é projetado para permitir que o servidor envie (Push) dados para um cliente, sem
que ele tenha feito uma requisição HTTP [6]. O cliente se registra em algum serviço no
servidor, usando um padrão Publish/Subscribe [7] e aguarda por atualizações. Com isso,
em vez de verificações periódicas, somente quando houver atualizações desse serviço, o
servidor envia uma resposta a todos clientes registrados. A tecnologia Websockets define
um canal de comunicação full-duplex que opera sobre um único socket pela Web [4]. Isso
significa que cliente e servidor podem enviar e receber notificações ao mesmo tempo. Co-
met e Websockets serão as duas tecnologias exploradas nesse trabalho, apresentando uma
análise comparativa entre as técnicas e de desempenho em relação as técnicas de Polling
e Long Polling.



3. Objetivos
O objetivo desse trabalho é comparar diferentes técnicas de Push Server, a fim de anali-
sar o comportamento de cada uma, apontar diferenças e particularidades, assim como as
vantagens e desvantagens de cada técnica.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será realizado o levantamento bibliográfico em anais de conferências, revistas e
periódicos acadêmicos sobre as seguintes técnicas de Push Server: Comet e Websockets.
Será realizada uma análise comparativa entre as técnicas e uma medição de desempenho
em relação as técnicas de Client Pull: Polling e Long Polling, utilizando a ferramenta
firebug2.

2https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/firebug/

https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/firebug/


5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo das técnicas;
2. Estudo sobre Websockets;
3. Estudo sobre Comet;
4. Testes para comparação das técnicas;
5. Conclusão e revisão do trabalho;

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x x x x
Atividade 3 x x x x x x
Atividade 4 x x x x
Atividade 5 x x



6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se com esse trabalho levantar os principais conceitos sobre as técnicas de Push
Server, introduzindo o assunto para outros interessados na área. Espera-se também con-
tribuir com resultados comparativos dessas técnicas, realizando a análise de comporta-
mento, apontando diferenças, pontos positivos e negativos de cada uma.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de Abril de 2013.
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Aluno Orientador
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