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Catia Khouri, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil
Fab́ıola Greve, Universidade Federal da Bahia, Brasil

6. Um Serviço de Multicast Confiável Hierárquico com o VCube. 71
Luiz Rodrigues, UNIOESTE, Brasil
Elias Duarte Jr., UFPR, Brasil
Luciana Arantes, Université de Paris VI, França
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Suportando Execuções Paralelas no BFT-SMART∗

Eduardo Adilio Pelinson Alchieri
1 Departamento de Ciência da Computação

Universidade de Brası́lia

Resumo. A replicação Máquina de Estados é uma das abordagens mais usadas na
implementação de sistemas tolerantes a falhas, tanto por parada quanto bizantinas.
Esta abordagem consiste em replicar os servidores e coordenar as interações entre os
clientes e as réplicas dos servidores, com o intuito de que as várias réplicas apresen-
tem a mesma evolução em seus estados. Para isso, as requisições dos clientes devem
ser ordenadas e executadas seguindo esta ordem em todas as réplicas. Este requisito
fez com que a maioria dos trabalhos utilizassem uma única thread de execução em
cada réplica. Com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema, novas aborda-
gens foram introduzidas para suportar várias threads de execução por réplica. Dando
seguimento a estes trabalhos, este artigo descreve como um protocolo que possibilita
o emprego de várias threads de execução nas réplicas foi adaptado e implementado
no BFT-SMART, além de analisar uma série de experimentos realizados.

Abstract. State Machine Replication is an approach widely used to implement fault-
tolerant systems. The idea behind this approach is to replicate the servers and to
coordinate the interactions among clients and servers replicas, making all of these
replicas present the same state evolution. Consequently, client requests must be orde-
red and executed following this order by every server replica. Due to this requirement,
most of works used a single-threaded replica. In order to improve system performance,
some approaches were introduced to allow multiple execution threads per replica. In
this sense, this work describes as a protocol that allows multiple execution threads per
replica was adapted and implemented in the Bft-SMaRt. Moreover, some experiments
executed with this implementation are analysed.

1. Introdução
A replicação Máquina de Estados (RME) [Schneider 1990] é a abordagem mais abrangente e
também uma das mais utilizadas na implementação de sistemas tolerantes a falhas, tanto por
parada [Schneider 1990] quanto bizantinas [Castro and Liskov 2002]. Esta abordagem consiste
em replicar os servidores e coordenar as interações entre os clientes e as réplicas dos servidores,
com o intuito de que as várias réplicas apresentem a mesma evolução em seus estados.

Desta forma, o ponto fundamental de uma RME é a necessidade de ordenação das
requisições dos clientes para serem executadas pelas réplicas (servidores) que implementam
o sistema, a fim de manter o determinismo de réplicas. Para isso, é necessário o emprego de
um protocolo de difusão atômica, que geralmente é implementado através de um algoritmo de
consenso, onde todas as réplicas entram em acordo sobre a ordem de execução das requisições,
as quais são então organizadas em uma sequência para ser executada no sistema.

Para que esta ordem seja mantida durante a execução das requisições, a maioria dos
protocolos para RME consideram apenas uma thread de execução [Castro and Liskov 2002,

∗Este trabalho recebeu apoio da CAPES através do projeto Scalable Dependability (88881.062190/2014-01) e
do CNPq através do projeto número 457272/2014-7.
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Bessani et al. 2014]. Esta abordagem, embora adequada, pode limitar o desempenho do sis-
tema quando consideramos servidores atuais que possuem um hardware com múltiplos núcleos,
i.e., tendo apenas uma thread de execução, a quantidade de núcleos deixa de ser um fator que
influência no desempenho do sistema uma vez que apenas um núcleo é utilizado.

Com o objetivo de obter proveito de arquiteturas com múltiplos núcleos (multi-
cores) e melhorar o desempenho do sistema, recentemente surgiram abordagens para RME
que empregam protocolos que suportam múltiplas threads de execução [Marandi et al. 2014,
Marandi and Pedone 2014, Mendizabal et al. 2014, Kotla and Dahlin 2004, Zbierski 2015], de
forma que várias requisições de clientes são executadas em paralelo nas réplicas. A ideia básica
destas abordagens, chamadas de RME paralelas (ou semi-paralelas quando as ordenações são
sequenciais), é classificar as requisições em dependentes (ou conflitantes) e independentes,
sendo que requisições independentes são executadas em paralelo nas réplicas. Duas requisições
são independentes quando acessam diferentes variáveis ou quando apenas leem o valor de uma
mesma variável. Por outro lado, duas requisições são dependentes quando acessam pelo menos
uma mesma variável e pelo menos uma das requisições altera o valor desta variável.

Mesmo com todos estes trabalhos sobre RME paralelas, ainda falta uma implementação
que possa ser usada no desenvolvimento de aplicações. Este trabalho visa preencher esta lacuna
e apresenta os esforços para adicionar suporte a execuções paralelas no sistema BFT-SMART
[Bessani et al. 2014], que é uma concretização de uma RME tolerante a falhas tanto por parada
quanto bizantinas. A abordagem utilizada nesta implementação baseou-se na adaptação do
protocolo proposto em [Marandi et al. 2014] para emprego no BFT-SMART através do uso de
uma espécie de paralelizador semelhante ao proposto em [Kotla and Dahlin 2004].

Resumidamente, as contribuições deste trabalho são as seguintes: (i) descrição de como
o protocolo para RME paralela proposto em [Marandi et al. 2014] foi adaptado e implemen-
tado no BFT-SMART e (ii) apresentação e análise de uma série de experimentos com as
implementações realizadas, trazendo uma melhor compreensão a respeito do funcionamento
de uma RME com execuções paralelas.

2. Replicação Máquina de Estados
Em uma replicação Máquina de Estados [Schneider 1990], as réplicas devem apresentar a
mesma evolução em seus estados: (i) partindo de um mesmo estado e (ii) executando o mesmo
conjunto de requisições na mesma ordem, (iii) todas as réplicas devem chegar ao mesmo es-
tado final, definindo o determinismo de réplicas. Os ı́tens (i) e (iii) são facilmente garantidos.
Para prover o item (i), basta iniciar todas as réplicas com o mesmo estado (i.e., iniciar todas as
variáveis que representam o estado com os mesmos valores nas diversas réplicas). Para prover o
item (iii), é necessário que as operações executadas pelas réplicas sejam deterministas, i.e., que
a execução de uma mesma operação (com os mesmos parâmetros) produza o mesmo resultado
nas diversas réplicas e, além disso, o estado resultante (a mudança no estado) da execução desta
operação deve ser o mesmo nas várias réplicas do sistema.

Já garantir o item (ii) envolve a utilização de um protocolo de difusão atômica (Figura 1).
O problema da difusão atômica [Hadzilacos and Toueg 1994], também conhecido como difusão
com ordem total, consiste em fazer com que todos os processos corretos de um grupo entreguem
todas as mensagens difundidas neste grupo na mesma ordem. A Figura 1 mostra um exemplo
onde dois clientes estão concorrentemente acessando quatro servidores. Neste caso, através
de um protocolo de difusão atômica, suas requisições são entregues para serem executadas
na mesma ordem pelos servidores, i.e., caso um servidor execute primeiro a requisição op1
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(requisição do cliente 1) e depois a requisição op2 (requisição do cliente 2), então todos os
outros servidores também executarão primeiramente op1 e depois op2, mantendo a ordem de
entrega na execução.

Figura 1. Replicação Máquina de Estados.

A execução do protocolo de difusão atômica envolve a execução de um protocolo de
consenso [Castro and Liskov 2002, Bessani et al. 2014], de forma que os processos entrem em
acordo (propriedade fundamental do consenso [Hadzilacos and Toueg 1994]) acerca da ordem
de entrega das mensagens (requisições). Consequentemente, a complexidade de trocas de men-
sagens deste protocolo é O(n2), i.e., todas as réplicas precisam enviar e receber mensagens
de todas as outras réplicas, fazendo com que este protocolo geralmente seja tratado como o
gargalo de uma RME. De fato, muitos trabalhos foram propostos com o objetivo de diminuir
os custos associados a este protocolo, como por exemplo [Lamport 2006, Marandi et al. 2010,
Abd-El-Malek et al. 2005, Cowling et al. 2006, Kotla et al. 2009, Guerraoui et al. 2010].

Um aspecto que recentemente começou a ser explorado é a otimização dos procedi-
mentos necessários para a execução das requisições depois de ordenadas [Marandi et al. 2014,
Marandi and Pedone 2014, Mendizabal et al. 2014, Kotla and Dahlin 2004]. Como veremos na
Seção 3, o objetivo principal deste trabalho é exatamente explorar a semântica das requisições
para tentar melhorar o desempenho do sistema na etapa de execução das requisições, fazendo
com que mais de uma requisição seja executada em paralelo nas réplicas.

2.1. BFT-SMART: Implementação de Replicação Máquina de Estados
O BFT-SMART [Bessani et al. 2014] representa a concretização de uma replicação Máquina de
Estados [Schneider 1990] tolerante tanto a falhas por parada quanto bizantinas. Esta biblioteca
open-souce de replicação foi desenvolvida na linguagem de programação Java e implementa um
protocolo similar aos outros protocolos para tolerância a falhas (ex.: [Castro and Liskov 2002]
para tolerar falhas bizantinas ou [Oki and Liskov 1988, Liskov and Cowling 2012] para tole-
rar apenas crashes). Atualmente, o BFT-SMART implementa protocolos para reconfiguração,
checkpoints e transferência de estados, tornando-se assim uma biblioteca completa para RME,
a qual foi desenvolvida seguindo os seguintes princı́pios [Bessani et al. 2014]:

1 Modelo de falhas configurável – é possı́vel configurar o sistema para tolerar falhas bi-
zantinas ou apenas crashes;

2 Simplicidade – não usa otimizações que aumentem a complexidade da implementação;
3 Modularidade – o BFT-SMART foi projetado de forma modular, apresentando uma

notável separação entre os protocolos implementados (consenso, difusão atômica,
checkpoints, transferência de estado e reconfiguração);

4 API simples e extensı́vel –toda a complexidade de uma RME é encapsulada em uma API
simples que pode ser estendida para implementação de uma aplicação mais complexa; e
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5 Proveito de arquiteturas multi-core – como veremos adiante, a arquitetura do BFT-
SMART já se aproveita de arquiteturas com múltiplos núcleos para otimizar a ordenação
sequencial de requisições, neste sentido este trabalho melhora o BFT-SMART trazendo
estes benefı́cios também para os procedimentos de execução das requisições.

O BFT-SMART assume um modelo de sistema usual para replicação Máquina de Es-
tados [Castro and Liskov 2002, Bessani et al. 2014]: n ≥ 3f + 1 (resp. n ≥ 2f + 1) ser-
vidores para tolerar f falhas bizantinas (resp. crashes); um número ilimitado de clientes
que podem falhar; e um sistema parcialmente sı́ncrono para garantir terminação. Através
de reconfigurações [Alchieri et al. 2013], tanto n quanto f podem sofrer alterações durante a
execução. O sistema ainda necessita de canais ponto-a-ponto confiáveis para comunicação, que
são implementados usando MACs (message authentication codes) sobre o TCP/IP. Além disso,
pode-se configurar os clientes para assinar suas requisições, garantindo-se autenticação.

2.1.1. Arquitetura Básica do BFT-SMART

Esta seção discute os aspectos principais da arquitetura do BFT-SMART, uma discussão mais
detalhada pode ser encontrada em [Bessani et al. 2014]. A arquitetura de cada réplica do sis-
tema é mostrada na Figura 2 (que já apresenta as alterações introduzidas para execuções parale-
las que serão discutidas adiante). De uma forma geral, podemos dividir esta arquitetura em três
grandes partes: recebimento, ordenamento e execução de requisições.

Recebimento de Requisições. Os clientes acessam as réplicas através de um conjunto de thre-
ads (Netty thread pool – uma thread é iniciada para cada cliente), sendo que as requisições de
cada cliente são adicionadas em uma fila separada. A autenticidade das requisições é garantida
por meio de assinaturas digitais, i.e., os clientes assinam suas requisições (lembrando que o sis-
tema pode ser configurado para não utilizar este mecanismo). Desta forma, qualquer réplica é
capaz de verificar a autenticidade das requisições e uma proposta para ordenação, a qual contém
a requisição a ser ordenada, somente é aceita por uma réplica correta após a autenticidade desta
requisição ser verificada.

Ordenamento de Requisições. Sempre que existirem requisições para serem executadas, uma
thread (proposer) iniciará uma instância do consenso para definir uma ordem de entrega para
um lote de requisições. Durante este processo, a réplica se comunica com as outras através de
um outro conjunto de threads, sendo que cada uma destas threads é responsável pela conexão
com uma das outras n réplicas. Além disso, existe um conjunto de threads (também uma para
cada réplica) responsável por receber as mensagens enviadas pelas outras réplicas. Todo o
processamento necessário para garantir a autenticidade destas mensagens é executado nestas
threads. No BFT-SMART a ordenação é sequencial, i.e., uma nova instância do consenso só é
inicializada após a instância anterior ter terminado. Porém, a ordenação de requisições em lotes
visa aumentar o desempenho do sistema. Além disso, a utilização destes conjuntos de threads
faz com que o BFT-SMART aproveite arquiteturas multi-cores para melhorar o desempenho do
processo de ordenação de requisições.

Caso uma requisição não seja ordenada dentro de um determinado tempo, o sistema
troca a réplica lı́der. Um tempo limite para ordenação é associado a cada requisição r recebida
em cada réplica i. Caso este tempo se esgotar, i envia r para todas as réplicas e define um
novo tempo para sua ordenação. Isto garante que todas as réplicas recebem r, pois um cliente
malicioso pode enviar r apenas para alguma(s) réplica(s), tentando forçar uma troca de lı́der.
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Caso este tempo se esgotar novamente, i solicita a troca de lı́der, que apenas é executada após
f +1 réplicas solicitarem esta troca, impedindo que uma réplica maliciosa forçe trocas de lı́der.

Uma abordagem que visa aumentar o desempenho do sistema é a execução em para-
lelo de várias instâncias do algoritmo de consenso [Marandi et al. 2014], de modo que várias
requisições (ou lotes de requisições) sejam ordenadas simultaneamente. No entanto, esta abor-
dagem traz mais complexidade aos protocolos e possibilita que lı́deres faltosos degradem o
desempenho do sistema, uma vez que é necessário executar instâncias do consenso (iniciali-
zadas por estes processos maliciosos) mesmo quando as propostas são para definir a ordem
de entrega de requisições forjadas. Neste caso, a instância do consenso define a ordem para
uma requisição nop (no operation), o que é necessário para não “travar” a entrega das men-
sagens [Castro and Liskov 2002]. Conforme já comentado, o BFT-SMART opta por executar
as instâncias do consenso de forma sequencial e preserva o desempenho do sistema através da
ordenação em lotes [Bessani et al. 2014], de forma que o custo da execução fica diluı́do entre
as requisições do lote.

Figura 2. Arquitetura de uma Réplica do BFT-SMART.

Execução de Requisições. Quando a ordem de execução de um lote de requisições é definida,
este lote é adicionado em uma fila para então ser entregue à aplicação por uma outra thread
(Thread de entrega). Após o processamento da cada requisição, uma resposta é enviada ao
cliente que solicitou tal requisição. O cliente, por sua vez, determina que uma resposta para
sua requisição é válida assim que o mesmo receber pelo mesmo f + 1 respostas iguais (ou a
primeira resposta caso o sistema esteja configurado para tolerar apenas crashes), garantindo que
pelo menos uma réplica correta obteve tal resposta.

Note que a Figura 2 já apresenta a nova arquitetura do BFT-SMART, com as múltiplas
(pool) threads de execução. Na Seção 3 é dicutido como podemos coordenar a execução destas
várias threads de forma que mais do que uma requisições seja executada em paralelo.

2.1.2. Usando o BFT-SMART

A forma de utilização do BFT-SMART, para programação de uma aplicação tolerante a falhas
através de replicação Máquina de Estados, é bastante simples. O Algoritmo 1 apresenta a API
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básica para clientes e servidores, mostrando a classe que deve ser instanciada pelo clientes
para acessar o sistema, bem como a interface que deve ser estendida pelos servidores para
implementar o serviço replicado.

Algoritmo 1 API do BFT-SMART para clientes e servidores.
1 //API do Cliente
2 public class ServiceProxy {
3 public ServiceProxy(int id){
4 ...
5 }
6
7 public byte[] invokeOrdered(byte[] request){
8 ...
9 }

10 }
11
12 //API do Servidor
13 public class MyServer extends Executable {
14
15 public MyServer(int id){
16 new ServiceReplica(id, this, ...);
17 }
18
19 public byte[] executeOrdered(byte[] request, MsgContext ctx){
20 //CÓDIGO DA APLICAÇÂO
21 }
22 }

Para acessar o serviço replicado, um cliente do BFT-SMART apenas deve instanciar
uma classe ServiceProxy fornecendo seu identificador (inteiro) e um arquivo de configuração
contendo o endereço (IP e porta) de cada um dos servidores. Após isso, sempre que o cliente
desejar enviar alguma requisição para as réplicas (servidores), o mesmo deve invocar o método
invokeOrdered especificando a requisição (serializada em um array de bytes).

Por outro lado, para implementar o servidor, cada réplica deve estender a interface
Executable e implementar o método abstrato executeOrdered que é invocado quando uma
requisição deve ser executada. Além disso, é necessário instanciar uma ServiceReplica que
representa propriamente a réplica, fornecendo o identificador (inteiro) da réplica que é mapea-
do para uma porta e endereço IP através de um arquivo de configuração.

Conforme já comentado, esta é a API básica do BFT-SMART que já é suficiente para
implementar uma aplicação tolerante a falhas. No entanto, esta API é muito mais rica, apresen-
tando também métodos para o gerenciamento do estado das réplicas (caso deseja-se empregar
recuperação de réplicas). Uma descrição mais aprofundada sobre a API do BFT-SMART pode
ser encontrada em [Bessani et al. 2014].

3. Execuções Paralelas no BFT-SMART

Este seção descreve como o protocolo para RME paralela proposto em [Marandi et al. 2014]
foi adaptado e implementado no BFT-SMART. De uma forma geral, em [Marandi et al. 2014]
as threads das réplicas formam grupos, que são definidos de acordo com as dependências, e
as requisições são ordenadas e executadas em paralelo nestes grupos. Uma requisição pode ter
conflito com mais de um grupo e a requisição é ordenada e “executada” em todos estes grupos
(uma única thread executa a requisição e as outras apenas a aguardam).

Como no BFT-SMART as instâncias de consenso são executadas de forma sequencial e
todos os processos participam da ordenação formando um único grupo de ordenação, o cliente
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não precisa definir os grupos de threads de execução para enviar a requisição a ser ordenada e
executada. No entanto, o cliente deve fornecer o identificador do grupo para que cada réplica
faça um mapeamento da requisição para as threads correspondentes ao grupo. Para isso, a nova
API do BFT-SMART (Algoritmo 2) introduz o método invokeParallel no cliente. Já no lado do
servidor (réplicas), para execuções paralelas basta criar uma ParallelServiceReplica fornecendo
o número numThreads de threads de execução (ao invés de uma ServiceReplica, que deve ser
utilizada para execução sequencial).

Algoritmo 2 Atualizações na API do BFT-SMART para clientes e servidores.
1 //API do Cliente
2 public class ServiceProxy {
3
4 public byte[] invokeParallel(byte[] request, int groupId){
5
6 }
7
8 //API do Servidor
9 public class MyServer extends Executable {

10
11 public MyServer(int id, int numThreads){
12 new ParallelServiceReplica(id, numThreads, this, ...);
13 //Definir grupos de conflito caso necessário
14 }
15
16 }

Cada thread criada recebe um identificador de 0 até numThreads−1 e possui associada
uma fila de requisições para serem executadas (ver Figura 2). Por padrão, cada thread faz parte
de um grupo representado pelo seu identificador: por exemplo, a thread 0 faz parte do grupo
com identificador 0 e este grupo não possui outras threads. Também são criados um grupo para
requisições que são conflitantes com todas as outras requisições (CONFLICT ALL) e um grupo
para requisições que não são conflitantes com nenhuma outra requisição (CONFLICT NONE),
totalizando numThreads + 2 grupos. Ainda é possı́vel definir novos grupos que executarão
requisições conflitantes (método addExecutionConflictGroup da ParallelServiceReplica –
Algoritmo 3). Note que a requisição é conflitante dentro do grupo, mas não interfere nos outros
grupos. Os servidores armazenam os seguintes dados para cada grupo: identificador do grupo,
identificadores das threads pertencentes ao grupo e uma barreira para sincronização.

O Algoritmo 3 (método decided da ParallelServiceReplica, que é executado pela Thread
de entrega – Figura 2) representa uma espécie de paralelizador [Kotla and Dahlin 2004] que
distribui as requisições para as threads de execução de acordo com as dependências. Quando
um lote de requisições (TOMMessage) é decidido, cada requisição de clientes r é adicionada
na fila das threads segundo quatro critérios:

• Caso r não seja confitante com nenhuma outra requisição (linhas 24-26), então uma
única thread é escolhida para executar r. Atualmente, esta escolha segue o algoritmo
round-robin, mas é possı́vel implementar mecanismos mais sofisticados para balancea-
mento de carga.
• Caso r seja confitante com qualquer outra requisição (linhas 27-30), então r é adicionada

em todas as filas.
• Caso r seja destinada a um grupo padrão composto por uma determinada thread t (linhas

31-32), então r é adicionada na fila de t.
• Caso r seja destina a algum outro grupo (linhas 33-38), então r é adicionada nas filas de

cada thread deste grupo.
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Algoritmo 3 Algoritmo de distribuição das requisições.
1 public class ParallelServiceReplica extends ServiceReplica {
2
3 private int nextThread = 0;
4 private Executor exec;
5 private LinkedBlockingQueue[] queues;
6
7 public ParallelServiceReplica (int id, int numThreads, Executor exec, ...){
8 this.exec = exec;
9 queues = new LinkedBlockingQueue[numThreads];

10 for (int i = 0; i < mapping.getNumThreads(); i++) {
11 queues[i] = new LinkedBlockingQueue();
12 new ParallelServiceReplicaWorker(queues[i], exec, i).start();
13 }
14 //cria as barreiras para requisições CONFLICT ALL (caB) e para reconfigurações (recB)
15 }
16
17 public boolean addExecutionConflictGroup(int groupId, int[] threadsId){
18 ...
19 }
20
21 public void decided(TOMMessage[] requests) {
22 for (TOMMessage request : requests) {
23 if (request.getType() == ORDERED_REQUEST) {
24 if (request.getGroupId() == CONFLICT_NONE) {
25 queues[nextThread].put(request);
26 nextThread = (nextThread + 1) % getNumThreads();
27 }else if (request.getGroupId() == CONFLICT_ALL) {
28 for (LinkedBlockingQueue q : queues) {
29 q.put(request);
30 }
31 }else if (request.getGroupId() < getNumThreads()) {
32 queues[request.getGroupId()].put(request);
33 } else {
34 LinkedBlockingQueue[] q = getQueues(request.getGroupId()); //filas do grupo
35 for (LinkedBlockingQueue q1 : q) {
36 q1.put(request);
37 }
38 }
39 } else if (request.getType() == RECONFIG) {
40 enqueueUpdate(request); //for reconfiguration
41 }
42 }
43 if (hasUpdates()) {
44 TOMMessage reconfReq = new TOMMessage(..., RECONFIG);
45 for (LinkedBlockingQueue q : queues) {
46 q.put(reconfReq);
47 }
48 }
49 }
50 }

Por outro lado, caso a requisição seja para reconfiguração do sistema, a mesma é ar-
mazenada (linha 40) para ser processada juntamente com outras requisições de reconfiguração
contidas no lote [Alchieri et al. 2013] e, no final, uma requisição é adicionada em todas as filas
(linhas 43-48) para que as threads parem durante a execução da reconfiguração.

O Algoritmo 4 apresenta o código executado por cada thread de execução (ver Figura 2).
Sempre que uma requisição r estiver disponı́vel na fila de execução de uma determinada thread
t, os seguintes casos são possı́veis: (1) r não é confitante com nenhuma outra requisição ou foi
destinada ao grupo padrão composto por t, então t executa r (linhas 17-19); (2) r representa
uma requisição de reconfiguração, então t apenas pára sua execução durante a reconfiguração
(linhas 20-22); e (3) r foi destinada a um grupo, então t determina se é a thread que irá exe-
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cutar r (sempre a thread de menor identificador no grupo é escolhida) ou apenas aguardar pela
execução de r por alguma outra thread do grupo (linhas 23-33).

Algoritmo 4 Algoritmo de execução de requisições.
1 public class ParallelServiceReplicaWorker extends Thread {
2
3 private LinkedBlockingQueue myQueue;
4 private int myId;
5 private Executor exec;
6
7 public ServiceReplicaWorker(LinkedBlockingQueue queue, Executor exec, int id) {
8 this.myQueue = queue;
9 this.exec = exec;

10 this.myId = id;
11 }
12
13 public void run() {
14 TOMMessage req = null;
15 while (true) {
16 req = myQueue.take(); //bloqueia até ter uma requisição para executar
17 if (req.getGroupId() == CONFLICT_NONE || req.getGroupId() == myId) {
18 byte[] resp = exec.executeOrdered(req.getContent(), req.getContext());
19 sendReply(resp, req.getContext());
20 }else if(req.getGroupId() == RECONFIG){
21 recB.await(); // sinaliza que vai aguardar a reconfiguração
22 recB.await(); //aguarda a execução da reconfiguração
23 }else { //requisição com conflito (entre um grupo ou todas as threads)
24 if (myId == getExecutorThread(req.getGroupId())) { // é a executora
25 getBarrier(req.getGroupId()).await(); //aguarda as outras threads
26 byte[] resp = exec.executeOrdered(req.getContent(), req.getContext());
27 sendReply(resp, req.getContext());
28 getBarrier(req.getGroupId()).await(); //sinaliza fim da execução
29 } else { // apenas deve parar e aguardar a execução
30 getBarrier(req.getGroupId()).await(); //sinaliza que vai aguardar
31 getBarrier(req.getGroupId()).await(); //aguarda o final da execução
32 }
33 }
34 }
35 }

Veja que várias threads podem executar paralelamente requisições destinadas a diferen-
tes grupos (ou CONFLICT NONE). Porém, todas as threads de um mesmo grupo devem estar
envolvidas (executando ou aguardando) na execução de uma requisição destinada a tal grupo.

4. Experimentos
Visando analisar o desempenho da implementação desenvolvida bem como o comportamento
de uma RME com execuções paralelas, alguns experimentos foram realizados no Emulab
[White et al. 2002], em um ambiente consistindo por 4 máquinas d710 (2.4 GHz 64-bit Intel
Quad Core Xeon E5530 com 2 threads por núcleo, 12GB de RAM e interface de rede gigabit)
conectadas a um switch de 1Gb. O BFT-SMART foi configurado com n = 3 servidores para
tolerar até uma falha por parada (crash). Cada servidor executou em uma máquina separada,
enquanto que 100 clientes executaram na outra máquina. O ambiente de software utilizado foi
o sistema operacional Ubuntu 12.04 LTS 64-bit com kernel 3.2.0-56 e máquina virtual Java de
64 bits versão 1.7.0 75. Todos os experimentos realizados tiveram uma fase de warm-up.

Duas aplicações foram desenvolvidas e tiveram seus desempenhos analisados. A
latência e o throughput das operações para acesso a uma lista e a um espaço de tuplas fo-
ram determinados, com o objetivo de comparar o desempenho do sistema quando configurado
para execuções sequenciais com quando configurado para execuções paralelas. Posteriormente,
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diferentes estratégias para classificar as operações como dependentes foram analisadas para
o espaço de tuplas, com o objetivo de verificar como as escolhas do desenvolvedor de uma
aplicação pode afetar o seu desempenho. A latência foi medida em um dos clientes e os valores
apresentados representam a média de 1000 execuções, excluindo-se 10% dos valores com maior
devio. Já o throughput apresentado é o pico atingido pelos servidores, medido no servidor lı́der
do consenso [Bessani et al. 2014] a cada 5000 requisições.

4.1. Lista Encadeada
Esta aplicação foi implementada no servidores através de uma lista encadeada (LinkedList), que
é uma estrutura de dados não sincronizada, i.e., caso duas ou mais threads acessem esta estru-
tura concorrentemente e pelo menos uma delas modifique a sua estrutura, então estes acessos
devem ser sincronizados. Neste experimento, a lista foi utilizada para armazenar inteiros (In-
teger) e as seguintes operações foram implementadas para seu acesso: boolean add (Integer i)
– adiciona i no final da lista e retorna true caso i ainda não esteja na lista, retorna false caso
contrário; boolean remove(Integer i) – remove i e returna true caso i esteja na lista, retorna
false caso contrário; Integer get(int index) – retorna o elemento da posição indicada; e boolean
contains(Integer i) – retorna true caso i esteja na lista, retorna false caso contrário. Note que
todas estas operações possuem um custo de O(n), mas a operação add tende a demorar mais
pois primeiro percorre toda a lista para verificar se determinado dado já está armazenado. As
seguintes dependências foram definidas para estas operações: add e remove são dependentes
de todas as outras operações (CONFLICT ALL), enquanto que get e contains não possuem
dependências (CONFLICT NONE), somente as já definidas com add e remove.

A lista foi inicializada com 100k entradas em cada réplica e os valores para as operações
get, remove e contains foram selecionados aleatóriamente seguindo uma distribuição uni-
forme, enquando que para a operação add foram escolhidos valores que ainda não estavam
na lista. Os workloads foram gerados “estaticamente” antes da execução dos experimentos,
possibilitando que cada uma das abordagens executasse o mesmo conjunto de operações.
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Figura 3. Desempenho para diferentes workloads.

A Figura 3 apresenta o throughput e a latência de acesso a esta lista considerando wor-
kloads com diferentes percentagens de operações conflitantes (add e remove). São apresen-
tados os valores tanto para o sistema configurado para execuções sequenciais (BFT SMART)
quanto para execuções paralelas (BFT SMART*). Nesta figura é possı́vel perceber que quando
não temos operações conflitantes (0%), execuções paralelas aumentaram o desempenho do sis-
tema em aproximadamente 2.2 vezes com 8 threads de execução. Além disso, mostrou-se vanta-
joso utilizar execuções paralelas para workloads com até aproximadamente 25% das operações
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conflitantes. Após isso, o tempo necessário para sincronizar as threads (para executar uma
requisição conflitante) faz com que o desempenho seja melhor no modo sequencial.

A Figura 4 apresenta os resultados para os workloads de 0% e 100% conflitantes, consi-
derando diferentes quantidades de threads de execução. Em nossos experimentos utilizamos até
8 threads pois era o número de núcleos disponı́veis. Podemos perceber que execuções paralelas
são promissoras para aplicações onde o conjunto de operações não possua muitas dependências
(conflitos). Comportamento similar a este também foi observado em [Marandi et al. 2014].
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Figura 4. Desempenho variando a quantidade de threads de execução.

4.2. Espaço de Tuplas
Um espaço de tuplas (TS) [Gelernter 1985] pode ser visto como uma memória associativa que
armazena um conjunto de tuplas, sendo que uma tupla é uma sequência ordenada de campos.
O TS foi implementado nos servidores através do auxı́lio de uma série de listas (uma para
cada conjunto de tuplas com a mesma quantidade de campos) e para seu acesso as seguintes
operações foram implementadas: out(Tuple t) – adiciona a tupla t no TS; Tuple rdp(Tuple t)
– retorna uma tupla que combine com o molde t1 ou null caso nenhuma tupla combine com
t; e Tuple inp(Tuple t) – mesma semântida do rdp mas neste caso a tupla é removida do TS.
As operações inp e rdp têm custo O(n) enquando que o custo do out é O(1). As operações
out e inp foram definidas como dependentes de todas as outras operações, enquanto que uma
requisição rdp não é conflitante com outras operações de rdp.

Neste experimento, utilizou-se tuplas com 1 até 10 campos (para cada campo foi utili-
zado um String de tamanho 50) e o TS foi inicializado com 100k tuplas de 1 até 10 campos (10k
para cada quantidade de campos). Os moldes ou tuplas de todas as operações foram selecio-
nados aleatóriamente seguindo uma distribuição uniforme (tanto o número de campos quanto o
seu conteúdo). Novamente, os workloads foram gerados antes da execução dos experimentos e
todas as abordagens executaram o mesmo conjunto de operações.

A Figura 5 apresenta o throughput e a latência de acesso ao TS considerando worklo-
ads com diferentes percentagens de operações conflitantes (out e inp), tanto para execuções
sequenciais (BFT SMART) quanto paralelas (BFT SMART*). Podemos perceber que sem
operações conflitantes (0%), execuções paralelas aumentaram o desempenho do sistema em
aproximadamente 4.25 vezes com 8 threads de execução, mantendo vantagem sobre execuções
sequenciais para workloads com até aproximadamente 50% das operações conflitantes.

1Uma tupla e um molde combinam caso possuam a mesma quantidade de campos e todo campo definido no
molde seja igual ao campo correspondente na tupla [Gelernter 1985].
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Figura 5. Desempenho para diferentes workloads.

Para verificar como as escolhas podem afetar o desempenho, analisamos outra estratégia
para determinar as dependências destas operações: uma operação out(Tuple t), rdp(Tuple t) ou
inp(Tuple t) somente é conflitante com qualquer outra operação cujo parâmetro seja uma tupla
ou molde com a mesma quantidade de campos de t. Esta estratégia é possı́vel pelo fato desta
implementação usar uma lista para cada conjunto de tuplas com a mesma quantidade de campos.
Assim, 10 grupos foram criados e distribuı́dos entre as threads de execução, de forma que as
requisições endereçadas a um determinado grupo foram executadas pela mesma thread.
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Figura 6. Desempenho variando a quantidade de threads de execução.

A Figura 6 apresenta os resultados para os workloads de 0% e 100% conflitan-
tes, considerando diferentes quantidades de threads de execução e as abordagens sequencial
(BFT SMART), paralela (BFT SMART* TS1) e paralela com a novas definições de de-
pendências (BFT SMART* TS2). Podemos perceber que para a nova configuração de de-
pendências o sistema apresenta melhor desempenho quando temos operações conflitantes e de-
sempenho similar quando não temos operações conflitantes. Por exemplo, quando comparado
com a abordagem sequencial e considerando o workload de 100% conflitantes, a abordagem
anterior apresentou um decréscimo no desempenho para até aproximadamente 0.6 vezes, en-
quando que a nova abordagem aumentou o desempenho para aproximadamente até 2.9 vezes.

5. Lições Aprendidas
Esta seção discute alguns apectos observados durante o desenvolvimento deste trabalho. Primei-
ramente, como podemos perceber nos experimentos, utilizar RME paralela (ou semi-paralela) é
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mais vantajoso quando o workload possui poucas requisições dependentes. De fato, sempre que
uma requisição com dependências precisar ser executada, as threads envolvidas neste conflito
devem ser sincronizadas, o que possui um custo associado (além de uma aguardar pelas outras,
enquanto uma thread executa a requisição as outras ficam paradas).

Outro faltor que deve ser considerado é o tempo necessário para os servidores executa-
rem uma requisição, a tendência é que quanto maior for este custo mais vantajoso seja utilizar
execuções paralelas. Por exemplo, no experimento com a lista, caso a lista seja inicializada com
apenas 10k inteiros, considerando o workload com 0% conflitantes e 8 threads de execução, o
desempenho do sistema diminui para 0.40 vezes quando comparado com execuções sequenciais
(inicializando com 100k inteiros teve um aumento de 2.2 vezes). Por outro lado, inicializando
a lista com 1000k inteiros, considerando o workload com 100% conflitantes e 8 threads de
execução, as duas abordagens apresentam o mesmo desempenho (inicializando com 100k intei-
ros o desempenho diminui para 0.42 vezes).

Ainda com relação ao desempenho, como podemos perceber no experimento com
espaços de tuplas, o projeto das dependências entre as operações é fundamental para obter o
máximo desempenho do sistema. Por tudo isso, é dificil determinar a configuração ideal para
determinada aplicação, pois vários aspectos relacionados com o workload vão determinar qual
é a melhor escolha. No caso do BFT-SMART, como as ordenações são sequenciais, o uso de
execuções paralelas apenas será vantajoso quando uma única thread de execução não consegue
executar todas as requisições já ordenadas (lote) antes do final da ordenação do próximo lote.
No entanto, como o BFT-SMART utiliza uma arquitetura com múltiplas threads para ordenação
(Figura 2), os efeitos da ordenação sequencial tendem a ser minimizados.

Dentre as aplicações que poderiam obter proveito de execuções paralelas para melhorar
seus desempenhos, vale a pena destacar aquelas que acessam arquivos (banco de dados ou
serviços duráveis [Bessani et al. 2013]), que utilizam funções criptográficas (por exemplo, o
DepSpace [Bessani et al. 2008]) ou ainda que acessam outros serviços disponı́veis na Internet.

6. Conclusões
Este artigo apresentou os esforços empregados na adição de suporte a execuções paralelas no
BFT-SMART, bem como um conjunto de experimentos que ajudaram a elucidar o seu funciona-
mento. De acordo com a classificação dada em [Marandi et al. 2014], o BFT-SMART tornou-se
uma biblioteca para RME semi-paralela, visto que a ordenação é sequencial (mesmo utilizando
várias threads nesta parte dos protocolos – Figura 2). Por fim, esta é uma abordagem para RME
relativamente nova e explorar todo o seu potêncial é uma tarefa ainda bastante desafiadora.
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dinâmica. In Anais do XIV Workshop de Teste e Tolerância a Falhas- WTF 2013.
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Abstract. Remus is a virtual machine (VM) replication mechanism that provi-
des high availability despite crash failures. Replication is performed by check-
pointing the VM at fixed intervals. However, there is an antagonism between
processing and communication regarding the optimal checkpointing interval:
while longer intervals benefit processor-intensive applications, shorter inter-
vals favor network-intensive applications. Thus, any chosen interval may not
always be suitable for the hosted applications, limiting Remus usage in many
scenarios. In this paper, we introduce adaptive checkpointing for Remus, dyna-
mically adjusting the replication frequency according to the characteristics of
running applications. Experimental results indicate that our proposal improves
performance for applications that require both processing and communication,
without harming applications that use only one type of resource.

Resumo. Remus é um mecanismo de replicação de máquinas virtuais (MVs)
que fornece alta disponibilidade diante de faltas de parada. A replicação é rea-
lizada através de checkpointing, seguindo um intervalo fixo de tempo predeter-
minado. Todavia, existe um antagonismo entre processamento e comunicação
em relação ao intervalo ideal entre checkpoints: enquanto intervalos maiores
beneficiam aplicações com processamento intensivo, intervalos menores favo-
recem as aplicações cujo desempenho é dominado pela rede. Logo, o intervalo
utilizado nem sempre é o adequado para as caracterı́sticas de uso de recursos
da aplicação em execução na MV, limitando a aplicabilidade de Remus em de-
terminados cenários. Este trabalho apresenta uma proposta de checkpointing
adaptativo para Remus, ajustando dinamicamente a frequência de replicação
de acordo com as caracterı́sticas das aplicações em execução. Os resultados
indicam que a proposta obtém um melhor desempenho de aplicações que uti-
lizam tanto recursos de processamento como de comunicação, sem prejudicar
aplicações que usam apenas um dos tipos de recursos.

1. Introdução
Aplicações computacionais estão sujeitas a ter sua execução parcial ou totalmente com-
prometida pela ocorrência de faltas1 nos recursos de processamento, comunicação ou ar-
mazenamento por elas utilizados. Para superar esse cenário, aplicações crı́ticas recorrem
a soluções (algoritmos, protocolos e infraestruturas) para garantir o seu funcionamento
correto mesmo na ocorrência de faltas. Paralelamente, os centros de processamento de

1Neste trabalho utilizamos a nomenclatura falta (fault), erro e falha (failure).
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dados têm explorado a virtualização de recursos computacionais para consolidação de
servidores, economia no consumo de energia, e gerenciamento facilitado. Em um ambi-
ente virtualizado, os usuários executam suas aplicações sobre um conjunto de máquinas
virtuais (MVs), através da introdução de uma abstração entre o hardware fı́sico (que hos-
peda a MV) e a aplicação final. A camada de abstração, chamada de monitor de máquinas
virtuais (MMV), tem acesso a todo o estado de execução de uma MV, e por isso pode ser
explorada para introduzir tolerância a faltas de forma transparente para o software hospe-
dado. Motivado por tal oportunidade, surgiu Remus [Cully et al. 2008], um mecanismo
para replicação de MVs residente no MMV Xen [Barham et al. 2003] e que é baseado no
modelo de replicação primário-backup [Budhiraja et al. 1993].

Remus encapsula as aplicações e o sistema operacional do usuário em uma MV,
salvando dezenas de checkpoints por segundo. Os checkpoints salvos no hospedeiro
primário são transferidos para um segundo hospedeiro, chamado de backup, enquanto
prossegue a execução no primário. Normalmente, os usuários interagem com a MV hos-
pedada no primário, porém, quando uma falta de parada ocorre neste hospedeiro, a MV
residente no backup é ativada e passa a responder pelo serviço em poucos milissegundos.
Cada checkpoint replicado compreende um conjunto de alterações no estado da MV desde
o último checkpoint salvo.

A alta frequência de replicação reduz o trabalho que deverá ser refeito no backup
quando esta réplica tornar-se ativa [Elnozahy et al. 2002], propiciando rápido failover.
A influência causada pela replicação no desempenho das aplicações hospedadas não é
desprezı́vel; estudos anteriores [da Silva et al. 2014, Gerofi and Ishikawa 2011] mostram
que, quanto maior a frequência de checkpointing, menor a latência na comunicação com o
cliente que interage com a MV protegida. Por outro lado, frequências menores de check-
pointing causam menos interrupções na execução da MV, reduzindo o tempo de execução
de aplicações dependentes apenas de processamento. Frente a estas caracterı́sticas an-
tagônicas, soma-se o fato que o intervalo utilizado por Remus é fixo. Embora as carac-
terı́sticas das aplicações hospedadas em relação ao uso de recursos possam ser conhecidas,
não é trivial a escolha de um intervalo de checkpointing ideal.

Aplicações com caracterı́sticas mistas de uso de recursos aumentam a complexi-
dade da escolha. Uma frequência alta de checkpointing priorizará a parte da aplicação
voltada à comunicação, porém, prejudicará a outra que necessita de mais tempo de pro-
cessamento. A escolha de um intervalo médio não representa uma boa opção, uma vez
que a aplicação nunca experimentará uma frequência que seja a melhor possı́vel para suas
caracterı́sticas durante todo o perı́odo de execução. Ademais, Remus não garante que o
intervalo de checkpointing seja sempre respeitado: um novo checkpoint só é gerado de-
pois que o anterior tiver sido transferido para o backup e devidamente salvo, o que pode
levar mais tempo que o intervalo estipulado, consequentemente estendendo o tempo de
execução da MV e assim prejudicando as aplicações comunicantes.

Frente a essas limitações, o presente trabalho traz como contribuição uma abor-
dagem para adaptar a frequência de checkpointing guiada pelo fluxo de rede produzido
pela MV. A solução introduz o uso de intervalo adaptativo, alternando entre alta e baixa
frequência. O objetivo é priorizar a diminuição da latência na comunicação sempre
que houver tráfego de saı́da de rede na MV, aumentando o tempo de processamento na
ausência de tráfego.
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Os resultados experimentais indicam que o uso de checkpointing adaptativo para a
replicação de MVs com Remus, principalmente para aplicações com caracterı́sticas mis-
tas de uso de recursos, é justificado. Para aplicações cujo desempenho é influenciado pela
rede, o checkpointing adaptativo obteve uma redução de aproximadamente 30% no tempo
de resposta em relação à versão original de Remus. Para aplicações dependentes exclusi-
vamente de processamento, o desempenho foi sempre semelhante à versão original com
uma baixa frequência de checkpointing, que favorece este tipo de aplicação.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 detalha o mecanismo
de replicação implementado pelo Remus e salienta suas limitações. A Seção 3 apresenta
a solução implementada, enquanto os resultados experimentais são discutidos na Seção 4.
A Seção 5 revisa os trabalhos relacionados. Por fim, a Seção 6 conclui o trabalho.

2. O Mecanismo de Replicação Remus e suas Limitações

Remus é um mecanismo para replicação de MVs agnóstico em relação ao sistema ope-
racional em execução na MV, o qual é executado sem precisar de configuração adicio-
nal [Cully et al. 2008]. No cenário de execução de Remus, cada hospedeiro possui duas
interfaces de rede, sendo uma exclusiva para o tráfego de replicação. É preciso que os dis-
cos das MVs estejam sincronizados nos dois hospedeiros antes do processo de replicação
iniciar. Com os discos sincronizados, uma MV em estado de pausa é criada no hospedeiro
backup, e uma cópia da memória da MV em execução no primário é transferida para o
backup. Após esse processo inicial, começa o perı́odo de checkpointing. Em intervalos
definidos (tipicamente algumas dezenas ou centenas de milissegundos), a MV sofre uma
pausa para salvar um novo checkpoint. Nesta etapa, somente o conteúdo da memória
que foi alterado desde o último checkpoint salvo no backup será transferido (isso corres-
ponde à fase stop-and-copy do mecanismo de live migration de MVs [Clark et al. 2005]).
Porém, antes, estes dados são salvos em um buffer local no hospedeiro primário, per-
mitindo que a MV retome a execução enquanto o buffer é transferido para o backup.
Assim que o buffer estiver salvo no backup, é enviada uma confirmação para o primário.
A replicação do disco é realizada por uma adaptação da ferramenta DRBD (Distributed
Replicated Block Device) [Reisner and Ellenberg 2005], onde a cada checkpoint o disco
da MV residente no hospedeiro primário é sincronizado com o disco da MV no backup.
Quando ocorre uma falta de parada no hospedeiro primário, a MV residente no backup é
ativada, assumindo o endereço IP da MV protegida.

Durante o perı́odo que compreende a retomada da execução até a próxima pausa
para salvar um novo checkpoint, e até que este estado seja completamente transferido, não
há garantia de que o que foi ou está sendo processado na MV esteja protegido. Ocorrendo
uma eventual falta de parada no primário, os dados processados na MV antes ou durante
a transferência de um checkpoint serão perdidos, ou seja, o backup retoma a execução
considerando apenas o último checkpoint completamente recebido. Devido a este risco,
diz-se que a execução da MV no primário está constantemente em modo especulativo.

2.1. Visão do Cliente: Linearizabilidade

Remus permite que os clientes percebam um comportamento consistente do sistema
em caso de faltas. Essa consistência, chamada de linearizabilidade, define que so-
mente será processado no primário o que já foi previamente salvo em armazenamento
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estável [Guerraoui and Schiper 1997], no caso o disco ou memória do hospedeiro backup
[Elnozahy et al. 2002]. Remus considera apenas o tráfego de saı́da de rede como forma
de garantir a linearizabilidade. A MV recebe e processa o tráfego de entrada sem qual-
quer restrição, o que, além de reduzir a sobrecarga, também preserva a semântica das
aplicações em execução [Guerraoui and Schiper 1997]. Durante a execução, o tráfego de
rede que sai da MV fica retido em um buffer no primário, chamado buffer de rede. So-
mente após o backup confirmar o recebimento do checkpoint (ou seja, o buffer local ter
sido totalmente recebido e o disco sincronizado) é que este tráfego é liberado. O buf-
fer de rede se faz necessário para garantir, na visão do cliente, um estado idêntico em
relação às conexões de rede caso ocorra uma falta do primário [Cully et al. 2008]. É uma
forma de garantir que somente estados salvos no backup sejam visualizados pelos clien-
tes. Contudo, este buffer é responsável pelo aumento da latência na comunicação. Em
[da Silva et al. 2014] foi apresentado um estudo sobre o desempenho da rede sob várias
frequências de checkpointing, mostrando que, quanto maior a frequência, menor a latência
da comunicação. Em relação ao tráfego de entrada, não há influência deste buffer, ou seja,
a MV está permanentemente apta a receber dados sempre que estiver em execução.

2.2. Frequência de Checkpointing

O tempo para transferência de um checkpoint é variável e depende da carga de trabalho
em execução na MV. A Figura 1 apresenta Remus em uma situação tı́pica, com um inter-
valo estipulado em 50 ms. Tomando como exemplo o perı́odo 3, observa-se que o tempo
de execução da MV antes de salvar um novo checkpoint foi exatamente de 50 ms. Isso
ocorre porque o tempo de transferência do checkpoint referente ao perı́odo 2 foi inferior
ao intervalo estipulado. O mecanismo então aguarda o intervalo estipulado ser atingido,
garantindo o tempo de execução de 50 ms, e inicia novo checkpoint. Com o estado confir-
mado no backup, o buffer de rede é liberado no primário. A seta vertical número 3 indica
a visão do cliente em relação ao que foi executado na MV durante o perı́odo 3. Nota-se
que o cliente tem uma visão atrasada em relação ao que foi processado na MV.

A Figura 1 ilustra o intervalo de checkpointing sendo respeitado em todos os
perı́odos, porém, nem sempre isso ocorre: quando o tempo de transferência de um check-
point entre primário e backup for maior que o intervalo determinado, o intervalo passará a
ser o tempo de transferência (para o checkpoint em questão) [Petrovic and Schiper 2012].
Esta caracterı́stica pode ser observada na Figura 2, na qual o intervalo determinado de
50 ms foi superado nos perı́odos 2, 3 e 6. Por exemplo, o perı́odo 2 teve seu tempo de
execução aumentado para 200 ms porque a transferência do checkpoint relativo ao perı́odo
1 foi exatamente de 200 ms. Quanto maior o tempo de execução da MV, maiores as chan-
ces do tempo de transferência do próximo checkpoint exceder o intervalo estipulado, uma
vez que a quantidade de dados a serem replicados aumenta. Isso afeta diretamente a
latência da comunicação percebida pelo cliente, uma vez que o buffer de rede depende da
confirmação de recebimento do checkpoint no backup para ser liberado.

Conforme descrito em [Petrovic and Schiper 2012], dependendo do momento em
que um pacote de saı́da é gerado na MV, a latência adicional na comunicação pode ser
maior ou menor. Por exemplo, se um pacote a ser transferido para um cliente for gerado
próximo à pausa para salvar um novo checkpoint, a latência imposta na comunicação
será o somatório dos tempos de pausa e transferência. Por outro lado, se o pacote for
gerado imediatamente após um novo checkpoint salvo, ou seja, logo no inı́cio de um
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Figura 1. O processo nativo de replicação em Remus.

Figura 2. O tempo de execução em modo especulativo varia de acordo com o
tempo de replicação sempre que o intervalo definido for ultrapassado.

perı́odo de execução da MV, a latência na comunicação será o resultado do somatório do
tempo de execução até a próxima pausa, pela pausa e pelo tempo de transferência deste
checkpoint. Este pode ser caracterizado como o pior caso em relação à latência percebida
pelo cliente. Em suma, é difı́cil predizer a latência que um pacote de saı́da pode sofrer,
uma vez que a liberação do buffer de rede é proporcional ao tempo de transferência do
checkpoint anterior. Isso significa que Remus, em sua configuração padrão, não obedece
a frequência estipulada de checkpointing, como observado na Figura 2.

3. Replicação com Checkpointing Adaptável
Enquanto um tempo de execução maior beneficia o tempo de processamento das
aplicações hospedadas na MV, já que intervalos maiores entre checkpointings resultam
em menos interrupções, por outro lado, as aplicações comunicantes são prejudicadas pela
existência do buffer de rede. Esse antagonismo dificulta a escolha de um intervalo ade-
quado, principalmente quando a MV reúne uma carga mista de uso de recursos, com uso
variável de CPU, memória, E/S e rede.

A proposta deste trabalho alterna entre dois modos de operação, rede e processa-
mento, guiado pelo fluxo de saı́da da rede (FSR) da MV:

• Modo rede: este modo mantém o sistema em alta frequência de checkpointing
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sempre que for detectado tráfego de saı́da de rede na interface da MV, visando a
diminuição da latência na comunicação com o cliente.
• Modo processamento: mantém o sistema em baixa frequência de checkpointing

quando não houver FSR na interface da MV, aumentando o tempo de execução da
MV (TEMV) para priorizar seu tempo de processamento.

O fluxo de saı́da de rede (FSR) da MV, quantificado em bytes, é medido no próprio Remus.

A solução proposta não introduz otimizações de baixo nı́vel (como compressão de
checkpoint, cache LRU e mapeamento das áreas de leitura e escrita em memória no hiper-
visor), mas utiliza os mecanismos já adotados por Remus (descritos em [Cully et al. 2008,
Rajagopalan et al. 2012]). O foco está no ajuste dinâmico da frequência de checkpointing
em função da carga de trabalho exercida sobre a MV.

No nosso mecanismo (denominado Remus Rede – RR), o sistema opera normal-
mente no modo processamento. Nesse modo, após cada checkpointing, contabiliza-se o
FSR; se houver tráfego, o sistema alterna para o modo rede, aumentando a frequência de
checkpointing. Nesse modo, a verificação repetida de bytes na interface da MV incorre
uma sobrecarga para o mecanismo, aumentando o TEMV, e consequentemente atrasando
o salvamento de um novo checkpoint. Logo, o sistema permanece no modo rede por 30
checkpoints consecutivos, sem contabilizar FSR, e após volta ao modo processamento,
retomando a verificação de FSR. O número de checkpoints consecutivos foi estabelecido
empiricamente (tipicamente a permanência em modo rede é inferior a 1s).

Inicialmente, o modo processamento utiliza um intervalo entre checkpoints de 100
ms, que em [da Silva et al. 2014] se mostrou adequado para aplicações que dependem de
processamento. Este limiar pode ser aumentado, beneficiando o tempo de processamento,
porém, quanto maior o TEMV, maior a quantidade de dados e consequentemente o tempo
para salvar um checkpoint localmente. Essa sobrecarga adicional, antes da transmissão,
pode levar o backup a detectar erroneamente uma falta de parada no primário, fazendo
com que sua réplica da MV seja ativada de forma indevida. Quando executando no modo
rede, não há um valor mı́nimo, ou seja, um novo checkpoint é salvo imediatamente após
o anterior estar confirmado no backup. Ressalta-se que, para os limiares aqui utilizados,
quando o tempo de duração de um checkpoint (TDC) for maior que 100 ms, o mecanismo
perde sua capacidade de atuação e passa a operar no modo padrão do Remus, ou seja, o
intervalo para a frequência de checkpointing passa a ser regido pelo TDC.

4. Análise Experimental
Para verificar a eficácia da proposta, as linhas de base para comparação foram definidas
pela execução da versão original de Remus com intervalos fixos de 25 ms e 100 ms (res-
pectivamente chamadas de R25 e R100). Ainda, uma terceira abordagem, guiada somente
pelo tempo de processamento observado na MV a cada checkpointing, sem considerar o
FSR, foi implementada. Esta abordagem – Remus Flutuante (RF) – alterna entre dois
intervalos de checkpointing (25 e 100 ms). A alternância é definida pelo TDC anterior: se
inferior a 25 ms, o intervalo deve se manter em 25 ms; se igual ou superior a 25 ms, deve
ser alternado para 100 ms. O uso destes limiares foi baseado em testes de desempenho
efetuados em [Cully et al. 2008] e [da Silva et al. 2014]. A verificação do TDC ocorre
ao final de cada checkpointing, e diferentemente de RR, que é baseado no FSR, é o fator
responsável por aumentar ou diminuir a frequência da replicação.
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Os experimentos compreendem aplicações que utilizam exclusivamente rede
(transferência de arquivos), processamento (compilação e benchmark DaCapo Tomcat)
e mistas (benchmarks NAS e RUBiS). Em [da Silva et al. 2014] o estudo indicou que
operações de E/S não interferem significativamente na definição do intervalo de check-
pointing. Exceto para o benchmark RUBiS, no qual o número de operações efetuadas
pelo cliente é utilizado como métrica de comparação, para os outros cenários o menor
tempo de execução é o indicativo de melhor desempenho. Paralelamente, identificou-se a
sobrecarga de processamento imposta ao hospedeiro primário para as 4 versões avaliadas.

O ambiente de testes foi composto por 5 computadores com processador AMD
Phenom II X4 (4 núcleos) de 2,8 GHz, RAM de 4 GB, disco 500 GB SATA, executando o
sistema operacional Ubuntu 12.10 (kernel 3.5.0-17-generic). Um equipamento foi exclu-
sivamente utilizado como origem das requisições para os testes de transferência e RUBiS.
Os hospedeiros primário e de backup possuem duas interfaces de rede, sendo uma para a
conexão com a máquina cliente, através de um comutador de 1 Gbps, e outra exclusiva
para a replicação da MV (1 Gbps via cabo crossover). Cada hospedeiro foi virtualizado
com o MMV Xen 4.2.1, executando o DRBD versão 8.3.11-remus. A MV a ser protegida
foi composta por duas vCPUs, 20 GB de disco e 1 GB RAM, executando o sistema opera-
cional OpenSUSE 12.2 (x86 64). Para cada experimento, foram realizadas dez rodadas,
e as barras de erros nos gráficos representam o intervalo de confiança de 95%.

4.1. Compilação

Neste experimento foi efetuada a compilação do BIND2 versão 9.9.4.p2 em uma MV
protegida pelo Remus. Este processo envolve uso de CPU, memória e acesso a disco, ou
seja, simula uma aplicação dependente do tempo de processamento, já que não envolve
comunicação. A Figura 3(a) ilustra o experimento comparativo entre as quatro versões.
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(b) Transferência um arquivo de 50 MB.

Figura 3. Comparativo entre as versões para a compilação do BIND e a trans-
ferência um arquivo de 50 MB da MV para a máquina cliente.

Aplicações dependentes exclusivamente de processamento apresentam um melhor
desempenho quando a frequência de checkpointing é menor, uma vez que intervalos mai-
ores diminuem a interferência na execução da MV. As versões RF e RR se adaptaram à
natureza do experimento, obtendo resultados semelhantes a R100, que serve como base

2http://www.isc.org/software/bind
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de melhor desempenho para este cenário. Analisando RR e R25, pode-se afirmar que RR
teve um tempo médio de compilação 25% menor que o de R25. Para R25, sempre que o
TDC for maior que 25 ms, o TEMV será sempre igual a TDC. Para as outras três versões
isso não ocorre, ou seja, sempre que TDC for menor que 100 ms, o TEMV será de no
mı́nimo 100 ms. Tomando como exemplo um TDC de 30 ms, em R25 o TEMV será de
30 ms, enquanto que, para RR, RF e R100, será de 100 ms.

4.2. Transferência de um arquivo

Para avaliar o desempenho das quatro versões de Remus em relação à latência na
comunicação e seu impacto nas aplicações comunicantes, foi efetuada a transferência
de um arquivo de 50 MB da MV para a máquina cliente. O tempo de transferência deste
arquivo é de aproximadamente 4,5 s quando Remus não está em execução. O gráfico da
Figura 3(b) apresenta os resultados obtidos. Um intervalo de 100 ms a cada checkpoint
é desejável para aplicações que necessitam de tempo de processamento, mas o mesmo
não ocorre com as aplicações comunicantes, ou seja, a versão R100 torna-se impraticável
neste cenário. Como esperado, os resultados de R25 e RF foram semelhantes (já que am-
bas têm como intervalo padrão 25 ms). RR mostrou-se a melhor opção, uma vez que não
espera um tempo mı́nimo para salvar um novo checkpoint. O buffer de rede é liberado
e um novo e um novo checkpoint é salvo imediatamente após o anterior ser confirmado
pelo backup (o TDC passa a reger a frequência da replicação), aumentando a frequência
e diminuindo a latência na comunicação. O tempo de transferência de RR foi aproxima-
damente 33% menor que o de R25 e RF.

4.3. DaCapo Tomcat

O benchmark DaCapo Tomcat3 simula a execução de um conjunto de consultas a um ser-
vidor Tomcat4. Este teste não envolve uma conexão entre clientes e servidores, sendo to-
talmente dependente de tempo de processamento da MV. A Figura 4(a) ilustra os resulta-
dos obtidos para as quatro versões de Remus. Considerando o intervalo de confiança, RR,
cuja frequência padrão de checkpointing é 100 ms quando não há tráfego de rede na MV,
obteve um melhor desempenho somente em relação a R25, que utiliza uma frequência
padrão de 25 ms. R25, por sua vez, manteve um desempenho semelhante a R100 e RF.

Em resumo, todas a versões apresentaram um desempenho semelhante devido à
carga de processamento constante imposta pelo benchmark: o TDC superou 100 ms em
praticamente todos checkpoints. Essa análise pode ser comprovada na Figura 6(b): o
processamento imposto ao hospedeiro primário foi igual para todas as versões de Remus
avaliadas. A captura dos bytes na interface da MV, a cada checkpoint, elevou ligeiramente
o TDC na versão RR, o que indica sua pequena vantagem em relação a R25.

4.4. NAS

NAS pode ser definido como um conjunto de aplicações destinadas a avaliar o desem-
penho em computação paralela [Bailey et al. 1991]. Dentre os benchmarks disponı́veis
na versão NPB3.3-MPI, escolheu-se o MG (multi-grid), por possuir um comporta-
mento misto em relação ao uso de recursos (intervalos definidos de processamento e

3http://www.dacapobench.org/
4http://tomcat.apache.org/
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comunicação). Para este experimento, além da MV residente no hospedeiro primário,
outros três hospedeiros continham uma MV configurada com o benchmark NAS, totali-
zando quatro MVs para o teste de computação paralela. Das quatro, a única MV protegida
por Remus era a residente no hospedeiro primário.

Como observado na Figura 4(b), RR apresentou o melhor resultado em relação
ao tempo de execução total do experimento. Dentre as sete aplicações disponı́veis no
benchmark NAS, MG apresenta o maior consumo de memória, com processamento
médio de 59,6%, e o terceiro menor tráfego de rede entre os nós (MVs) hospedados
[Subhlok et al. 2002]. Entretanto, o resultado obtido indica que a latência na comunicação
é o fator preponderante. RF e R25 apresentaram resultados semelhantes: em aplicações
que envolvem transferência de rede, é preferı́vel que a frequência de checkpointing seja
regida pelo TDC, como faz RR, e não por intervalos mı́nimos ou fixos, como é o caso de
RF, R25 e R100. Intervalos predeterminados elevam a latência da comunicação sempre
que o TDC for menor que o intervalo definido, pois atrasam a liberação do buffer de rede.

4.5. RUBiS

Assim como NAS, este experimento visa avaliar as versões do Remus quando a aplicação
em execução na MV requer caracterı́sticas mistas de recursos, ou seja, processamento
e rede, mas em proporções distintas. Para execução do RUBiS5, o cenário foi dividido
em i) Servidor: simula as funcionalidades básicas de um site de leilão como o Ebay,
como navegação, busca e negociações de compra e venda; e ii) Cliente: um emulador de
clientes para servidor, sendo que cada cliente gera um sequência de interações com o site.
O servidor RUBiS está em execução na MV residente no hospedeiro primário, enquanto
o emulador na máquina cliente. A métrica escolhida para o analisar o comportamento da
aplicação foi o número de operações atendidas pelo site. Cada operação compreende a
execução de pesquisas (por categoria, região) e a visualização dos itens encontrados. No
total, foi simulada a interação de 300 clientes com o site de leilão.

A Figura 5 mostra que a latência da comunicação, assim como observado na trans-
ferência do arquivo e na execução do benchmark NAS-MG, é o fator responsável pelo
desempenho final da aplicação. R100 conseguiu atender a apenas 1/3 das operações de

5http://rubis.ow2.org/
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Figura 4. Tempo de execução dos benchmarks DaCapo Tomcat e NAS-MG.
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Figura 5. Resultados do benchmark RUBiS para as quatro versões do Remus em
relação ao número de operações realizadas pelos clientes.

R25 e RR, uma vez que seu intervalo para salvar um novo checkpoint é sempre de, no
mı́nimo, 100 ms, o que aumenta a latência percebida na comunicação. Por sua vez, RF
alcança um desempenho intermediário: em média, o número de operações de RF é 41%
inferior ao de RR, o melhor desempenho, e 84% superior ao de R100, o pior. Como R25
e RR estão dentro do mesmo intervalo quando analisamos o desvio padrão, infere-se que
o TDC médio da versão RR ficou em torno de 25 ms. Assim como na transferência e no
NAS-MG, é preferı́vel que a frequência de checkpointing seja regida pelo TDC.

4.6. Utilização de CPU no Hospedeiro Primário
Para verificar a aplicabilidade da solução proposta, é necessário quantificar a sobrecarga
imposta pelas abordagens implementadas. Assim, observou-se a utilização média de pro-
cessador do hospedeiro primário, uma vez que é o hospedeiro responsável por salvar e
transferir os checkpoints para o backup. Dois experimentos foram realizados: o primeiro
com a MV ociosa, conforme ilustra a Figura 6(a), e o segundo com o Dacapo Tomcat
em execução, conforme ilustra a Figura 6(b). A utilização de CPU foi capturada com
intervalos de 1 segundo com a ferramenta mpstat6.

Em nenhum dos casos houve uma sobrecarga perceptı́vel no processamento.
Verifica-se que o processamento aumenta conforme aumenta a frequência de checkpoin-
ting (Figura 6(a)). A taxa de utilização não chegou a 20% em nenhuma das versões. R25 e
RF apresentaram um percentual maior e idêntico devido ao seu estado padrão, que utiliza
um intervalo de 25 ms. Entre R100 e RR (com 100 ms como intervalo padrão), existe
uma diferença em relação ao uso de CPU, motivada pela coleta de métricas realizada por
RR para identificar o tráfego de saı́da da MV. A diferença do percentual de processamento
entre as versões desaparece quando a MV sofre uma carga de uso de processamento maior
e constante. Isto é, quando TDC ultrapassa constantemente os 100 ms (limiar superior
para as quatro versões aqui avaliadas), todas as versões passam a ter o mesmo TDC, e
consequentemente a mesma frequência de checkpointing. Devido a este motivo, a média
de uso de processamento foi semelhante para todas as versões avaliadas (Figura 6(b)).

4.7. Discussão
O modo de adaptação RR obteve um desempenho superior ou semelhante ao melhor
caso em todos os experimentos, adaptando-se às caracterı́sticas da aplicação que está

6http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/
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Figura 6. Análise do uso de CPU imposta ao hospedeiro primário.

em execução na MV. Ainda, ao contrário de R25, R100 e RF, RR tem a capacidade de
aumentar, ao máximo possı́vel, a frequência de checkpointing, salvando um novo check-
point imediatamente após o anterior estar devidamente salvo e confirmado no hospedeiro
backup. Em relação ao processamento, como RR adota um intervalo de 100 ms quando
não há comunicação envolvida, seu desempenho mostra-se semelhante a R100 e superior
a R25 para as aplicações que necessitam de maior tempo de execução da MV. A justifica-
tiva é dada pela variação do TDC: por exemplo, um TDC de 26 ms fará com que o TEMV
em R25 seja exatamente de 26 ms. Já em RR, o TEMV será de 100 ms. Ademais, sem-
pre que o TDC superar o intervalo fixo estipulado, Remus original (R25 e R100) adota
TDC como intervalo padrão, e passa a indiretamente priorizar o processamento em detri-
mento da comunicação. Quando a aplicação é mista e dependente tanto de rede quanto
de processamento, como é o caso de RUBiS e NAS, aguardar seguidamente 100 ms para
salvar um novo checkpoint torna-se prejudicial. Nesses casos, o aumento da frequência
de checkpointing resulta em um melhor desempenho.

5. Trabalhos Relacionados
A adaptação da frequência de checkpointing já foi explorada em ambientes não virtuali-
zados. Por exemplo, [Ziv and Bruck 1997] buscam minimizar a sobrecarga de checkpoin-
ting de um programa, aumentando a frequência quando o estado a ser salvo é pequeno
e reduzindo-a quando o custo de checkpointing aumenta. [Zhang and Chakrabarty 2003]
adaptam a frequência de checkpointing em sistemas embarcados de tempo real brando,
minimizando o consumo de energia enquanto tolera um número fixo de faltas para uma
dada tarefa. [Chtepen et al. 2009] propõem o uso de checkpointing adaptativo em grades
computacionais, ajustando o intervalo entre checkpoints de acordo com o tempo esti-
mado de execução do job e da frequência de falhas de recursos; o objetivo é balancear
o overhead de checkpointing e o custo de reiniciar jobs interrompidos por falhas. Em
comum, esses trabalhos têm como foco controlar o tempo de execução limitando o tempo
de recuperação após uma falha, sem se preocupar diretamente com a responsividade.

No contexto de MVs, raramente o desempenho das métricas de rede é um fator
determinante. Processos auxiliares, como compressão, visam diminuir o tamanho de um
checkpoint e por consequência diminuir a sobrecarga imposta na MV. Porém, na maio-
ria dos casos, a frequência de checkpointing, que influencia diretamente na latência da
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comunicação, ainda é regida pelo tempo de duração do checkpoint para o backup. Os
trabalhos relacionados podem ser organizados em migração e replicação de MVs.

Migração de máquinas virtuais: CloudNet [Wood et al. 2011] propõe a migração de
MVs sobre uma WAN (wide-area network) visando o balanceamento de carga. A tomada
de decisão para tal migração depende da latência na comunicação observada pelo cliente
final e/ou limites de capacidade. O processo final de migração da MV pode levar o cliente
a perceber um alto perı́odo de indisponibilidade, ferindo a linearizabilidade. O princi-
pal objetivo da migração em tempo real é minimizar o tempo de interrupção de serviço
quando uma MV precisa ser movida para outro hospedeiro fı́sico, seja por motivos de
manutenção no hospedeiro, balanceamento de carga ou até por questão de economia de
energia. O trabalho realizado por [Hu et al. 2013] aborda o desempenho de diferentes
MMVs (KVM, XenServer, VMware e Hyper-V) para a migração em tempo real. Den-
tre os resultados observados, o tempo total de migração e de indisponibilidade da MV
e o tráfego de rede entre os hospedeiros são considerados. O mecanismo apresentado
em nosso trabalho pouco contribuiria com soluções de migração em tempo real, já que
a latência na comunicação percebida pelo cliente ocorrerá somente durante o perı́odo de
indisponibilidade da MV, quando a migração entra na fase stop-and-copy.

Replicação de máquinas virtuais: [Koppol et al. 2011] fez um estudo sobre Remus ava-
liando a qualidade de serviços que utilizam pacotes de voz. O atraso causado pelo uso do
buffer de rede, somado ao fato de que a liberação ocorre de uma só vez ao final de um
checkpoint, levou a uma explosão de tráfego, degradando a qualidade do áudio.

Por sua vez, SecondSite [Rajagopalan et al. 2012] utiliza as mesmas técnicas de
replicação do Remus diferenciando o ambiente alvo: propõe a replicação completa de um
site entre datacenters distribuı́dos. O objetivo é migrar as MVs em caso de catástrofes na-
turais, faltas de hardware ou energia para outro datacenter. Nesta solução, a manutenção
da conectividade das MVs é obtida através de configurações de roteamento previamente
realizadas. Assim como no Remus, o tamanho do checkpoint a ser transferido para o bac-
kup é o fator determinante para o tempo de execução da MV. Técnicas de compressão para
diminuir o tamanho de um checkpoint foram utilizadas, porém dependendo da aplicação,
nem sempre são suficientes. SecondSite pode se beneficiar da proposta deste trabalho,
uma vez que o enlace WAN existente entre os hospedeiros primário e backup pode au-
mentar a latência na comunicação percebida pelo cliente da MV.

[Tamura et al. 2008] implementou uma solução para replicação de MVs que visa
tolerância a faltas de parada utilizando o modelo primário-backup. O mecanismo de
replicação não utiliza buffer de rede, replicando o estado da MV apenas na ocorrência
de eventos de leitura ou escrita em disco. Um mecanismo para tolerar faltas de pa-
rada no MMV KVM foi implementado em [Cui et al. 2009], realizando uma migração
contı́nua entre dois hospedeiros. Diferentemente de Remus, a MV utiliza um disco com-
partilhado e não há um buffer de rede implementado no hospedeiro, diminuindo a latência
na comunicação percebida pelo cliente. Essas abordagens diminuem a sobrecarga imposta
ao tempo de processamento na MV, porém não garantem a linearizabilidade do sistema.

Uma solução para diminuir a sobrecarga do processo de checkpointing é apresen-
tada em [Zhu et al. 2010]. Nesse estudo, o tempo para salvar um checkpoint é guiado pelo
comportamento de acesso a memória no MMV. Embora o procedimento possa diminuir
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o tempo de transferência de um checkpoint, a alteração da frequência não é abordada. Em
outra solução, porém baseada no MMV VMware, a replicação do estado da MV não é
baseada em checkpoints, e sim por logs, que são enviados ao backup imediatamente após
uma instrução ser executada no primário [Scales et al. 2010]. Semelhante ao Remus, o
sistema utiliza um buffer de rede, inovando através da busca automática por um servidor
com recursos disponı́veis para atuar como backup (para tal, a solução utiliza armazena-
mento em disco compartilhado). Nesse cenário, o tempo de processamento no primário
varia de acordo com a capacidade de processamento do hospedeiro backup selecionado.
Além de ser uma solução fechada, aplica-se a servidores e não a máquinas comuns que
utilizam hardware de prateleira, e limita a utilização de apenas um processador por MV.

[Gerofi and Ishikawa 2011] mescla duas abordagens: adaptação do intervalo e
diminuição do volume transferido. Em Remus, o volume (memória e disco) é otimizado
com técnicas de compressão e identificação de páginas recentemente alteradas. Enquanto
esta proposta abordou 3 variáveis em sua formulação (memória, largura de banda e inter-
valo) o modelo proposto no presente artigo confiou na otimização já existente em Remus,
simplificando o processo de adaptação. Ainda, o limite superior para o intervalo de check-
pointing foi definido pelos autores em 2 s, ou seja, 20 vezes o limite adotado pela presente
proposta (os limiares adotados visam a manutenção da confiabilidade da MV protegida).

6. Conclusão

Com o advento da virtualização, técnicas economicamente acessı́veis para provimento de
tolerância a faltas tornaram-se possı́veis. Nesse contexto, destaca-se Remus, um meca-
nismo de replicação de MVs Xen que proporciona tolerância a faltas de parada. Em-
bora promissora, a aplicação de Remus em produção enfrenta algumas limitações: a
frequência de checkpointing influencia no desempenho das aplicações hospedadas. Este
trabalho introduziu uma proposta para checkpointing adaptativo em Remus, que busca a
identificação dinâmica do melhor intervalo entre checkpoints com base no fluxo de saı́da
de rede da MV. Os resultados experimentais mostraram que a abordagem guiada pelo
fluxo de rede – quando não há um tempo de execução mı́nimo para a MV e um novo
checkpoint é salvo imediatamente após o anterior estar confirmado no hospedeiro bac-
kup – oferece uma melhora da ordem de 30% no desempenho de aplicações que usam
a rede, sem prejudicar o desempenho de aplicações que necessitam de tempo de proces-
samento. Ademais, a sobrecarga do mecanismo de adaptação mostrou-se negligenciável
na avaliação. Na continuação deste trabalho pretende-se investigar a aplicabilidade da
solução quando primário e backup estão ligados em ambientes WAN, bem como a possi-
bilidade de replicação de múltiplas MVs hospedadas no mesmo primário.
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Abstract. Modern distributed systems based on cloud computing are inherently 

dynamic, and the design of dependable services that can cope with the 

dynamics of this environment is a challenge. Byzantine failure 

detectors provide an elegant approach to implement fault tolerance; however, 

few works have been appeared. Thus, this paper aims at proposing an 

unreliable implementation for detecting byzantine faults in a dynamic and 

asynchronous environment, applying it in the cloud storage and data 

replication. The algorithm brings the interesting feature to propose weak time 

constraints of an asynchronous system to the cloud, not using time limits for 

fault detection. 

Resumo. Os sistemas distribuídos modernos baseados em computação em 

nuvem são inerentemente dinâmicos, e a concepção de serviços confiáveis que 

lidem com a dinamicidade deste ambiente é um desafio. Os detectores de 

falhas bizantinas produzem uma abordagem elegante para a implementação 

segura de tolerância a falhas. Assim, este artigo tem por objetivo propor uma 

implementação segura para a detecção de falhas bizantinas num ambiente 

dinâmico e assíncrono, aplicando-o no armazenamento e replicação de dados 

da nuvem.  O algoritmo possui a característica interessante de propor as 

fracas restrições de tempo de um sistema assíncrono para a nuvem, não 

utilizando limites temporais para detecção de falhas. 

1. Introdução 

O cenário de computação distribuída está evoluindo rapidamente para integração de 

sistemas dinâmicos e auto-organizáveis, como é o caso da computação em nuvem. Ela 

propõe um novo paradigma para a gestão de infraestrutura, oferecendo possibilidades 

para implantar diversos recursos em ambientes distribuídos. Seu objetivo é compartilhar 

recursos em nuvem através de um modelo de utility computing, que permite o 

provisionamento sob demanda de recursos computacionais, operado através de 

máquinas virtuais em data centers de provedores distribuídos [Ganesh et al. 2014].  

 Para manter um sistema distribuído confiável, eficiente e tolerantes a falhas, faz-

se necessário dispor de recursos que identifiquem e implementem mecanismos de 

contorno a falhas. No entanto, a concepção de serviços confiáveis que lidem com a alta 

dinamicidade gerada pelo fornecimento de recursos flexíveis é um desafio. A principal 

dificuldade encontrada para a resolução destes problemas é causada pela complexidade 

de se detectar as falhas existentes no sistema. Um detector de falhas (FD) é um serviço 

fundamental capaz de ajudar no desenvolvimento de sistemas distribuídos tolerantes a 

falhas, ele fornece periodicamente uma lista de processos suspeitos de terem falhado. 

Neste trabalho, apresenta-se o interesse especial nos detectores de falhas da classe não 

confiável, denotado por S, que contém os recursos mínimos para detecção em 
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ambiente assíncrono. Esses FDs podem cometer um número arbitrário de erros, sendo 

que após um tempo, um processo correto nunca é suspeito e todos os processos falhos 

serão suspeitos permanentemente [Chandra and Toueg 1996].  

A computação em nuvem se torna dinâmica na medida em que seus recursos 

podem ser provisionados e selecionados automaticamente em tempo de execução com 

base em solicitações existentes, criando redes de filiação dinâmicas ao longo do tempo. 

Como a arquitetura em nuvem tipicamente combina um grande número de módulos 

heterogêneos e dispersos geograficamente, ligados através da Internet, a confiabilidade 

da aplicação não depende só do sistema em si, mas também do nó que esteja implantada 

e da Internet imprevisível [Ganesh et al. 2014]. Portanto, os protocolos distribuídos 

clássicos são inadequados para esse novo contexto, uma vez que eles fazem a suposição 

de que todo o sistema é estático e sua composição é previamente conhecida. Além disso, 

a computação em nuvem está crescendo suportada por recurso e serviço on-line, o que 

torna mais provável falhas maliciosas e consequências mais graves. Por conseguinte, as 

soluções avançadas capazes de se adaptarem dinamicamente da aplicação real e ainda 

melhorar o seu desempenho, devem ser desenvolvidas [Garraghan et al. 2011]. 

Desta feita, este artigo tem o intuito de contribuir com um estudo sobre a 

detecção de falhas bizantinas para computação em nuvem aplicada ao serviço de 

storage, armazenamento e replicação de dados, através de métodos de comunicação 

segura.  O FD é utilizado pelo serviço como um oráculo que informa um grupo de 

processos falhos na rede, incapazes de atender as requisições de armazenamento e 

replicação com segurança. Ressalta-se que o serviço de storage é um dos principais 

recursos da nuvem e está associado a um alto custo de recuperação de falhas, pois todas 

as réplicas devem conter a mesma informação, ordenada, obtida através de protocolos 

avançados como exemplo a sincronia de visões e o acordo [Greve 2005]. Assim, 

identificar os processos falhos e evitar sua utilização é crucial para garantir o 

desempenho do sistema de nuvem. 

As principais contribuições deste trabalho são: i) criação de um novo algoritmo 

de detecção de falhas bizantinas para a computação em nuvem aplicado na construção 

de serviços confiáveis; ii) adoção de uma estratégia de detecção de falhas bizantinas 

sem a utilização de mecanismos de tempo (time free) e baseado em ambiente 

assíncrono, modelando assim, a dinamicidade dos sistemas reais, o que constitui um 

grande desafio em sistemas distribuídos; iii) utilização mecanismos de segurança de 

comunicação, criptografia de chave pública e privada e hash, possibilitando detectar 

falhas na presença de agentes maliciosos.  

O restante deste artigo está organizado da seguintes forma: A Seção 2 discute 

alguns trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta o modelo de ambiente do detector de 

falhas. Na Seção 4 é apresentado o algoritmo, seguido pelas provas de correção 

apresentadas na Seção 5. Por fim, as conclusões e trabalhos futuros na Seção 6. 

2. Trabalhos Relacionados 

Grande parte das implementações de detectores de falhas são ligados a falhas benignas 

em ambiente síncronos [Poledna 1996]. Outro seguimento de trabalhos foca nas falhas 

malignas, ou bizantinas, que propõe soluções baseadas no envio de heartbeats, através 

controle do timeout da comunicação [Ramasamy and Cachin 2005].  
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 Avançando neste sentido, tem-se o trabalho de Greve et al.  (2012), que propõe a 

adoção de uma abordagem livre de tempo (não utiliza timeout) para efetuar a detecção 

de falhas bizantinas em sistemas dinâmicos.  A proposta de Sivakami and Nawaz (2011) 

apresenta um protocolo de roteamento tolerante a falhas bizantinas, que usa um detector 

de falhas malignas na escolha do melhor caminho.  

 No contexto de falhas bizantinas, encontra-se um novo grupo de trabalhos que 

aplica a tolerância a falhas no ambiente de computação em nuvem. Este é o caso de Fan 

et. al (2012), que propõe um modelo de organização de processos na nuvem capaz de 

detectar falhas em componentes.  Destaca-se também o trabalho de Garraghan (2011) 

que desenvolveu um framework para a criação de sistemas tolerantes a falhas bizantinas 

aplicadas à nuvens federadas, demonstrando os resultados iniciais desta abordagem.  

 Todas as contribuições citadas anteriormente são de grande valia para a evolução 

da pesquisa de falhas bizantinas, buscando soluções diversas para essa classe de 

problemas. Entretanto, não fazem a aplicação real da detecção de falhas em ambientes 

verdadeiramente assíncronos (isentos de limites temporais) com garantias de segurança 

de comunicação, ou ainda não são adaptáveis aos cenários dinâmicos modernos, como é 

o caso da computação em nuvem. Assim, o presente trabalho busca incorporar a 

detecção de falhas bizantinas na computação em nuvem, assumindo as fracas 

prerrogativas temporais de um sistema assíncrono. 

3. Modelo para Detector de Falhas Bizantinas Assíncrono 

3.1. Arquitetura do Sistema 

Os sistemas distribuídos modernos são inerentemente dinâmicos, contendo uma 

população dinâmica de nós. Assim, a computação em nuvem é composta de data 

centers dispersos geograficamente que efetuam a computação e o armazenamento dos 

dados. Essa realidade é ainda mais evidenciada assumindo a utilização de nuvens 

federadas ou nuvens Mashups [Garraghan 2011]. Logo, quantidade e qualidade dos 

processos que compõem cada módulo são dinâmicas, pois a cada momento novos 

recursos podem ser provisionados para atender novas requisições, ou ainda, requisições 

antigas podem ser migradas para outros processos servidores, a fim de obter melhores 

resposta do sistema. Este dinamismo da computação em nuvem provê as seguintes 

propriedades ao modelo proposto: i) população dinâmica de nós, ii) conhecimento 

parcial sobre o conjunto de processos [Fan et. al 2012]. 

A comunicação entre todos os módulos heterogêneos que compõem o sistema 

em nuvem é dada pela troca de pacotes através da internet, estando sujeita a atrasos 

arbitrários e perdas [Ganesh et al. 2014], o que juntamente com as caraterísticas 

destacadas anteriormente, pode ser enxergado com um modelo de sistema assíncrono. 

Isto provê mais três propriedades ao modelo: iii) não existem suposições sobre a 

velocidade relativa dos processos, iv) não existem limites temporais para a transferência 

da mensagem1, e por fim, v) não existe um relógio global conhecido para a coordenação 

dos processos dispersos. A partir desta caracterização é possível determinar o modelo de 

ambiente dinâmico e assíncrono, foco deste trabalho [Greve et al. 2012]. 

                                         
1 Ressalta-se que o algoritmo proposto está inserido dentro da arquitetura da nuvem, e ao invés de se 

contrapor com as garantias de SLA (service level agreement) da nuvem, torna-se um suporte interno 

para assegurar a funcionalidade destas garantias. 
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Neste ambiente complexo podem ocorrer falhas em processos e na comunicação 

por vários motivos: porque um processo parou de funcionar (falha por parada), porque 

deu lugar a outro processo e esta informação ainda não está presente nos demais nós da 

rede, ou ainda, porque um processo executou ações não planejadas dentro do sistema 

(falhas bizantinas) [Fan et. al 2012]. Nesta última está concentrado o interesse deste 

trabalho. É razoável pensar que dentro de um data center as falhas malignas não 

ocorrem pelo nível de controle implementado nesse ambiente.  Contudo, estas falhas 

podem ser oriundas de incidentes (ex. erros de programação, falhas de hardware) ou por 

meio de intrusões [Verissimo et al. 2003] (ataques de segurança bem sucedidos, que 

conduzem o sistema ao comportamento de falha). 

Na computação em nuvem grande parte do armazenamento de dados é feito com 

replicação no intuito de manter a disponibilidade dos dados e melhorar o desempenho 

da recuperação de informações. O sistema conta com nós primários que recebem as 

solicitações e coordenam quais nós secundários irão replicar os dados. Esta escolha é 

feita, normalmente, por ordem sequencial ou aleatória, sem avaliar a condição atual do 

nó [Greve 2005]. Portanto, é proposto que a partir da chegada de uma requisição de 

armazenamento, o nó primário efetue uma consulta ao detector de falhas local que irá 

determinar os nós falhos que não devem ser integrados ao processamento da replicação. 

O FD é um componente que está presente em todos os nós do sistema, fazendo com que 

cada processo tenha uma visão adequada dos demais. A Figura 1, abaixo, demonstra a 

aplicação do FD na nuvem e a visão que cada nó tem do sistema. 

Figura 1. Aplicação do FD no componente de storage da nuvem 

 

Modelo do sistema: A rede é constituída de um sistema dinâmico composto por um 

conjunto finito de processos Π = {p1, . . . , pn}, com |Π| = n, e n > 3, em cada execução. 

Este modelo expressa adequadamente as redes dinâmicas onde os nós (máquinas 

virtuais) entram e deixam a rede livremente [Fan et. al 2012]. Não existe um relógio 

global conhecido para todos os processos, mas para simplificar a apresentação, assume-

se o intervalo T de clock como um conjunto dos números naturais. 

Grupo de difusão é conhecido: O protocolo de broadcast garante que a difusão ocorre 

para todos os nós do sistema, conjunto Π, ainda que este valor possa variar entre cada 

execução. Mesmo os nós recém chegados devem receber a mensagens enviadas por 

broadcast. Portanto, a primitiva broadcast(m) invocada pelo processo p, correto, envia 

uma cópia da mensagem m através do link de p para q, para cada q ∈ Π [Greve 2005]. 
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Comunicação fair-lossy: Uma mensagem m enviada por um processo correto p um 

número infinito de vezes, é recebido pelo processo q um número infinito de vezes, ou q 

é bizantino. Como garantia da chegada de mensagens são empregados mecanismos de 

reconhecimento e retransmissão. Além disso, processos bizantinos não podem interferir 

na transmissão de mensagens de processos corretos, sendo vetado a duplicação e 

modificação de mensagens. Processos maliciosos podem tentar criar mensagens falsas, 

identificando-as como de outro processo. Este problema será assegurado pela 

autenticação das mensagens. A suposição de canal fair-lossy é altamente indicado para a 

comunicação na internet ou nuvem [Greve 2005]. 

3.2. Modelo de Falhas dos Processos 

Todos os processos estão sujeitos a falhas bizantinas [Lamport et al. 1982], isto é, 

podem apresentar comportamento arbitrário desviando da execução do algoritmo 

especificado, podendo parar, omitir o envio e recepção de mensagens, enviar mensagens 

espúrias, além de trabalhar em conluio com outros processos maliciosos visando 

corromper o comportamento do sistema. Um processo p que não segue a especificação 

do algoritmo é dito bizantino, caso contrário, ele está correto, neste caso, a função 

correct(p) é verdadeira. Note-se que os conjuntos de processos corretos e falhos formam 

uma partição.  

Falhas bizantinas são divididas em duas classes distintas: quando o 

comportamento externo de um processo fornece evidências da falha, é chamada de 

detectável, caso contrário, não detectável [Kihlstrom et. al. 2003]. Este trabalho lida 

com falhas detectáveis. Elas são classificadas em falhas de omissão (progress), que 

dificultam o término do cálculo, uma vez que um processo defeituoso não envia as 

mensagens exigidas pela especificação; e, falhas de segurança (security), que violam as 

propriedades invariantes que os processos devem obedecer de acordo com o algoritmo 

em execução. 

Em sistemas que admitem falhas bizantinas, certos requisitos devem ser 

atendidos [Kihlstrom et. al. 2003]: i) processos corretos devem identificar de forma 

consistente as mensagens enviadas por cada processo; ii) processos corretos devem ser 

capazes de verificar a validade da mensagem de acordo com os requisitos do algoritmo 

especificado. Neste trabalho, o primeiro requisito foi satisfeito com a implementação de 

assinaturas digitais, e o segundo através da utilização de criptografia, como será 

detalhado a seguir. 

Canais autenticados: Assume-se o modelo de criptografia de chave pública e privada, 

em que cada processo p tem um chave privada K, com a qual assina suas mensagens, (a 

exemplo de RSA [Rivest et al. 1978]) e cada outro processo q no sistema pode obter a 

chave pública de p, a fim de autenticar o remetente de uma mensagem assinada. 

Processos bizantinos não podem subverter as primitivas criptográficas.  

Validação de mensagens: O algoritmo efetua a validação do conteúdo das mensagens 

através do modelo de criptografia hash (como exemplo, MD5 [Rivest 1992]), evitando 

falhas arbitrárias. É computacionalmente simples obter o valor hash para qualquer 

mensagem de entrada, além de ser impossível encontrar duas mensagens distintas com o 

mesmo valor hash. Aqui, utiliza-se uma criptografia hash, chamado doravante de Ħ, 

com as seguintes propriedades de segurança: 

 Ħ aceita um dado de tamanho arbitrário como entrada; 
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 Ħ produz uma saída de tamanho fixo, independentemente do tamanho da 

entrada; 

 Dado um valor hash h, é computacionalmente difícil de encontrar uma 

mensagem M tal que h = M. 

 É computacionalmente impossível encontrar qualquer par de mensagens 

distintas (M1, M2) de tal modo que Ħ(M1) = Ħ(M2). 

3.3. Hipótese de Estabilidade 

No desenvolvimento de FDs para redes dinâmicas, um aspecto importante é o período 

de tempo e as condições em que os processos estão ligados ao sistema. Durante os 

períodos instáveis, algumas situações, como por exemplo, conexões por períodos muito 

curtos ou várias ações de entrada e saída de processos ao longo da execução, poderiam 

bloquear a computação útil da aplicação. Assim, para implementar uma computação 

global, o sistema deverá apresentar algumas condições de estabilidade: i) um processo 

ao entrar na rede deve interagir com os outros processos para se tornar conhecido; ii) 

um processo deve permanecer na rede o tempo mínimo suficiente para comunicação 

inicial com os demais processos; iii) deve existir pelo menos um processo correto que 

nunca sai da rede, para que possa ser garantida a propriedade de abrangência do 

detector: suspeitar de processos falhos permanentemente [Chandra and Toueg 1996].  

Assim, considera-se que um processo p junta-se à rede em algum momento t ∈ 
T. Em seguida, p deve se comunicar com os outros processos, a fim de ser conhecido 

(isso pode ocorrer através de uma comunicação broadcast). Com a conclusão desta 

comunicação inicial, todo processo é capaz de se comunicar com p. Quando p deixa a 

rede no momento t’ > t, ele poderá retornar ao sistema no tempo t’’ > t’ com uma nova 

identidade, assim, será considerado como um novo processo. Vale ressaltar que ataques 

sobre a identidade dos processos são validados pelas assinaturas digitais de mensagens. 

Definição 1 (Estados dos processos):Um processo pode assumir os seguintes 

estados dentro do sistema: 

KNOW: conjunto de processos conhecidos no sistema no tempo t, após todos os 

processos terem entrado no sistema e realizado uma comunicação.    

KNOW(t) = ∀p, p ∈ Π(t). 

STABLE: conjunto de processos corretos no sistema no tempo t.  

STABLE(t) = ∀p, p ∈ Π(t) ∧ correct(p). 

FAULTY: conjunto de processos falhos no sistema no tempo t. Esta falha pode ocorrer 

por parada do processo ou por comportamento bizantino, desviando do algoritmo.  

FAULTY(t) = ∀p, p ∈ Π(t), ∧ not correct(p). 

3.4. Hipótese de Conectividade 

A conectividade do modelo garante as condições mínimas de comunicação entre 

processos no sistema. 

Hipótese 1: no ambiente proposto de computação em nuvem, é garantido que 

cada processo correto p ∈ Π, é capaz de comunicar com todos os outros processos 
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corretos do conjunto do sistema Π, através dos equipamentos de comunicação da 

nuvem, independente da presença de processos falhos.   

Hipótese 2: determina o limite da tolerância de faltas bizantinas nos processos.  

Garante que as informações de um processo p vão ser recebidas/envidas para um 

mínimo de processos corretos na rede. Este limite é de, pelo menos, f + 1 processos 

corretos que podem se comunicar com p. Caso o processo p esteja falho, depois de um 

período, pelo menos f + 1 processos corretos vão suspeitar de p e podem espalhar a 

suspeita para o restante do sistema, de modo que a propriedade de abrangência do FD 

seja satisfeita (detalhada na próxima Seção).  O conjunto de processos do sistema 

contendo n > 2f processos é suficiente e necessário para a execução correta do protocolo 

de detecção de falhas bizantinas, como será comprovado no capítulo 5. 

3.5. Especificação do Detector de Falhas Bizantino 

Baseado na definição de detectores de falhas não confiáveis proposta inicialmente por 

Chandra e Toueg (1996), Kihlstrom et al. (2003) define as classes de detectores para 

ambientes com falhas bizantinas, que é o foco deste trabalho. Seja, A um algoritmo que 

utiliza o detector de falha de um módulo interno. A classe S (Byz, A) é uma ampliação 

da classe S para falhas bizantinas. As propriedades desta classe de detectores são:  

Abrangência bizantina forte (A): eventualmente, todos os processos corretos 

suspeitarão permanentemente de todo o processo que desvia de A; 

Exatidão fraca após um tempo: eventualmente, um processo correto nunca será 

suspeito por qualquer outro processo correto. 

Definição 2 ( S (Byz, A) FD não confiável bizantino): Seja t ∈ T e p, j são 

processos do sistema. Seja suspj a lista de processos que o processo j suspeita de ter 

falhado. Assim, os detectores de falhas pertencentes a classe S (Byz, A), devem manter 

as seguintes propriedades: 

Abrangência bizantina forte (A) = {∃t ∈ T, ∀t’ ≥ t, ∀p ∈ FAULTY ⇒ p ∈ suspj, ∀j 
∈ STABLE} 

Exatidão fraca após um tempo = {∃t ∈ T, ∀t’ ≥ t, ∃p ∈ STABLE ⇒ p ∉ suspj, ∀j ∈ 
STABLE} 

3.6. Estratégia de Detecção de Falhas  

A maioria dos protocolos de detecção de falhas por crash é baseada na troca de 

mensagens do tipo heartbeats. Entretanto, em ambientes com falhas bizantinas este 

mecanismo não é suficiente, pois um processo bizantino pode responder corretamente às 

mensagens do FD, mas não garantir o progresso e a segurança do algoritmo.  

Portanto, utiliza-se aqui uma abordagem livre de tempo para gerar as suspeitas 

de falhas, apoiando-se num padrão de mensagem requerida pelo algoritmo que não usa 

qualquer mecanismo de tempo limite de espera de comunicação, chamado de Query-

Response [Greve 2012]. Assim, um processo p transmite uma mensagem Query para os 

n processos da rede, e aguarda até a recepção de Response de pelo menos α processos 

distintos (α corresponde a quantidade mínima de processos corretos, α = n – f, α ≥ f + 

1), e levanta uma suspeita de falha por omissão para os demais processos conhecidos. 
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Neste ponto, p irá enviar uma mensagem de atualização de estado a todos os processos, 

emitindo seu ponto de vista local sobre as suspeitas. 

Esta abordagem considera uma ordem relativa para a recepção de mensagens em 

que, após um tempo, alguns nós se comunicam mais rapidamente que outros. Deste 

modo, para garantir a propriedade de exatidão fraca após um tempo da classe S (Byz, 

A), deve existir um processo correto p cujas mensagens estão sempre entre as primeiras 

mensagens recebidas em cada grupo de Response do algoritmo. Com isso, 

eventualmente, p deixará de ser suspeito por processos corretos [Kihlstrom et. al. 2003].  

O módulo de storage da computação em nuvem é um sistema distribuído que 

satisfaz o modelo proposto, pois contém nós primários de alta disponibilidade que 

recebem as solicitações de armazenamento e replicam em nós secundários [Greve 

2005]. Portanto, o nó primário pode representar um componente estável na rede, além 

disso, alguns nós podem ser considerados mais rápidos, de modo que sempre irão 

responder mensagens mais rapidamente do que outros nós. 

4.  Detector de Falhas Bizantinas 

Esta Seção descreve o algoritmo (A) proposto para detecção de falhas bizantinas em 

ambiente de nuvem que satisfaz as propriedades do modelo descrito na Seção anterior. 

O algoritmo é executado constantemente, enviando por difusão uma mensagem 

de solicitação, Query. O intervalo de tempo entre envios consecutivos é finito e 

arbitrário. Quando o processo j recebe uma mensagem Query de um processo p, j lhe 

confirma a recepção com uma mensagem Response.  O algoritmo é composto por três 

comportamentos principais, são eles: 

Geração de suspeita de falha: as suspeitas geradas por falhas de omissão estão ligadas 

a mensagens requeridas pelo algoritmo A. Assim, o processo j é suspeito de falhar pelo 

processos p, se j não enviar as mensagens que deveria para p de acordo com A. Para 

tanto, cada mensagem deve ter um identificador distinto. Além das suspeitas locais, um 

processos também adota suspeitas se receber mensagens de Suspicion devidamente 

validadas de, pelo menos, f + 1 remetentes diferentes. Esta exigência não permite que 

processos bizantinos criem suspeitas sobre processos corretos. As mensagens Suspicion 

são responsáveis por espalhar na rede o resultado das suspeitas internas de cada 

processo. De acordo com as hipóteses de conectividade, todos os processos corretos 

recebem as mensagens, ou seja, pelo menos f + 1 processos, assim as suspeitas poderão 

ser adotadas, garantindo a propriedade abrangência bizantina forte da classe do FD. 

Geração de erro de suspeita: Seja j um processo suspeito de não enviar uma 

mensagem m requerida por A. Se, após um tempo, um processo p recebe m de j 

devidamente assinada e validada, p irá declarar o erro de suspeita e espalhar uma 

mensagem Suspicion para que os demais processos possam fazer o mesmo. Este 

comportamento assegura a propriedade de exatidão fraca após um tempo da classe do 

FD. Entretanto, também dá a possibilidade a um processo malicioso criar uma suspeita e 

revogá-la continuamente, degradando o desempenho do detector de falha. No entanto, 

não há como distinguir esta situação de um processo lento ou de instabilidade no canal. 

Identificação de falha bizantina: Para assegurar a correção da detecção de falhas, 

deve-se estabelecer um padrão para as mensagens de A. Estas podem ser do tipo 

Response (reposta a uma mensagem inicial Query) ou Suspicion (mensagem de 
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atualização de suspeitas internas). Como todas as mensagens do algoritmos são 

assinadas através de criptografia de chave pública e seu contudo é validado através de 

criptografia hash, é perfeitamente possível garantir que uma mensagem m esteja 

formatada corretamente, e que seu remente é autentico. Dessa maneira, m é válida se: i) 

m possui conteúdo correto, ou seja, computado o seu valor hash é igual ao valor hash 

recebido; ii) m segue adequadamente um padrão especificado pelo algoritmo, isto é, está 

sintaticamente correta com os tipos Response ou Suspicion. Seguindo estes princípios, 

se um processo correto detecta a invalidade de uma mensagem recebida, ele irá 

suspeitar permanentemente do remetente, como processo bizantino, e irá espalhar uma 

mensagem de Suspicion para os processos restantes, para que a suspeita seja propagada. 

4.1. Descrição do Algoritmo de Detecção de Falhas Bizantinas 

A seguinte notação é utilizada na implementação do algoritmo: 

 output: guarda a saída do FD, o conjunto de processos identificados como suspeitos 

de terem falhado; 

 know: conjunto de processos conhecidos pelo FD. É atualizado a cada mensagem 

correta recebida dos tipos Response ou Suspicion; 

 mistake: array que guarda os processos com erro de suspeita. O array é indexado 

pelo identificador do processo p e armazena a mensagem correta que confirma o erro 

na suspeita de p; 

 inter_susp: conjunto de processos suspeitos internamente. Uma suspeita interna é 

gerada por não receber uma mensagem Response requerida, ou pela presença de pelo 

menos f + 1 suspeitas externas de um processo; 

 exter_susp: array que armazena as suspeitas externas (geradas pelos outros nós). O 

array é indexada pelo identificador de cada processo p, e armazena o conjunto de 

processos dos quais p suspeita; 

 byzantine: array que guarda os processos considerados bizantinos. O array é 

indexado pelo identificador do processo p e armazena a mensagem incorreta que 

confirma p como bizantino; 

 received: conjunto de processos dos quais recebeu mensagens Response; 

 Braodcast(m):  transmite uma mensagem m para todos os processos da rede; 

 Send(m, j):  transmite a mensagem m para o processo j; 

 Ħ(m): função de criptografia Hash que dá como saída o valor hash da mensagem m;  

 KPriv( p ): função de criptografia de chave privada do processo p; 

 KPub( p ): função de criptografia de chave pública do processo p; 

O algoritmo ainda utiliza os seguinte procedimentos auxiliares: 

 InternalSusp(j): adiciona as suspeitas por omissão geradas pelo FD, assim o 

processo j é adicionado em inter_susp e output (linhas 34-36); 

 Mistake(j, m): insere erros de suspeitas de omissão anteriores, desta forma, o 

processo j é adicionado no grupo de Mistake, juntamente com a mensagem que 

confirma o erro, removendo-o dos grupos de suspeita interna e externa. Caso este 

processo não foi anteriormente identificado como bizantino, também é retirado do 

output (linhas 38-44); 

 Byzantine(j, m): adiciona as suspeitas obtidas através da validação da mensagem, o 

processo j é adicionado permanentemente em byzantine e output, juntamente com a 

mensagem m que confirma tal ação (linhas 45-47); 
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 ValidateReceived(j, m): decodifica e valida a mensagem m recebida. Inicialmente é 

validada a segurança (ValidateHash) da mensagem, identificando processos 

bizantinos. Caso a mensagem m esteja correta, de acordo com seu tipo, Response ou 

Suspicion, é inserido o erro de suspeita do processos ou é efetuada a atualização do 

estado do FD, respectivamente (linhas 49-59); 

 UpdateState(j, m): atualiza o estado do FD local com os dados recebidos. Processos 

contidos em byzantine e Mistake de j tem a mensagem que gerou tal conclusão 

reavaliada, processos contidos em inter_susp de j são inseridos como suspeita 

externa. Neste momento é avaliado se existe pelo menos f + 1 suspeitas externas de 

um processo (exter_susp), e então, assume-se este como um suspeito interno (linhas 

61-73); 

 ValidateHash (j, m): valida a segurança da mensagem m recebida. Decodifica m com 

a chave pública de j (KPub( j )) efetuando a verificação do remetente e valida do 

conteúdo e formato de m, podendo avaliar j como bizantino (linhas 75-90).  

A implementação completa do algoritmo A está descrita abaixo. Cada processo p 

executa paralelamente as quatro tarefas que compõe o algoritmo:  

Tarefa T1 (Envio de solicitação inicial) (linhas 5-6). O FD envia constantemente uma 

mensagem do tipo Query em broadcast, e aguarda o envio da mensagem Response 

pelos demais processos. Esta mensagem não precisa ser criptografada ou assinada. 

Tarefa T2 (Envio de resposta) (linhas 8-10). Ao receber uma mensagem do tipo Query, 

o processo retorna uma mensagem Response ao remetente. É calculado o valor Hash da 

mensagem e criptografado com sua chave privada (KPriv) para garantir a autenticidade 

da mensagem, resultando na mensagem CR (linha 9). 

Tarefa T3 (Gerando suspeitas de falhas) (linhas 12-24).  Após o envio uma Query 

(tarefa T1), o algoritmo espera pela recepção de α mensagens Response de remetentes 

distintos, que são armazenados em received (linha 15). Todos os outros processos 

conhecidos são adicionados no conjunto de falhas de omissão (linhas 16-17). Em 

seguida, cada mensagem recebida é verificada pela função ValidateReceived()(linhas 

19-20). Mensagens não validadas geram entrada em processo falhos (bizantinos), 

atualizando a saída do detector, output (linha 47). Mensagens corretas, geram erros nas 

suspeitas de falha anteriores (linha 54). Após todo processo é enviado via broadcast a 

mensagem Suspicion de atualização de estado para os outros processos, composta por 

(byzantine, mistake, inter_susp), de forma segura, calculando o valor Hash da 

mensagem, e criptografando com sua chave privada (KPriv) (linhas 22-24). 

Tarefa T4 (Recebimento de mensagens Response atrasadas e mensagens de 

atualização de estado Suspicion) (linhas 26-31). Quando uma mensagem m é recebida 

de um processo j, a mensagem é validada através da função ValidateReceived() (linha 

28). Assim, há duas possibilidades: i) m é uma mensagem Response que foi recebida 

provavelmente após a suspeita do processo j gerada pela tarefa T3. Neste caso, m é 

tratada de forma similar à tarefa T3; ii) m é uma mensagem de atualização de estado 

Suspicion. Neste caso, a mensagem contém as opiniões de j sobre o estado da rede 

(byzantine, mistake, inter_susp) para a atualização do estado do FD local (linha 56). 

Finalmente, é enviado via broadcast a mensagem Suspicion, devidamente criptografada, 

para propagar as novas informações do detector (linha 29-31). 
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Algoritmo A – Detector de Falhas Bizantinas Assíncrono 
 

 1: Init: 

 2: output ← known ← inter_susp ← ∅ 

 3: exter_susp ← mistake ← byzantine ← [ ] 
 4: 

 5: Task T1:   /* Solicitação inicial - Query */ 

 6:  Broadcast(Q) 
 7: 
 8: Task T2:   /* Envio de Response para j */ 

 9:  CR = KPriv( p ) {Ħ(Response) + Response} 

10:  Send(CR, j) 
11: 

12: Task T3:  /* Gera novas suspeitas */ 

13:  when (requires messages Response) do 

14:  wait until receive m from α distinct  

       processes j  

15:     received ← j  

16:  for all p ∈ ( known \ received ) do 

17:      InternalSusp(j) 

18:  end for 
19:  for all m received from j do  

20:      ValidateReceived(j, m) 

21:  end for 

22:  S ← SUSPICION(byzantine, mistake, 

       inter_susp) 

23:  CS ← KPriv( p ){ Ħ(S) + S } 

24:  Broadcast(CS)  

25: 

26: Task T4:  /* Recebe mensagens Suspicion 

      ou Response de processos lentos*/ 

27:  upon receipt of m from j do 

28:      ValidateReceived(j, m) 

29:  S ← SUSPICION(byzantine, mistake, 

      inter_susp) 

30:  CS ← KPriv( p ){ Ħ(S) + S } 

31:  Broadcast(CS)  

32: 

33: /* PROCEDIMENTO AUXILIARES */ 

34: procedure InternalSusp( j ):  

35:  inter_susp ← inter_susp ∪  { j } 

36:  output ← output  ∪ { j } 

37: 

38: procedure Mistake( j, m ):  

39:  mistake[ j ]  ← mistake[ j ] ∪ { m } 

40:  inter_susp ← inter_susp \ { j } 

41:  exter_susp ← exter_susp[ ] \  { j } 

42:  if  byzantine[ j ]  = ∅  then 

43:      output ← output  \ { j } 

44:  end if 

45: procedure Byzantine( j, m ):  

46:  byzantine[ j ] ← byzantine[ j ] ∪ { m } 

47:  output ← output  ∪ { j } 

48: 

49: procedure ValidateReceived( j, m ):  

50:  mr ← ValidateHash( j, m ) 

51:  if mr != ∅  then 

52:     known ← known ∪ { j } 

53:     if j ∈ inter_susp then 

54:         Mistake( j, m ) 

55:      end if 

56:     if mr is SUSPICION then 

57:         UpdateState( j, mr) 

58:     end if 

59:  end if 

60:    

61: procedure UpdateState( j, m ):   

62:  for all ( jx, mx ) ∈ m.byzantine do 

63:     ValidateReceived( jx, mx ) 

64:  end for   

65:  for all ( jx, mx ) ∈ m.mistake do 

66:     ValidateReceived( jx, mx ) 

67:  end for   

68:  for all ( jx ) ∈ m.inter_susp do 

69:     exter_susp[ j ] ← exter_susp[ j ] ∪ { jx } 

70:     if | ( jx ) ∈ exter_susp[ ] | > f  then 

71:         InternalSusp(jx) 

72:    end if 

73:  end for   

74: 

75: function ValidateHash( j, m):   

76:  md ← KPub( j ) { m }  

77:  if md is [ Ħmsg, msg ] then  /* remetente */   

78:     Ħmc ← Ħ( md.msg )          

79:     if Ħmc != md.Ħmsg  then  /* conteúdo */ 

80:       Byzantine( j, m ) 

81:        return ∅ 

82:     else 

83:        if (md.msg = Response) or  /* padrão */ 

               (md.msg = Suspicion) then  

84:           return md.msg 

85:        else 

86:           Byzantine( j, m) 

87:           return ∅ 

88:        end if 

89:     end if 

90:  end if 

 

 

3939



5. Provas de Correção do Algoritmo 

Para que o detector de falhas apresentado na Seção 4 pertença a classe S (Byz, 

A), deve satisfazer as propriedades de abrangência bizantina forte e exatidão fraca após 

um tempo. A seguir, é descrito um esboço das provas do algoritmo. 

5.1. Abrangência Bizantina Forte  

Lema 1: Se um processo p nunca enviar a mensagem m, então, um processo j ∈ STABLE 

nunca irá executar Mistake(p, m), para retirar p de output. 

Prova: Suponha, por contradição, que um processo correto j executa Mistake(p, 

m). Assim, o procedimento ValidateReceived() foi executado (linha 54). Este 

procedimento é invocado em dois casos: 1) na recepção de mensagens Response e 

Suspicion, tarefa T3 (linha 20) e T4 (linha 28); 2) na atualização de estado interno com 

informações externas (UpdateState(), linhas 63 e 66). Em todos os casos, a 

autenticidade e validade da mensagem m são verificadas (ValidateHash() linhas 75-90). 

Portanto, um processo defeituoso não pode enviar m no lugar do p. Já no caso 2), não é 

possível gerar uma chamada de Mistake() se, na mensagens Suspicion, não existir uma 

mensagem de p a ser validada por ValidateReceived(). Por fim, conclui-se numa 

contradição em todos os casos, uma vez que para m ser recebido, p deve envia-la.  

Lema 2: Seja p um processo que falha por omissão, p ∈ FAULTY. Então, 

eventualmente, todos os j ∈ STABLE irão incluir permanentemente p em output. 

Prova: Seja t o tempo em que p falha por omissão, correctt (p) é falsa. Seja t’ < t 

o tempo que p entra na rede knownt’ (p) é verdadeira. Seja, t’ ≤ s ≤ t é o momento em 

que processo p não envia a mensagem m do tipo Response. Sempre que o algoritmo A 

requer um m, j irá aguardar recepção de m por α processos distintos (linhas 13 e 14). 

Este predicado é satisfeito pela Hipótese 2 (|Π| > 2f). Se p não enviar m, não será 

adicionado em received (linha 15). Assim, com execução das linhas 16-17 e 35-36, p 

será incluído em inter_susp e em output. Se p falha por omissão, nunca enviará 

posteriormente a mensagem m. Assim, de acordo com Lema 1, p não será removido de 

inter_susp e output (linhas 38-44). 

Lema 3: Seja p um processo que falha por segurança, p ∈ FAULTY. Então, 

eventualmente, todos os j ∈ STABLE irão incluir permanentemente p em output.  

Prova: Seja t o tempo em que p falha por segurança, correctt (p) é falsa, pelo 

envio de uma mensagem m não validada por A. Sendo a comunicação autenticada e a 

mutação de mensagens excluída do modelo, m foi recebida em algum momento nas 

linhas 14 de T3 ou 27 de T4. Em ambos os casos será invocado ValidateReceived() 

(linhas 20 e 28) que por sua vez faz a chamada de ValidateHash() (linhas 50). Esta 

função irá atestar a invalidade de m pela avaliação do conteúdo e formato (linha 79 e 

83). Assim, Byzantine() (linhas 80 e 86) adiciona p em byzantine e output. A partir 

destas condições, e, sendo que, p só é removido de output se não houver nenhum 

entrada de p em byzantine (linhas 42-43), p é definitivamente adicionado a output. 

5.2. Exatidão Fraca Após Um Tempo 

Lema 4: Se p, j ∈ STABLE, então j nunca chama Byzantine(p, -). 
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Prova: O procedimento Byzantine() é invocado apenas nas linhas 80 e 86 em 

ValidateHash(). Sabendo-se que j é correto, esta chamada ocorria apenas se p enviasse 

uma mensagem não validada, sendo isso impossível, uma vez que p também é correto, 

assim, suas mensagens serão avaliadas positivamente (linhas 79 e 83). Ainda que um 

processo malicioso enviasse uma mensagem como p, o processo j a descartaria, pois 

todas as mensagens são devidamente autenticadas (linha 77). 

Lema 5: Seja p ∈ STABLE. Após um tempo nenhum processo j ∈ STABLE irá 

chamar InternalSusp(p). 

Prova: O procedimento InternalSusp() é chamado em dois casos: 1) após a 

recepção de mensagens m do tipo Response em T3 (linha 17) e 2) no procedimento 

UpdateState() (linha 71), quando o processo j recebe as suspeitas externas de p. No 

primeiro caso, sendo t o tempo que correctt (p) é verdadeira, j receberá m de p, ∀ t’ ≥ t, 

se j ∈ STABLE. Em seguida, adiciona p em received (linha 15) e assim, j não invoca 

InternalSusp(p) na linha 17. O segundo caso só é alcançado por j ∈ STABLE na 

atualização de suspeitas externas (linhas 68-73). Isto significa que, cada suspeita externa 

de um processo correto foi primeiramente gerada como uma suspeita interna (linhas 70 

e 71). A partir do mesmo argumento do caso 1), um processo correto j nunca adiciona p 

a inter_susp em t’ ≥ t na execução de T3 (linha 17). Entretanto, um processo bizantino b 

∈ FAULTY pode incluir p em seu inter_susp. Todavia, a quantidade f de processos 

falhos no sistema não é capaz de validar o predicado da linha 70. Assim, o processo 

correto j não invocará InternalSusp(p) na linha 71. 

Lema 6: Seja p, j ∈ STABLE e m uma mensagem Response de p. Se p ∈ 

inter_susp de j, então, após um tempo, j invocará Mistake(p, m). 

Prova: Sendo p um processo correto que utiliza canais fair-lossy autenticados, 

eventualmente j receberá m de p (devidamente assinado e validado) (linha 27). De 

acordo com a hipótese do lema, p ∈ inter_susp de j, assim, com a execução das linhas 

20, 50 e 53, sendo p correto, j irá chamar Mistake(p, m) (linha 54). 

Lema 7: Seja p ∈ STABLE. Após um tempo, ∀ j ∈ STABLE tal que p ∉ output 

de j.  

Prova: Pelo Lema 4, em algum t’ ≥ t, p ∉ output de j. Pelo Lema 5, j não 

adiciona p em output por uma chamada de InternalSusp(p). É possível que em t’’ < t, 

mensagens Response requerias por j tenham inserido p em inter_susp de j. No entanto, 

pelo Lema 6, em algum momento futuro, j realizará a chamada de Mistake(p, m), 

retirando assim, p em inter_susp de j (linha 40). Em conseguinte, como não existirá 

valor em byzantine[ p ], Lema 4, p será removido do output de j (linha 43). 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste artigo é apresentado um detector de falha bizantina da classe S (Byz, A), que traz 

as seguintes características inovadoras para a aplicação nos componentes de storage da 

computação em nuvem: i) é adequado a redes dinâmicas, de forma a promover a 

escalabilidade e capacidade de adaptação inerentes ao sistema em nuvem; ii) trata o 

sistema com assíncrono, retirando as primitivas temporais na detecção de falhas, e 

modela a realidade de nuvens federadas e Mashups. Como trabalho futuro, pretende-se 

ampliar o protocolo para realidade de outros módulos da computação e nuvem, bem 
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como implementar a avaliação de desempenho frente a outros modelos detectores de 

falhas. 
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Abstract. Wireless Sensor Networks (WSN) have been the subject of extensive
research due to their wide range of applications. A sensor node should have
the longest lifetime possible, since we need to build a system that performs its
functions effectively and, at the same time, spends the least amount of energy,
allowing the battery to last longer. One of the functions that consumes more
energy in a WSN is the wireless data transmission. In this context, it becomes
interesting to determine a setting of transmission powers for the network sen-
sor nodes so the network remains connected while nodes’ transmission pow-
ers remain minimum. The problem of minimizing the total energy consumption
in a network is known in the literature as Strongly Minimum Energy Topology
(SMET) and its decision version is known to be an NP-Complete problem. In this
work, we evaluate the cost of adding fault tolerance through redundant paths to
the SMET Minimum Spanning Tree (MST) topology, creating a redundant MST,
a non-practical fault tolerant baseline algorithm. Next, we propose a practical
redundant algorithm, Minimum Link Degree (MLD), which does not need any
localization information and can be implemented in a distributed fashion. Our
results show that the MLD topology is a promising approach, performing better
than the redundant MST with respect to number of survived nodes’ faults.

1. Introduction
The great advance, in the past couple of decades, in areas such as micro-controllers, sen-
sors/actuators and wireless communication protocols, have led to the development of in-
telligent sensing systems for physical, chemical and biological quantities, among others.
These systems have a huge number of applications in many areas of study and are known
as Wireless Sensor Networks (WSNs).

The basic component of a WSN is the sensor node, a computational element with
processing, storage, wireless communication and sensing capacities [Silva et al. 2004].
Eventually, sensor nodes may also have some actuators when the application demands
some sort of control. Usually, finite energy batteries are used as energy sources of sensor
nodes. Therefore, aspects related to the sensor node’s energy consumption are extremely
important in WSNs [Min et al. 2002, Pottie and Kaiser 2000].

One strategy to reduce the consumption of sensor nodes is to reduce the trans-
mission power of each node in a way that they remain interconnected to each other
(throughout a given path), transmitting at the lowest possible power. Cheng et al.
[Cheng et al. 2003] proved that the problem of minimizing the sum of nodes’ transmission
powers, keeping the network fully connected is, in its decision version, an NP-Complete
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problem known as Strongly Minimum Energy Topology (SMET). Due to the relevance
of this problem, it is necessary to propose approximation algorithms and heuristics to
generate satisfactory solutions in practicable time.

Most of existing heuristics are restricted to the theoretical aspect of SMET prob-
lem, ignoring important features of WSNs, such as network nodes’ instability or how the
heuristic would be implemented in a distributed way, in order to be actually used. This
work proposes a fault-tolerant approach to the SMET problem, building redundant topolo-
gies in which a node fault will not compromise the network connectivity. To summarize,
among the contributions of this paper, it is worth to highlight:

• Proposition of a non-practical, fault tolerant version of the Minimum Spanning
Tree (MST) approximation algorithm, namely Redundant MST. We show that,
as a consequence of fault tolerance, energy consumption in the network is, in
average, two times larger.
• We provide a Minimum Link Degree (MLD), practical and distributed algorithm,

and propose its use as a redundant topology generation algorithm. We show that
MLD has an increase of less than 50% in the network total power consumption,
when compared to non-practical Redundant MST.
• Using two different failure models, we show that the network fault tolerance de-

gree, with MDL topology, is two times larger than MST topology. Finally, com-
paring the number of tolerated faults and power expenditures, we argue that MLD
has a better cost benefit than the baseline Redundant MST.

The paper will be presented according to the following structure: Section 2 review
some of the related work and discuss the corresponding contributions to power savings
in WSNs. Section 3 formalizes the SMET problem. The baseline, MST approximation
algorithm, its fault tolerant version and MLD algorithm are presented. Section 4 describes
the experiments’ methodology and Section 5 presents the results and discussion. Section
6 discusses final remarks and future work.

2. Related Work
This section presents the main proposals related to this work.

Cheng et al. [Cheng et al. 2003] defined the Strongly Minimum Energy Topology
problem and proved its NP-Completeness. The problem consists of defining a set of trans-
mission powers for the nodes of a WSN, in such way that the sum of transmission powers
is minimum and the resultant nodes’ connectivity graph is a Strongly Connected Compo-
nent. Many other research efforts emerged from their results, proposing approximation
algorithms and heuristics for the SMET Problem. In their work, Cheng et al. also pro-
posed two strategies for solving the SMET Problem. The first one is an approximation
algorithm, with approximation factor of two, based on the computation of the Minimum
Spanning Tree in the complete graph in which edges represent distance between nodes.
The second is a greedy algorithm that had similar results, when compared to the first strat-
egy. These two strategies were stated as baselines for SMET. Further discussion about the
first strategy is presented in section 3.

Wattenhofer et al. [Wattenhofer et al. 2001] proposed a distributed algorithm in
which each node makes local decisions about its transmission power and those local deci-
sions guarantee global connectivity. Based on direction information, each node increases
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its own transmission power until a neighbor is found in each direction. As result, a net-
work with a longer lifetime is obtained. Moreover, interference is reduced due to shorter
transmission powers. The algorithm was validated through simulation, in statical scenar-
ios with stable nodes.

Ye et al. [Ye et al. 2005] proposed a clustering scheme for WSNs, which is suit-
able for collecting periodical data, found in typical sensing applications. In this strategy,
cluster heads are elected based on remaining energy capacity. A novel method for bal-
ancing data load between cluster heads was introduced. Their results show an increase of
35% in the sensor network’s longevity.

Cheng and Cardei [Cheng et al. 2004] explored SMET considering approximated
solutions. The authors present an optimization algorithm that improves the results of any
topologies based on Minimum Spanning Trees. The presented approximation algorithms
have polynomial time and can be applied to low mobility or static scenarios.

More recent efforts [Zhao and Gurusamy 2008, Yan et al. 2013] investigate
methodologies to increase network lifetime. In the present work, our purpose is to in-
vestigate the extra cost of nodes’ fault tolerance to the network energy consumption and
also to verify its impact in the network survivability. We first propose a Redundant MST
algorithm, which is not a practical algorithm for real-time topology generation, but will be
used as baseline for comparison purpose. Later, we propose a MLD algorithm, a practical
distributed approach. We compare MLD with the baseline, Redundant MST, with respect
to energy consumption and number of tolerated nodes’ faults.

3. WSNs, SMET Problem and Algorithms
WSNs have great importance due to their wide range of applications.
This kind of network has been successfully used in military applications
[Arora et al. 2004, He et al. 2004], environmental [Mainwaring et al. 2002]
and home [Boonsawat et al. 2010, Nunes et al. 2015] monitoring, robotics
[Sibley et al. 2002, LaMarca et al. 2002], among others. Most of the WSN appli-
cations, sensor nodes are supplied by batteries that have a finite energy capability.

In this scenario, it is very important to reduce the node consumption. To
make it possible, many technologies have been improved. Firstly, energy-efficiency
micro-controllers have become crucial [Vieira et al. 2003]. Together with the advance-
ments in micro-controllers, low consumption communication protocols were designed
[Gutierrez et al. 2001, Yu et al. 2012] and evaluated [Lee et al. 2007].

A third approach to save energy in WSNs is to search for topologies that allow
wireless connectivity among nodes, saving the maximum possible amount of power. Fol-
lowing this direction, the theoretical problem SMET [Cheng et al. 2003] was proposed.
In this section, we formalize the SMET Problem and its baseline approximation MST al-
gorithm. Moreover, we propose a redundant version of this algorithm, as a fault-tolerant
topology generator. Finally, we propose MLD, a practical and distributed approach to
generate fault-tolerant, energy efficient topologies.

3.1. Strongly Minimum Energy Topology
Considering a WSN in which nodes positions are known (Figure 1.a), it is possible to
represent it by a complete, undirected graph. In this case, each vertex in the graph cor-
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responds to a sensor node and each edge weight corresponds to the distance between a
given pair of nodes (Figure 1.b).

(a) (b)

Figure 1. Distances between nodes represented as a graph

The relation between the transmission power of a sensor node and the range of
this sensor node transmission is given by Eq. 1.

Thr = Pt/dα, (1)
n∑

i=0

Pti. (2)

where Thr represents the minimum signal strength, at the destination, for the message to
be successfully received, d represents the distance between the transmitting and receiving
nodes, according to the graph in Figure 1.b, Pt corresponds to the power with which
the message is transmitted, α is a constant that depends on the propagation medium. In
general, α assumes values from two to six. Propagation medium with no obstacles has α
close to two. Based on the graph in Figure 1.b and Equation 1, it is possible to determine
the needed power for one node to reach another node in the WSN. The SMET problem
can be defined as the problem of finding the set of transmission powers (one Pt for each
node) in such way that the connectivity graph is a Stronlgly Connected Component (SCC)
and, at the same time, the sum of nodes’ transmission powers (Eq. 2) is minimum. SMET
decision version is an NP-Complete problem.

3.2. A Baseline for SMET Problem

A trial and error approach to the SMET problem is not feasible for networks with any
number of nodes, since each node can be assigned to an infinite number of real values
for transmission power. Cheng et al. [Cheng et al. 2003] proposed an approximation
algorithm that generates solutions with consumptions of, at most, two times the minimum.
In the present work, this algorithm will be used as a baseline to compare fault-tolerant
algorithms with not fault-tolerant ones. In other words, it will be used to find out the extra
cost, in terms of power consumption, and fault tolerance.
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This baseline algorithm is simply based on the computation of the Minimum
Spanning Tree (MST), i.e., the distance graph (Figure 1.b). Next, transmission powers
are assigned according to the generated tree, in such way that every edge in the tree
exists in the WSN connectivity graph. Henceforth, for simplicity, this algorithm will
be referred as MST SMET. MST SMET has the time complexity of Minimum Span-
ning tree computation, that is O(V 2log(V )), for an implementation using the Kruskal
algorithm [Ahuja et al. 1988]. Although it has polynomial time complexity, this is
not a practical algorithm, because it requires a very large (at least Ω(E + V log(V ))
[Faloutsos and Molle 1995]) number of messages in the network. It also needs the loca-
tion of every node in the network, which, in most WSNs, is not available. Figure 2 shows
the complete graph and the generated topology for a network with 50 sensor nodes. No-
tice that, in the topology of Figure 2, any fault node (except for a leaf node) will cause
loss of connectivity. Algorithm 1 presents the definition of MST SMET. It is important to
notice that nodes’ positions are necessary in MST SMET input data.

Figure 2. Connectivity topology generated by MST SMET

Data: A Set of nodes N [V u(x, y)]
Result: A setting for the N nodes transmission powers that generates an SCC
Generate the distances complete Graph Gc from N [V u(x, y)];
Compute The Kruskal Algorithm in the complete Graph Gc resulting in
TMST ;
For each node V u(x, y): Set Pu to the minimum value that makes node
V u(x, y) reach everyone of its TMST neighbors;

Algorithm 1: MST SMET

The notation N [V u(x, y)] represents a vector of N nodes V u(x, y), in which x
and y are the geographical coordinates of each node V u.

3.3. Introducing Fault Tolerance with Redundant MST

Faults in WSN nodes are extremely common in real scenarios. Due to the importance
of fault tolerance in a WSN topology for real deployment, we here propose a MST-
based algorithm that generates fault-tolerant topologies with low energy consumption,
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namely Redundant MST. Since MST SMET presented good results in reducing the en-
ergy consumption [Cheng et al. 2003], we provide a variation of this algorithm for redun-
dant topologies. First, the algorithm computes the MST in the complete distances’ graph
Gc, generating TMST . Next, the edges of TMST are removed from the original distances’
graph Gc obtaining Gc′ = Gc − TMST . Finally, the algorithm computes another MST,
TMST2, now in Gc′. Notice that TMST and TMST2 are completely edge-independent. The
redundant topology will then consist of TMST ∪ TMST2. Thus, transmission powers are
assigned according to TMST ∪ TMST2 topology, in such way that every edge in TMST

∪ TMST2 exists in the WSN connectivity graph. Figure 3 presents the topology gener-
ated by Redundant MST. Algorithm 2 presents the definition of Redundant MST. As in
MST SMET, Redundant MST time complexity is upper bounded by the Kruskal algo-
rithm and, thus, is equal to O(V 2log(V )).

Although Redundant MST introduces fault tolerance to the WSN, it must be un-
derstood as a baseline for redundant minimum energy topologies, because it suffers from
the same practical shortcomings of MST SMET (e.g., no viable distributed implementa-
tion and need of position awareness). With that in mind, we proceed to the proposition
of a practical distributed algorithm that will have its performance compared to Redundant
MST with evaluation purpose.

Figure 3. Connectivity topology generated by Redundant MST

Data: A Set of nodes N [V u(x, y)].
Result: A setting for the N nodes transmission powers that generates an

SCC.
Generate the distances complete Graph Gc from N [V u(x, y)];
Compute Kruskal Algorithm in the complete Graph Gc resulting in TMST ;
Generate Gc′ = Gc− TMST ;
Compute Kruskal Algorithm in the Graph Gc′ resulting in TMST2;
For each node V u(x, y): Set Pu to the minimum value that makes node
V u(x, y) reach everyone of its TMST U TMST2 neighbors;

Algorithm 2: Redundant MST
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3.4. Introducing Feasibility with MLD

As the name may indicate, the Minimum Link Degree approach consists of defining a
constant parameter K that will be the minimum number of neighbors a node must have
in the network topology.

Xue and Kumar [Xue and Kumar 2004] show that it is possible to statistically
guarantee that, for sufficient large values of K, MLD generates fully connected topolo-
gies. They proved that, given a graph G(N), with N randomly distributed nodes
within a given area, limN→∞ Pconnected(G(N)) = 1 if K > 2/log(4/e) × log(N).
Pconnected(G(N)) denotes the probability of G(N) being a connected graph. To com-
plement this asymptotic result, the authors experimentally evaluate the effect of K on the
probability of connectivity for different values of N . Their experimental results show that
for K = dlog(N)e, Pconnected(G(N)) ≈ 1.

In all of our experiments, presented in Section 5, we set K = 4. We fixed this
value after empirical evaluation, because it always resulted in connected and fault-tolerant
topologies.

As mentioned before, a great advantage of MLD is that it can be easily imple-
mented in a distributed way. To do so, each node just needs to send beacon messages
with gradually higher transmission powers until K nodes answer with “I’ve heard you!”
messages. Moreover, in MLD there is no need for nodes’ geo-location awareness (no-
tice Algorithm 3 input). It can even be periodically applied to scenarios with mobility
to generate connected topologies over time. Consequently, it is a much more practicable
algorithm. The definition of MLD is presented in Algorithm 3. The algorithm has O(V 2)
time complexity. Its distributed version has O(D), where D is the maximum distance
between a pair of nodes, in the WSN. Figure 4 shows an MLD topology.

Figure 4. Connectivity topology generated by MLD
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Data: A Set of nodes N [V u]; An integer K
Result: A setting for the N nodes transmission powers that generates an SCC.
Initialization: Set Pu = 0, for every node u;
For each node V u: Set Pu to the minimum value that reaches at least K
nodes in N [V u];

Algorithm 3: Minimum Link Degree

4. Methodology

To evaluate the performance of MLD in comparison with MST and Redundant MST, these
algorithms were implemented in the Sinalgo network simulator [EDC Group 2008].

The comparison of algorithms consider three metrics: sum of transmission powers
of all nodes (Equation 2, Section 3); highest node consumption in the network (Equation
3); and standard deviation between network nodes’ transmission powers (Equation 4). In
Equations 3 and 4, Pu corresponds to the transmission power of node u, P is the average
consumption and N is the total number of nodes in the network.

max(Pu);u = 1, ..., N, (3)

n∑

u=1

√√√√(Pu− P )2

(n− 1)
. (4)

Although the minimization of the first metric is the main goal, the second metric
(maximum consumption of a node) indicates how fast the failure of the first node will
happen, that is, in a not fault-tolerant topology, represents the network lifetime itself. The
third metric shows how uniformly distributed between nodes, the transmission powers
are. A small standard deviation means that nodes’ batteries are more equally consumed
extending the lifetime of a fault-tolerant network.

The simulation space consisted of a 500m × 500m plane. The algorithms were
tested in networks that have from 20 to 100 nodes (less than four nodes per 100m2, re-
ferred as sparse) and from 100 to 800 nodes (more than four nodes per 100m2, referred as
dense). Five scenarios, with nodes randomly distributed in a two-dimensional space, were
conducted for each node cardinality. The graphics in Section 5 show the average results
with confidence intervals. The confidence intervals have a 95% confidence probability.

As a final experiment, we compare the fault tolerance of generated topologies by
analyzing the number of node faults survived at each topology, according to two very
different fault models. The first one models faults caused by total consumption of a node
battery supply. In this case, nodes are removed from the network in order of their con-
sumption, i.e., the network node with the highest consumption is the first one to be re-
moved and so on. In the second model, the goal is to simulate nodes’ faults due to natural
causes in the sensed environment (e.g., node damaged because of high temperature or
smashed by an animal). In this case, the fault node is randomly selected in the topology.
In both models, nodes are deactivated until the network loses connectivity, i.e., until there
exists a given pair of alive nodes with no path between one another. In this last experi-
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ment, the algorithms were compared to each other in 10 different position sets for each
kind of node density, sparse and dense.

5. Simulation and Results
In this section, we discuss our simulation results. Transmission powers were computed
according to Equation 1 (Section 3) with α = 2.0 and Thr = 0.7, usual values for free-
space modeling [Cheng et al. 2003].

5.1. Energy Consumption

The first desired property in our topologies is the low energy consumption. Since our
experiments were made with randomly positioned nodes, tests with fewer nodes have less
precise confidence intervals due to the lower probability of similarities in the geographical
distribution of nodes.

(a) Sparse (less than 4 nodes/100m2) (b) Dense (more than 4 nodes/100m2)

Figure 5. Total network consumption in generated topologies

Figure 5 shows a comparison between algorithms, considering the total energy
consumption in sparse and dense networks. The first interesting result from this ex-
periment is that the Redundant MST consumes around two times more energy than
MST SMET. This may be understood as the extra cost of adding fault tolerance to a low
energy topology. Moreover, results show that this double cost does not seem to change
with the increase of the node density, remaining approximately constant.

Turning our attention to the practical aspect of the topology generation, the results
show that MLD has an average increase of less than 50% in energy consumption, in sparse
scenarios, when compared to non-practical Redundant MST. In addition, it is possible to
notice that, with MLD topology, the energy consumption decreases with the node density.
For instance, with 20 nodes the MLD consumption is 52% higher than Redundant MST.
With 800 nodes, the extra consumption decreases to 28%. In fact, with more than four
nodes per 100m2, the difference is less than 35%.

Figure 6 shows the maximum consumptions at nodes. As we can see, the maxi-
mum consumption decreases exponentially with the node density. This metric indicates in
which topology the first fault of a node will occur. MST SMET has the best results, i.e.,
the lowest consumption. However, the first fault in MST SMET will cause the network
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(a) Sparse (less than 4 nodes/100m2) (b) Dense (more than 4 nodes/100m2)

Figure 6. Maximum consumption at a node in generated topologies

disconnection, because every node is extremely important for the MST SMET topology.
Redundant MST and MLD have higher maximum consumptions. Since Redundant MST
always includes MST SMET topology, Redundant MST nodes will always have higher
consumptions than MST SMET nodes. The difference decreases with node density. The
maximum consumptions in the three algorithms become very similar in dense networks.

(a) Sparse (less than 4 nodes/100m2) (b) Dense (more than 4 nodes/100m2)

Figure 7. Standard deviation between nodes’ power consumption in generated
topologies

Figure 7 presents the standard deviation of the power transmission for the nodes.
As in the maximum consumption, the performance difference decreases with the node
density. All three metrics present this behavior. This is an indication that MLD results get
better, in comparison with the baselines, with the increase of the node density.

Looking back at the total network consumption (Figure 5), with 800 nodes, MLD
consumed 2.5 times more than MST SMET. Considering the MST SMET approxima-
tion rate of two, this result shows that MLD generates fault-tolerant topologies with at
most five times more consumption than the minimum possible, not fault tolerant, energy
topology (i.e., the optimal solution for SMET).

When we visually inspect the generated topologies (Figures 3, 4 and 5), one may
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notice that MLD topology seems to be more redundant, i.e., this network may survive to
more node faults than the other two. This observation motivated our next experiment that
analyses the number of tolerated faults until the network loses connectivity.

5.2. Fault-Tolerance Analysis

Our first analysis of the fault tolerance considers faults caused by the lack of battery. At
each time, the alive node with the highest consumption is removed from the network.
Nodes are removed until the topology becomes disconnected. Figure 8 shows boxplots of
the results in sparse (20 nodes, less than 1/100m2) and dense (100 nodes, 4/100m2).

Figure 8. Number of faults until the network disconnects for each algorithm in
sparse and dense scenarios. Battery fault model

The result shows that MLD presents the best performance, being two times more
fault tolerant in sparse scenarios and 60% more fault tolerant in dense, when compared
with Redundant MST considering average results.

Figure 9 presents results for the random fault tolerance. In this case, MLD presents
even better results when compared to the Redundant MST.

In both Figures 8 and 9, we can see MST SMET results in the center of the images.
As expected, the number of tolerated faults is zero, except for rare cases in which the fault
occurs in a leaf of the MST topology.

The results show that the practical algorithm MLD presents a better performance
than the baseline, the Redundant MST, with respect to the number of tolerated faults in
both, sparse and dense scenarios with both fault models.

6. Conclusions and Future Works
In this work, we investigate aspects of the Strongly Minimum Energy Topology problem,
which has its decision version known to be NP-Complete. Specifically, we discuss the
importance of fault tolerance in WSNs. Based on the MST SMET, an algorithm for not
fault-tolerant topologies, we propose a non-practical algorithm, Redundant MST, to be
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Figure 9. Number of faults until a network disconnection occurs for each algo-
rithm in sparse and dense scenarios. Random fault model

used as a baseline for fault-tolerant topologies. Next, we directed our attention to the
practical aspect, proposing the Minimum Link Degree, a practical, distributed and fault-
tolerant algorithm.

All three algorithms were implemented in the Sinalgo platform and compared with
respect to energy consumption and fault-tolerance degree. Simulation results show that
MLD is a good strategy for creating fault-tolerant topologies. It consumes around 50%
more energy than the Redundant MST in sparse scenarios and 35% more in dense scenar-
ios. Because of a higher redundancy in MLD topologies, the number of survived faults is,
on average, two times larger than in Redundant MST. If, in a given WSN, the low energy
consumption and the fault tolerance are equally important, we may define a cost-benefit
functionBC asBC = WSNfaultsSurvived/WSNtotalConsumption. In all experimented sce-
narios, BC(MLD) > BC(Red.MST ) > BC(MST SMET ). This results shows that
MLD has a great potential of use because, in many sensing applications, the fault toler-
ance of the network can be even more important than the total energy consumption. To
summarize, Table 1 presents a qualitative comparison among the evaluated algorithms.

Time Com-
plexity

Fault Toler-
ant Distributed? Consumpt.

(at most)
Survived
Faults

MST SMET O(V 2log(V )) No Not viable 2 x Min. None
Red. MST O(V 2log(V )) Yes Not viable 4 x Min. Good
MLD O(V 2) Yes Viable 6 x Min. Better

Table 1. Qualitative comparison between algorithms

Some interesting future extensions would be: (i) evaluate MLD in a WSN scenario
with mobility; (ii) apply MLD to generate low-power and fault-tolerant topologies in real
WSNs; (iii) design specific routing algorithms to work on an MLD topology; and (iv)
study MLD variations for environments with physical obstacles.
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Abstract. Consensus is a key service to design reliable applications on distri-
buted dynamic systems. Unlike static systems, in such systems the set of par-
ticipants is unknown and varies during the execution. This paper presents a
general consensus for the shared memory model, subject to process crashes,
with two innovative features: it does not require the knowledge of the cardina-
lity of the system membership and it supports the use of both failure detectors
and leader detector.

Resumo. O consenso é um serviço fundamental para o desenvolvimento de
aplicações confiáveis sobre sistemas distribuı́dos dinâmicos. Diferentemente
de sistemas estáticos, em tais sistemas o conjunto de participantes é desconhe-
cido e varia ao longo da execução. Neste artigo, apresentamos um consenso
genérico para o modelo de memória compartilhada, sujeito a falhas por pa-
rada, com duas caracterı́sticas inovadoras: ele não pressupõe o conhecimento
da cardinalidade do conjunto de processos em execução e suporta tanto o uso
de detectores de falhas quanto de lı́der.

1. Introdução
Sistemas distribuı́dos baseados em redes entre pares (P2P), computação em nuvem, redes
de área de armazenamento (SANs), etc., são considerados dinâmicos no sentido de que os
nós podem entrar e sair livremente, sem a necessidade de uma autoridade administrativa
centralizada, de modo que o conjunto de participantes é auto-definido e variável. O dina-
mismo inerente a esses ambientes introduz uma imprevisibilidade adicional que deve ser
levada em conta no projeto de algoritmos. Tais sistemas podem se beneficiar do consenso
para atingir confiabilidade.

O consenso [Fischer et al. 1985] é uma abstração fundamental em sistemas dis-
tribuı́dos tolerantes a falhas onde não existe uma autoridade central para coordenar suas
ações e que exige acordo entre os processos. Para que um conjunto de processos realize
o consenso, cada processo propõe um valor e todos os processos corretos devem decidir
por um único valor escolhido entre os propostos, a despeito de falhas no sistema. A mai-
oria dos protocolos de consenso encontrados na literatura é voltada para sistemas em que
a comunicação interprocessos se dá através de passagem de mensagens. Poucas são as
propostas de algoritmos de consenso para sistemas em que os processos comunicam-se
através de uma memória compartilhada, apesar de sua importância.

O modelo assı́ncrono de memória compartilhada condiz com as modernas arquite-
turas multinúcleo, onde vários núcleos acessam uma mesma memória fı́sica. O estado da
arte atual aponta para um cenário em que desde supercomputadores até simples sensores
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serão multiprocessadores com memória compartilhada [Herlihy and Luchangco 2008].
Espera-se, já para o inı́cio da próxima década, o surgimento de máquinas exascale,
isto é com capacidade de processamento da ordem de 1018 operações por segundo
[TOP500 2014]. O gerenciamento de recursos nesses ambiente exige a disponibilidade
de serviços de coordenação e acordo das mais variadas naturezas.

Outra classe importante de sistemas é a de serviços de armazenamento de dados de
alta disponibilidade e tolerantes a falhas, tais como as (i) redes de área de armazenamento
(SANs), e.g., PASIS [Goodson et al. 2004]; (ii) sistemas de armazenamento P2P Bizanti-
nos, e.g., Rosebud [Rodrigues and Liskov 2004], OceanStore [Kubiatowicz et al. 2000];
e (iii) sistemas de passagem de mensagem nos quais servidores são modela-
dos como componentes de armazenamento, e.g., Fleet [Malkhi and Reiter 2000],
Coca [Zhou et al. 2002].

Em uma SAN, um conjunto de discos conectados a uma rede (ou NAD – Network
Attached Disks) é acessado diretamente pelos processos no sistema por requisições de
escrita e leitura. Desse modo, um NAD pode ser visto como uma memória compar-
tilhada com blocos de discos modelados como registradores compartilhados acessados
concorrentemente por diversos processos. Como não é necessário qualquer conhecimento
prévio sobre o conjunto de processos que participam no sistema, uma SAN é definida
como um sistema dinâmico. Por isso, protocolos destinados a sistemas dinâmicos de
memória compartilhada, podem ser mapeados para tais sistemas. Na realidade, as vanta-
gens desta estrutura têm motivado o projeto de algoritmos de consenso baseados em disco
[Aguilera et al. 2003, Chockler and Malkhi 2002, Gafni and Lamport 2003], que são ca-
pazes de fornecer serviços de armazenamento distribuı́dos confiáveis.

É bem sabido que não existe solução determinı́stica para o consenso em siste-
mas assı́ncronos sujeitos a falhas, mesmo na ocorrência de uma única falha de pro-
cesso [Fischer et al. 1985]. Detectores de falhas são uma alternativa elegante para con-
tornar esta impossibilidade. Um detector de falhas da classe ♦S pode ser visto como
um oráculo que fornece dicas sobre processos que falham [Chandra and Toueg 1996]. O
oráculo lı́der Ω, fornece aos processos uma identidade de processo (supostamente) cor-
reto [Lamport 1998]. As classes de detectores ♦S e Ω são equivalentes no sentido de que
são as mais fracas que permitem realizar o consenso em sistemas de passagem de mensa-
gens [Chandra et al. 1996] ou de memória compartilhada [Delporte-Gallet et al. 2004].

Estudos do problema do consenso em sistemas de memória compartilhada,
sujeitos a falhas, mostram que as condições suficientes e necessárias nem sempre
são as mesmas de sistemas de passagem de mensagens [Guerraoui and Raynal 2007,
Lo and Hadzilacos 1994, Neiger 1995]. Em particular, enquanto é requerida a maioria
de processos corretos para resolver o consenso no modelo de passagem de mensagens, as
soluções para ambientes de memória compartilhada podem ser wait-free, isto é, o proto-
colo funciona corretamente, mesmo que até n− 1 processos falhem.

Contribuição. Neste artigo, apresentamos um algoritmo genérico para o consenso em
sistemas assı́ncronos, dinâmicos, de memória compartilhada, sujeitos a falhas de pro-
cessos. O algoritmo é genérico no sentido de que pode ser instanciado com detecto-
res da classe ♦S ou Ω. Alguns trabalhos fornecem soluções para sistemas estendidos
ou com ♦S [Lo and Hadzilacos 1994] ou com Ω [Delporte-Gallet and Fauconnier 2009,
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Neiger 1995], mas, até onde sabemos, não com ambos. O artigo [Khouri and Greve 2013]
apresenta um tal consenso, mas, ele não suporta um dinamismo pleno, já que considera
um conhecimento da cardinalidade n do conjunto de processos do sistema.

Recentemente, um estudo sobre condições de conectividade no grafo de conheci-
mento dos participantes do sistema foi realizado em [Khouri et al. 2013], a fim de resolver
o consenso num ambiente dinâmico de memória compartilhada. O artigo apresenta um
conjunto de protocolos que ampliam o conhecimento sobre os participantes do sistema
através de uma prospecção no grafo de conhecimento, formado a partir de consultas a de-
tectores de participação. O problema de consenso com participantes desconhecidos é, ao
final, reduzido ao problema clássico do consenso com participantes conhecidos, mas que
pertencem ao poço do grafo de conhecimento do sistema. Ou seja, o algoritmo de con-
senso pressupõe o conhecimento da cardinalidade n do conjunto de processos do poço.

Diferentemente de [Khouri and Greve 2013] e [Khouri et al. 2013], o algoritmo
aqui proposto não assume o conhecimento de n, e então pode ser usado de maneira plena
e direta em sistemas dinâmicos. Assim, ao nosso conhecimento, este artigo apresenta o
primeiro protocolo de consenso genérico quanto ao oráculo para sistemas dinâmicos de
memória compartilhada, sem que n seja conhecido. Considerando, portanto, a sincronia
mı́nima necessária para resolver consenso, o algoritmo é ótimo. Também é ótimo no que
diz respeito à resiliência, porque tolera qualquer número de falhas de processos (n− 1).

Na prática, um consenso genérico e modular é um arcabouço muito útil para cons-
truir sistemas dinâmicos de camadas superiores independentes do detector de falhas que
está disponı́vel. Assim, a implementação de consenso pode ser melhor adaptada às ca-
racterı́sticas particulares de cada ambiente; principalmente quando a implementação do
detector serve a muitas aplicações. Desse modo, as aplicações existentes que já estão
rodando sobre os detectores ♦S ou Ω podem ser portadas mais facilmente.

O restante do artigo está organizado como segue: a Seção 2 descreve o modelo do
sistema. A Seção 3 apresenta o algoritmo genérico e a Seção 4 suas provas de corretude.
A Seção 5 traz uma discussão sobre trabalhos relacionados e a Seção 6 conclui o artigo.

2. Modelo do Sistema
O sistema dinâmico é composto por um conjunto infinito de processos que se comuni-
cam através de uma memória compartilhada e que podem falhar (crash), parando prema-
tura ou deliberadamente (por exemplo, saindo arbitrariamente do sistema). Não fazemos
suposições sobre a velocidade relativa dos processos para dar passos ou para realizar
operações de acesso à memória compartilhada, isto é, o sistema é assı́ncrono. Para facili-
tar a apresentação, assumimos a existência de um relógio global que não é acessı́vel pelos
processos, cuja faixa de ticks, T , é o conjunto dos números naturais.

2.1. Processos
Consideramos o modelo de chegada finita [Aguilera 2004], isto é, o sistema tem um
número infinito de processos que podem entrar e sair em instantes arbitrários, mas em
cada execução esse número é limitado, embora desconhecido. Existe um instante a par-
tir do qual nenhum novo processo entra. Cada processo pi localiza-se num nó distinto e
possui uma identidade distinta, i, tal que o conjunto dessas identidades é totalmente orde-
nado. No decorrer do artigo, denotamos um processo por seu nome ou por sua identidade.
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A despeito da entrada e saı́da de processos, é preciso contar com um conjunto
de processos estáveis A noção de estável refere-se a um processo que entra no sistema e
permanece ativo durante toda computação. Assim, admitimos a existência de pelo menos
um processo estável no sistema. Note que para a conversão do algoritmo é suficiente que
um processo permaneça ativo até que escreva uma decisão v em seu registrador e retorne
v para a aplicação. Denotamos ΠFA tal conjunto de participantes do sistema, | ΠFA |≤ 1.

2.2. Memória Compartilhada
A memória compartilhada consiste de um arranjo R[n] de registradores regulares do tipo
1-escritor-n-leitores (1WnR) que se comportam corretamente. Um registrador é um ob-
jeto compartilhado que aceita dois tipos de operação: leitura e escrita. O registrador R[i]
pertence ao processo pi, que é o seu único escritor, mas pode ser acessado por qualquer
pj para leitura. Comportamento correto de um registrador significa que ele sempre pode
executar uma leitura ou escrita e nunca corrompe o seu valor.

Uma operação invocada sobre um registrador compartilhado não é instantânea, ela
dura um tempo desde a invocação até a resposta. Portanto, é possı́vel que as operações
invocadas por diferentes processos sobre um mesmo registrador se sobreponham no
tempo. Um registrador regular é mais fraco que um atômico e comporta-se como se-
gue [Lamport 1986]. Uma leitura que não sobrepõe a uma escrita, obtém o valor atual
(último valor escrito). Uma leitura concorrente a uma ou mais escritas, pode retornar o
valor antigo (escrito pela última operação de escrita não-concorrente à leitura), ou o valor
sendo escrito por uma das escritas concorrentes. Além disso, se uma escrita sobrepõe a
duas leituras sequenciais, a primeira leitura pode retornar o novo valor v′; e a segunda
retornar o valor antigo v. Este fenômeno é chamado de inversão novo/antigo.
Propriedade 1 Sejam os registradores regulares R[i] e R[j]; e os processos p e q
tais que: (1) p executa writep(R[i], v) e em seguida readp(R[j]); (2) q executa
writeq(R[j], w) e em seguida readq(R[i]). Então, se nenhuma outra operação é efetuada
sobre R[i] e R[j], p obtém w na leitura em R[j] ou q obtém v na leitura em R[i].
Prova. Suponha, por contradição, que p não obtém w e q não obtém v. Considere os
seguintes instantes de inı́cio e término das operações executadas por p e q:
p: twp

b e twp
e : inı́cio e término da operação writep(R[i], v); trpb e trpe : inı́cio e término da

operação readp(R[j]). Portanto: twp
b < twp

e < trpb < trpe ⇒ twp
e < trpb (A).

q: twq
b e twq

e: inı́cio e término da operação writeq(R[j], w); trqb e trqe: inı́cio e término da
operação readq(R[i]). Portanto: twq

b < twq
e < trqb < trqe ⇒ twq

e < trqb (B).
Da nossa hipótese, p não obtém w. Isso só pode acontecer, com registradores regulares,
se readp(R[j]) termina antes ou, possivelmente, é concorrente writeq(R[j], w). Portanto,
trpb ≤ twq

e (C). Por outro lado, ainda pela hipótese, q não obtém v. Então, trqb ≤ twp
e (D).

De (C), (B), (D) e (A) temos: trpb ≤ twq
e < trqb ≤ twp

e < trpb , uma contradição.

2.3. Consenso
No problema do consenso, cada processo pi propõe um valor vi e todo processo correto
decide um mesmo valor v, entre os propostos. Mais precisamente, o consenso é definido
pelas seguintes propriedades [Chandra and Toueg 1996, Fischer et al. 1985]:

Terminação: todo processo correto decide algum valor;
Validade: se um processo decide v, então v foi proposto por algum processo;
Acordo Uniforme: se um processo decide v, então todo processo que decide, decide v;
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2.4. Detectores de Falhas
Para contornar a impossibilidade do consenso em sistemas assı́ncronos, uma abordagem
válida é estender o sistema com detectores de falhas (ou lı́der), os quais proveem o sincro-
nismo extra necessário [Chandra and Toueg 1996]. Um detector de falhas (D) funciona
como um oráculo distribuı́do que fornece dicas sobre processos faltosos (ou corretos).

Detector de Falhas ♦S. Os detectores de falhas podem ser classificados de acordo com
as propriedades de completude e acurácia que exibem. Neste trabalho, o nosso interesse
está sobre a classe de detectores forte após um tempo (eventually strong, ou♦S). Quando
invocado por um processo, ele fornece uma lista de processos suspeitos. Num contexto
de sistema dinâmico, um detector ♦S satisfaz às seguintes propriedades:

Completude forte (Strong completeness). Após um tempo, todo processo faltoso será
considerado permanentemente suspeito por todo processo estável.

Acurácia fraca após um tempo (Eventual weak accuracy). Existe um instante após o qual
algum processo estável jamais será considerado suspeito por qualquer processo estável.

Detector de Lı́der Ω . O detector de lı́der após um tempo, conhecido como Ω, também é
um tipo de oráculo distribuı́do que provê um processo pi com uma função local leader()
que retorna a identidade de um processo considerado correto. Considerando um ambiente
dinâmico, um detector Ω satisfaz à seguinte propriedade:

Liderança após um tempo (eventual leadership): existe um instante após o qual qualquer
invocação de leader() por qualquer processo estável pi, retorna a identidade do mesmo
processo estável pl.

Note que os instantes de estabilidade garantidos pelas propriedades de Ω e ♦S não são
conhecidos pelos processos.

3. Algoritmo Genérico
Nesta seção apresentamos o algoritmo executado por todo processo pi. A função CON-
SENSUS (vi,D) consiste de um laço infinito que recebe o valor inicial de pi e pode ser
instanciada com um oráculo da classe Ω ou da classe ♦S. O valor inicial de pi então,
passa a ser sua “estimativa” para uma possı́vel decisão. O algoritmo funciona em rodadas,
mas nem todos os processos avançam nas rodadas. O número da rodada correntemente
executada por pi, ri, é atualizado seguindo uma sequência estritamente crescente.

Em cada iteração do laço, pi define um processo como proponente
(proposeri), de acordo com o oráculo instanciado. Processos proponentes invocam
PROPOSITION (vi,&ri) para tentar impor uma decisão, enquanto que não proponentes
limitam-se a aguardar a decisão do proponente para então copiá-la. Se D = Ω, o pro-
ponente é o lı́der retornado pelo oráculo. Se D = ♦S, a escolha do proponente segue o
paradigma do coordenador rotativo adaptado para um ambiente dinâmico. Na primeira
iteração, o proponente é o processo de identidade 1 (proposeri = p1) e a cada nova
iteração essa identidade é incrementada de 1. Quando a identidade do proponente alcança
a maior identidade de processo que já se ligou ao sistema, a contagem recomeça de 1.
Assim, enquanto um valor não é decidido, todo processo tem a chance de ser proponente.

Como os detectores Ω e ♦S não são confiáveis, pode acontecer, por exemplo, de
Ω prover lı́deres distintos para processos distintos, ou ♦S suspeitar erroneamente de pro-
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cessos corretos. Em ambos os casos, o resultado é a coexistência de vários proponentes
tentando impor suas decisões. Então, o algoritmo é indulgente para com o detector, isto
é, garante segurança (safety) durante os perı́odos de instabilidade, atingindo vivacidade
(liveness) quando o sistema se estabiliza [Guerraoui and Raynal 2003]. Assim, quando
um proponente pi, na rodada ri, percebe a presença de outro proponente pj , na rodada
rj ≥ ri, desiste de tentar decidir. Então pi retorna para CONSENSUS e volta a definir
um proponente. Quando um não proponente percebe que o proponente de quem ele es-
perava uma decisão abandonou a rodada, também parte para uma nova iteração definindo
um novo proponente. Enquanto novos proponentes são continuamente definidos, aqueles
anteriores (com números de rodada menores), continuamente desistem de decidir, e nesse
perı́odo de anarquia, é possı́vel que nenhuma decisão seja tomada. Felizmente, em algum
instante depois que as propriedades dos detectores passarem a ser satisfeitas, haverá um
único proponente que decidirá um valor e o escreverá em seu registrador, possibilitando a
que os demais processos tomem a mesma decisão e, então, o algoritmo converge.

Cada registrador é composto dos seguintes campos:

R[i].rd: inteiro que indica a rodada corrente executada por pi. Inicializado com 0.
R[i].vl: valor que pode representar uma estimativa, proposta ou decisão de pi. Iniciali-
zado com ⊥, que denota um valor que não pode ser proposto por qualquer processo.
R[i].tg: rótulo que discrimina o valor em R[i].vl: est, pro ou dec. Inicializado com ⊥.

As operações executadas sobre os registradores são:

read(R[i], aux): lê o registrador R[i], retornando seu valor para a variável local aux.
write(R[i], aux): escreve o valor da variável local aux no registrador R[i].

Além dos registradores compartilhados, cada pi possui variáveis locais:

• ri – número da rodada corrente de pi; • ei – estimativa de decisão de pi;
• proposeri – identidade do proponente corrente; • decisioni – valor decidido;
• aux – arranjo de registros (usado como variá- • prop – registro (usado como variá-

vel auxiliar para ler R); vel auxiliar para ler um registrador
•max rd – número da maior rodada em R; compartilhado).

3.1. Descrição do Algoritmo

O protocolo é composto de duas funções: CONSENSUS (vi,D), que é executada por todo
pi, onde vi é o valor inicial de pi e D é o detector utilizado; e PROPOSITION (vi,&ri),
que só é executada por pi quando ele se considera proponente (i.e., proposeri = i), onde
ri é a rodada corrente de pi. No inı́cio da execução de CONSENSUS, pi define proposeri
conforme o detector (linhas 3-4 ou 5-9) e então segue um dos caminhos:

(1) Se proposeri = i, pi invoca PROPOSITION (vi,&ri) (linhas 10-12). Então pi ajusta
sua estimativa corrente, ei, para seu valor inicial, vi, e incrementa o número da rodada
(linha 27). É nesta função que uma decisão ocorre primeiro. A informação constante
no registrador de um proponente bem sucedido, começa como uma estimativa que vai
amadurecendo, passa pelo estágio de proposta até alcançar o estado de decisão. Isso
acontece em duas fases quase idênticas – linhas 28-42 e 43-54.

Na fase 1, pi escreve em R[i] seus dados correntes, ri e ei, e o rótulo “est”, que
identifica o estágio de maturidade da informação (linha 28). Em seguida, pi lê o arranjo de
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1: ri ← 0; proposeri ← 0; aux = Ø;
2: loop
3: if (D ∈ Ω) then
4: proposeri ← leader();
5: else if (D ∈ ♦S) then
6: if (proposeri ≤| aux |) then
7: proposeri ← proposeri + 1;
8: else
9: proposeri ← 1;

10: if (proposeri = i) then
11: decision =PROPOSITION(vi,D);
12: if (decision 6= ⊥) then return decision;
13: else
14: if (D ∈ Ω) then
15: repeat;
16: read (R[proposeri], prop);
17: until ((prop.tg = dec) ∨ (proposeri 6= leader());
18: else if (D ∈ ♦S) then
19: repeat
20: read (R[proposeri], prop);
21: until ((prop.tg = dec) ∨ (proposeri ∈ suspectedi));
22: if ( (prop.tg 6= dec) ∨ ( (prop.tg =dec) ∧ (prop.vl = ⊥) ) ) then
23: read (R, aux);
24: if ( (prop.tg = dec) ∧ (prop.vl 6= ⊥) ) then
25: write (R[i], prop);
26: return prop.vl;

Figura 1. Algorithm CONSENSUS (vi,D)

registradores R (linha 29). Se obtém alguma decisão, adota-a como a sua e retorna para
CONSENSUS (linhas 30-32). Se por outro lado, percebe que há algum outro proponente
em uma rodada maior ou igual à sua, pi desiste de tentar impor uma decisão, escreve um
valor inválido (⊥) e o rótulo “dec” em R[i] e retorna ⊥ (linhas 34-39). Outra verificação
como esta é feita na fase 2. Isso impede que dois (ou mais) proponentes concorrentes de-
cidam valores distintos. Se, ainda, pi obtém alguma proposta em R, altera sua estimativa
para este valor (linhas 41-42) e a escreve em R[i], atualizando seu estado para “pro”.

Na fase 2, pi lê os registradores compartilhados, verifica a existência de propo-
nentes mais adiantados e se for o caso, desiste da rodada (linhas 43-49). Se no entanto
ele persiste, verifica se há alguma decisão em R e, em caso positivo, altera sua estimativa
para este valor (linhas 51-52). Por fim, pi dissemina sua decisão escrevendo-a em R[i],
com o rótulo apropriado, “dec”, retornando para CONSENSUS (linhas 53-54). Uma vez
que um valor v 6= ⊥ é retornado, pi retorna v para a aplicação (linhas 11-12). Nos casos
em que PROPOSITION retorna ⊥, pi segue para a próxima iteração (linha 2).

(2) Se proposeri 6= i, pi permanece em um repeat-until esperando obter uma decisão do
proponente (linhas 14-17 ou 18-21). No entanto, se pi suspeita do proponente, abandona
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27: ei ← vi; ri ← ri + 1;
28: write (R[i], 〈ri, ei, est〉)
29: read (R[1..], aux[1..]);
30: if (∃j : aux[j].tg = dec) then
31: write(R[i], 〈−, aux[j].vl, dec〉);
32: return aux[j].vl;
33: else
34: if (∃ j : aux[j].rd ≥ ri) then
35: max rd← j : ∀j, k : aux[j].rd ≥ aux[k].rd;
36: if (max rd > ri) then
37: ri ← max rd;
38: write(R[i], 〈−,⊥, dec 〉);
39: return ⊥;
40: else
41: if (∃j : (aux[j].tg = pro) then
42: ei← (aux[j].vl:∀j, k:aux[j].tg = aux[k].tg=pro, aux[j].rd≥ aux[k].rd);
43: write (R[i], 〈ri, ei, pro〉);
44: read (R[1..ns], aux[1..ns]);
45: if (∃ j : aux[j].rd > ri) then
46: max rd← j : ∀j, k : aux[j].rd ≥ aux[k].rd;
47: ri ← max rd;
48: write(R[i], 〈−,⊥, dec 〉);
49: return ⊥;
50: else
51: if (∃j : aux[j].tg = dec) then
52: ei← (aux[j].vl:∀j, k:aux[j].tg = aux[k].tg=dec, aux[j].rd≥ aux[k].rd);
53: write (R[i], 〈ri, ei, dec〉);
54: return ei;

Figura 2. Algorithm PROPOSITION (vi,&ri)

a espera e começa nova iteração. Se D = Ω, a suspeita se dá quando Ω retorna uma
identidade diferente do proponente corrente (linha 17). SeD = ♦S, o proponente aparece
na lista de suspeitos (linha 21). Note que quando proposeri abandona a rodada, escreve
um valor inválido com rótulo “dec” (linhas 38, 48), o que também libera pi da espera.
No caso do detector ♦S, antes de pi iniciar uma nova iteração, lê os registradores R a
fim de obter informações necessárias à definição do novo proponente, a saber, o tamanho
corrente do conjunto de participantes no sistema (linhas 22-23). Por fim, se pi obtém uma
decisão v 6= ⊥, decide o mesmo valor, o qual retorna para a aplicação (linhas 24-26).

4. Prova de Corretude
Esta seção apresenta um esquema da prova de que o Algoritmo 1 satisfaz às propriedades
do Consenso. Um processo pi invoca CONSENSUS(vi,D), com seu valor inicial vi como
argumento, que passa a ser sua estimativa (linha 1) para uma possı́vel decisão (validade).
Então pi entra em um laço (linha 2) do qual só sai após decidir um valor (a menos que falhe
ou deixe o sistema). Quando pi é proponente, tenta decidir um valor que será copiado por
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todo pj tal que proposerj = i. Mas, como dito na Seção 3, mais de um processo pode
considerar-se proponente ao mesmo tempo. Nas provas a seguir, atenção especial será
dada a este caso para garantir que uma mesma decisão seja tomada por todos (acordo) e
que os processos estáveis em algum instante cheguem a uma decisão (terminação).

Notação. Consideramos que “um processo pi propõe um valor v” quando pi escreve v
em seu registrador junto com tag: pro, isto é, executa a operação write(R[i], 〈 − v, pro〉).
Da mesma forma, consideramos que “pi decide um valor v” quando executa a operação
write(R[i], 〈 −, v, dec 〉) e retorna o valor v. Denotamos SM-AS[ΠFA, f,D] um sistema
de memória compartilhada, assı́ncrono, dinâmico (chegada finita – finite arrival), em que
até f processos podem falhar por parada, estendido com um detector Ω ou ♦S.

Lema 1 (Validade) Em um sistema SM-AS[ΠFA, f,D], se algum processo pi ∈ ΠFA in-
voca CONSENSUS(−,D) e decide v, então v é o valor inicial de algum processo.

Prova. Um processo pi pode decidir um valor executando as linhas 25, 31 ou 53. Nas
linhas 25 e 31, pi decide um valor v que já foi decidido, obtido por ele em algum registra-
dor (linhas 16 ou 20, 24-25; e 29-31; respectivamente). Então, é suficiente ver o caso em
que pi decide na linha 53. Nesse caso, o valor decidido é o que está armazenado em ei.

Todo R[j].vl é inicializado com ⊥. Na linha 27, pi atribui a ei seu valor inicial
vi. Assim, na primeira vez que pi,∀i, escreve em R[i].vl, escreve seu valor inicial (linha
28). Nas demais operações de escrita, o valor escrito por pi é seu valor inicial (atribuı́do
a ei na linha 27) ou o valor obtido em algum R[j] e atribuı́do a ei (linhas 29, 41-43 ou 44,
51-53). Portanto, todo valor v 6= ⊥ em R[j].vl,∀j, é o valor inicial de algum processo.
Consequentemente, se pi decide v, v é o valor inicial de algum processo. Lema1�

Lema 2 (Acordo) Em um sistema SM-AS[ΠFA, f,D], se algum processo pi ∈
ΠFA invoca CONSENSUS(−,D) e decide v, e outro processo pj ∈ ΠFA invoca
CONSENSUS(−,D) e decide u, então u = v.

Prova. Um processo pi decide um valor v ao executar a linha 25, 31 ou 53. Se ele
decide na linha 25 ou 31, v é um valor que foi decidido por algum pj e obtido por pi,
respectivamente, na linha 16 ou 20; ou na linha 29, de modo que o Lema é satisfeito.
Considere, então, que pi decide na linha 53. Suponha, sem perda de generalidade, que
dois processos, pi e pj , são os únicos proponentes em um intervalo de tempo I , em que
pi, executando a rodada ri, decide v e é o primeiro processo a decidir; e pj , executando a
rodada rj , decide u ou abandona a rodada sem decidir. Vamos analisar os seguintes casos:

Caso 1: rj > ri. Considere as operações de escrita e leitura executadas por pi nas linhas
43 e 44, respectivamente; e as operações de escrita e leitura executadas por pj nas linhas
28 e 29, respectivamente. Pela Propriedade 1, pi obtém R[j] = 〈rj,−,−〉 na linha 44, ou
pj obtém R[i] = 〈ri, ei, pro〉 (ou 〈ri, ei, dec〉, se pi já tiver executado a linha 53) na linha
29. Se pi escreve 〈−, v, dec〉, na linha 53, é porque não obteve R[j] = 〈rj,−,−〉 na linha
44, ou teria desistido da rodada (linhas 45-49) sem atingir a linha 53. Portanto, quando pj
executa a linha 29, obtém (a) R[i] = 〈ri, v, pro〉; ou (b) R[i] = 〈ri, v, dec〉.

(a) Como, da nossa hipótese, pi e pj são os únicos proponentes em I , se pj obtém
R[i] = 〈ri, v, pro〉, avalia os predicados das linhas 30 e 34 como falso e o da linha 41
como verdadeiro. Então atribui v a ej na linha 42. Em sua segunda leitura sobre R
(linha 44), pj obtém, novamente, R[i] = 〈ri, v, pro〉, ou R[i] = 〈ri, v, dec〉. Em qualquer
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dos casos, pj avalia o predicado da linha 45 como falso e, independente da avaliação do
predicado da linha 51, executa a operação write(R[j], 〈rj, ej, dec〉) com ej = v e o Lema
é mantido.

(b) Se pj obtém R[i] = 〈ri, v,dec〉, na linha 29, avalia o predicado da linha 30 como
verdadeiro e executa write(R[j], 〈rj, v, dec〉), de modo que o Lema é satisfeito.

Caso 2: rj = ri. Considere as operações de escrita e leitura executadas nas linhas 28
e 29, respectivamente, por pi e pj . Pela Propriedade 1, pi obtém R[j] = 〈rj,−,−〉, ou
pj obtém R[i] = 〈ri,−,−〉. Se pi decide v na linha 53, é porque não obteve R[j] =
〈rj,−,−〉 na leitura da linha 29, caso contrário, pi teria desistido da rodada, contrariando
a nossa hipótese. Então, pj obtém ri = rj (linha 29) e desiste da rodada escrevendo
〈−,⊥, dec〉, de modo que o Lema á satisfeito.

Caso 3: rj < ri. Considere as operações de escrita e leitura das linhas 43 e 44,
executadas por pj na rodada rj , bem como as operações de escrita e leitura das linhas
28 e 29, executadas por pi na rodada ri, respectivamente. Pela Propriedade 1, pi obtém
R[j] = 〈rj, u, pro〉 (ou valor mais atualizado); ou pj obtém R[i] = 〈ri, v, est〉.

(a) Se pj obtém R[i] = 〈ri, v,est〉, avalia o predicado da linha 45 como verdadeiro e
desiste da rodada, de modo que o Lema se mantém.

(b) Se pi obtém R[j] = 〈rj, ej, pro〉 na linha 29, uma vez que pi e pj são os únicos
proponentes, e pi decide primeiro, pi avalia os predicados das linhas 30 e 34: falso. Seja
ej = v. Na linha 41 pi avalia o predicado: verdadeiro, de modo que atribui v a ei na
linha 42. Na linha 44, pi obtém, novamente, R[j] = 〈rj, u, pro〉. Mais uma vez, como
pi e pj são os únicos proponentes, pi avalia os predicados das linhas 45 e 51: falso e
decide ei = v na linha 53. Então, se pj não obtém R[i] = 〈ri, v, est〉 na linha 44, avalia o
predicado das linhas 45 e 51: falso e decide v na linha 53, satisfazendo o Lema. Lema2�
Lema 3 Em um sistema AS[Π, f,D], D = (♦S ou Ω), pelo menos um processo estável
que invoca PROPOSITION(−, ri) decide um valor v.

Prova. Conforme explicado na Seção 3, devido à não confiabilidade dos detectores de
falhas, é possı́vel que durante um perı́odo, suspeições equivocadas permaneçam provo-
cando o abandono da rodada por parte de proponentes sem que nenhuma decisão seja
tomada. Mas, considerando que pelo menos um processo permanece ativo para sempre, e
conforme o oráculo instanciado, temos que:
(1) Se D = Ω, a propriedade liderança após um tempo garante que a partir de um instante
t, leader() retorna sempre a mesma identidade de um processo estável ps para todo pro-
cesso estável no sistema. Então, ao cabo de um tempo, proposeri = s,∀i.
(2) Se D = ♦S, a propriedade acurácia fraca após um tempo garante que a partir de um
instante t, algum processo estável ps jamais será considerado suspeito por qualquer pro-
cesso estável. Portanto, após t, seguindo o rodı́zio na definição do proponente, ps acabará
sendo considerado proposeri,∀i.
Uma vez que, se um processo abandona uma rodada, pula para o número de rodada mais
alto em R (linha 37 ou 47) e a cada invocação de PROPOSITION, o número de rodada é
incrementado de 1 (linha 27), após um tempo, ps terá o número de rodada mais alto em R.
Então, como ps não é mais considerado suspeito, acaba decidindo v na linha 53. Lema3�
Lema 4 Em um sistema AS[Π, f,D], D = (♦S ou Ω), nenhum processo estável que
invoca CONSENSUS(−,D) permanece bloqueado indefinidamente.
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Prova. O único trecho do algoritmo em que um processo pi pode ficar bloqueado é
no repeat-until das linhas 15-17 ou 19-21. Em qualquer caso, pi fica aguardando que
proposeri decida um valor. Para garantir que pi não fica indefinidamente bloqueado, te-
mos que mostrar que uma das condições é satisfeita: Condição 1: R[proposeri].tg = dec;
Condição 2: proposeri 6= leader() (seD = Ω); Condição 3: proposeri ∈ suspectedi (se
D = ♦S). Todas as condições dependem do comportamento de proposeri e dos oráculos.
Temos então que: (1) Se proposeri decide v, escreve sua decisão em seu registrador (li-
nhas 31 ou 53) e a Condição 1 é satisfeita. (2) Se proposeri falha ou deixa o sistema,
então, (2.1) seD = Ω, devido à propriedade liderança após um tempo, em algum instante
t, leader() retorna a identidade de um processo estável para todo processo estável no
sistema e a Condição 2 é satisfeita. (2.2) SeD = ♦S, a propriedade completude forte ga-
rante que em algum momento proposeri ∈ suspectedi e a Condição 3 é satisfeita. (3) Se
proposeri abandona a rodada sem decidir um valor, antes de retornar de PROPOSITION,
proposeri escreve 〈−,⊥, dec〉 em seu registrador, e então a Condição 1 é satisfeita. (4)
Se proposeri não se considera proponente, não invoca a função PROPOSITION (vi,&ri).
Mas, pelo Lema 3, pelo menos um processo estável decide um valor v, e sua prova é ba-
seada no fato de que após um instante t, todo processo pi considerará o mesmo ps como
proponente, o qual decide v. Então, os demais processos estáveis, ao cabo de um tempo,
obtém R[s] tal que R[s].tg = “dec”, e a Condição 1 é satisfeita. Lema4�
Lema 5 (Terminação) Em um sistema AS[Π, f,D], D = (♦S ou Ω), todo processo
estável que invoca CONSENSUS(−,D) decide um valor v.

Prova. Pelo Lema 4, nenhum processo fica bloqueado executando CONSENSUS. Pelo
Lema 3, ao cabo de um tempo, pelo menos um processo estável ps decide um valor e é tal
que proposeri = s,∀i (veja a prova do Lema 3), decide v. Então, após este instante, todo
processo estável obtém o valor decidido (linhas 16 ou 20) e decide o mesmo valor (linhas
24-26). Lema5�
Teorema 1 Em um sistemaAS[Π, f,D], D = (♦S ou Ω), o Algoritmo 1 (com a ajuda do
Algoritmo 2) satisfaz as propriedades do Consenso (definidas em 2.3).

Prova. Segue diretamente da lemmata 1, 2 e 5. Teorema1�
Teorema 2 O Algoritmo 1 (juntamente com o Algoritmo 2) é wait-free.

Prova. O Algoritmo 1 é correto, a despeito de (n − 1) falhas (Teorema 1). Considere
uma execução em que exatamente (n − 1) processos falham. Seja pi o único processo
estável nesta execução. Devido ao rodı́zio na definição do coordenador e à propriedade
de completude forte de ♦S; ou à propriedade de liderança eventual de Ω, em um instante
t, proposeri = i. Ao executar PROPOSITION, pi não encontra qualquer rodada superior
à sua em R (linhas 34–39 e 45–49). Então, ele consegue atingir a linha 53, quando decide
um valor.

Considere agora uma execução na qual menos de (n− 1) processos falham. Pelo
Lema 3, ao menos um processo estável ps decide um valor. Na prova desse Lema, vemos
que, devido às propriedades dos detectores e ao rodı́zio na definição do proponente (para
D = ♦S), a partir de um instante t, se nenhuma decisão é tomada antes, proposeri =
s,∀i. Pelo Lema 4, nenhum pi fica indefinidamente bloqueado. Assim, ps escreve sua
decisão em R[s] e todo processo estável a obtém (linhas 16 ou 20), decidindo em seguida
pelo mesmo valor (linhas 24-26). Teorema2�
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5. Discussão e Trabalhos Relacionados

O consenso tem sido amplamente estudado e vários algoritmos propostos, a maioria de-
les para sistemas de passagem de mensagens [Chandra and Toueg 1996, Lamport 1998,
Guerraoui and Raynal 2003]. Para o modelo de memória compartilhada, foram
identificados alguns artigos [Guerraoui and Raynal 2007, Delporte-Gallet et al. 2004,
Lo and Hadzilacos 1994], além do nosso.

[Lo and Hadzilacos 1994] propõem um algoritmo de consenso para um conjunto
estático de n de participantes, estendido com um detector ♦S. Eles provam que são
necessários pelo menos n registradores atômicos 1WnR para construir algoritmos de
consenso wait-free, usando um detector da classe forte. O nosso algoritmo funciona cor-
retamente com n registradores 1WnR regulares (mais fracos), utilizando detectores de
falhas mais fracos (♦S ou Ω), onde n é o número de processos que se ligou ao sistema
até o instante da decisão. [Delporte-Gallet et al. 2004] propõem um algoritmo para um
conjunto de participantes ilimitado, mas utilizam um número ilimitado de registradores
bem mais complexos, isto é, registradores atômicos MWMR.

[Guerraoui and Raynal 2003] identificam a estrutura de informação de algorit-
mos de consenso indulgentes. Eles apresentam um algoritmo de consenso genérico com
relação ao oráculo e mantém a mesma complexidade de acordo com alguns critérios. Di-
ferentemente do nosso, o modelo considerado é o de passagem de mensagens e o número
máximo de falhas é f < n/2. Em [Guerraoui and Raynal 2007], eles apresentam um
arcabouço que unifica uma famı́lia de algoritmos de consenso com base no detector Ω
que pode ser ajustada para diferentes modelos de comunicação, mas em qualquer um dos
modelos só consideram Ω.

Em [Khouri et al. 2013] é apresentado um estudo do problema do consenso num
ambiente dinâmico, cuja abordagem consiste em reduzir o problema do consenso com
participantes desconhecidos ao problema clássico do consenso com conjunto de parti-
cipantes conhecido. [Khouri and Greve 2013] propõem um algoritmo de consenso para
memória compartilhada no qual o número de processos no sistema é conhecido e fixo.

Diferente dos trabalhos anteriores, o algoritmo aqui proposto não pressupõe co-
nhecimento de n podendo ser usado de maneira plena e direta no ambiente dinâmico.
Essa independência de n é fundamental, tanto teórica (porque abre nova linha de proto-
colos de consenso em sistemas dinâmicos – diferente da abordagem com detectores de
participantes), quanto prática (porque pode ser usado sob qualquer camada de memória
compartilhada dinâmica).

Complexidade O algoritmo usa n registradores, um para cada processo que entra no
sistema. Embora não tenhamos identificado trabalhos que estabeleçam o número mı́nimo
de registradores requeridos para resolver o consenso num ambiente dinâmico de memória
compartilhada, o limite em [Lo and Hadzilacos 1994] para sistemas estáticos é um forte
indı́cio de que nosso algoritmo apresenta complexidade satisfatória. Entretanto, uma vez
que o número de rodadas não é limitado, o tamanho dos registradores é ilimitado também.

Quanto à complexidade de passo, o nosso algoritmo apresenta o mesmo custo do
proposto em [Guerraoui and Raynal 2007] que usa um detector Ω. Sabe-se que em sis-
temas assı́ncronos, um algoritmo de consenso pode ter uma execução ilimitada. Mas um
cenário comum na prática, é quando durante alguns perı́odos, a comunicação ocorre de
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maneira sincronizada. Nesses perı́odos, detectores não confiáveis podem ser bem pre-
cisos. [Keidar and Rajsbaum 2001] chamam de bem comportada uma execução livre de
falhas na qual desde o inı́cio o sistema comporta-se de maneira sı́ncrona e o oráculo é
preciso, isto é, não comete erros. Considerando tais execuções, para decidir um valor, um
proponente pi consegue chegar a uma decisão em sua primeira rodada, executando três
operações de escrita (em R[i] – linhas 28, 43 e 53) e duas operações de leitura sobre o ar-
ranjo de registradores para decidir (linhas 29 e 44). Os demais processos obtém a decisão
no registrador do proponente (linha 16 ou 20), o que pode ocorrer após uma única leitura.

6. Conclusão
Neste artigo, apresentamos um algoritmo genérico para resolver consenso tolerante a fa-
lhas em um sistema assı́ncrono de memória compartilhada, estendido com ♦S ou Ω.
Mostramos que é possı́vel construir um algoritmo genérico baseado em oráculo para o
modelo de memória compartilhada, em que a composição do sistema é desconhecida, as-
sim como a sua cardinalidade. Mais precisamente, o algoritmo proposto não assume o co-
nhecimento de n e então pode ser usado de maneira plena e direta em sistemas dinâmicos.
Ao nosso conhecimento, apresentamos o primeiro protocolo de consenso genérico quanto
ao oráculo para sistemas dinâmicos de memória compartilhada, sem que n seja conhe-
cido. Considerando, portanto, a sincronia mı́nima necessária para resolver consenso, o
algoritmo é ótimo. Também é ótimo no que diz respeito à resiliência, porque tolera qual-
quer número de falhas de processos (n− 1).

Nosso resultado contribui para a criação de soluções práticas com foco em siste-
mas multinúcleo e sua evolução em direção a sistemas de exascale. É bem útil para a
implementação de serviços de armazenamento de dados com topologias arbitrárias, como
as redes de área de armazenamento, as quais interligam vários discos conectados em
rede que podem ser acessados por quaisquer processos ou aplicações em nuvem que se
comunicam através de armazenamento compartilhado. Como um caminho futuro do tra-
balho, consideramos a possibilidade de construção de algoritmos de consenso genéricos
wait-free que utilizam outros tipos de registradores e oráculos.
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Abstract. Multicast is a key group communication service for the development
of distributed solutions, such as data replication and mutual exclusion. Messa-
ges can be simultaneously sent to a group of processes. This work presents a
solution for hierarchical reliable multicast for the system formed over the virtual
topology maintained by VCube. This topology is built and dynamically adapted
based on the fault information obtained from an underlying monitoring system,
forming a complete hypercube when there are no processes failures. Messa-
ges are propagated by using a spanning tree dynamically created on the virtual
links maintained by VCube. Processes can fail by crashing and a crash is per-
manent. The system is reconfigured automatically after each failure, tolerating
up to n − 1 fault processes. Experimental results confirm the efficiency of the
proposed algorithm compared with other solutions in the literature.

Resumo. Multicast é um serviço fundamental de comunicação em grupo para
o desenvolvimento de soluções distribuídas, tais como replicação de dados ou
exclusão mútua, pois permite o envio simultâneo de mensagens a um grupo de
processos. Este trabalho apresenta uma solução para a difusão seletiva confiá-
vel de mensagens (reliable multicast) hierárquico com base na topologia virtual
mantida pelo VCube. A topologia é construída e adaptada dinamicamente com
base nas informações de falhas obtidas de um sistema subjacente de monitora-
mento, formando um hipercubo completo quando não há falhas. As mensagens
são propagadas por uma árvore geradora criada dinamicamente sobre os en-
laces mantidos pelo VCube. Os processos podem falhar por crash e uma falha
é permanente. O VCube se auto-reconfigura após cada falha, tolerando até
n − 1 processos falhos. Resultados experimentais confirmam a eficiência do
algoritmo proposto quando comparado com outras soluções da literatura.

1. Introdução

Um serviço de multicast é essencial para a comunicação em sistemas distribuídos, pois
permite o envio simultâneo de uma mensagem a todos os membros de um determi-
nado grupo. Aplicações para multicast incluem, por exemplo, serviços de replicação
de dados, propagação de eventos, sincronização de relógios, escrita colaborativa, jogos
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distribuídos, vídeo conferência, memória compartilhada distribuída e exclusão mútua
[Khazan et al. 1998, Défago et al. 2004, Sutra e Shapiro 2008].

Um processo em um sistema distribuído utiliza multicast para enviar uma mensa-
gem a todos os processos pertencentes a um subgrupo do sistema [Schiper e Sandoz 1993,
Défago et al. 2004]. No entanto, se o processo emissor falhar durante o procedimento de
difusão, alguns processos do grupo podem receber a mensagem enquanto outros não. O
multicast dito de melhor-esforço garante que, se o emissor é correto, todos os processos
corretos do grupo receberão a mensagem difundida por ele. Por outro lado, se a falha
do emissor precisa ser considerada, estratégias de multicast confiável (reliable multicast)
devem ser implementadas [Hadzilacos e Toueg 1993, Popescu et al. 2007].

Algoritmos de difusão tolerante a falhas podem ser implementados utilizando en-
laces ponto-a-ponto confiáveis e primitivas SEND e RECEIVE. Os processos da aplicação
invocam MULTICAST(m, g) para difundir uma mensagem m a todos os processos perten-
centes ao grupo g de destinatários. Cada processo em g efetua DELIVER(m) para entregar
a mensagem localmente à aplicação. Um detector de falhas [Freiling et al. 2011] pode ser
utilizado para notificar o algoritmo de multicast, que deve reagir apropriadamente quando
uma falha é detectada. Muitos protocolos e algoritmos de multicast utilizam árvores de
multicast para propagar as mensagens. Estas árvores geralmente têm raiz no processo
emissor da mensagem e são propagadas através da árvore até alcançar todos os integrantes
do grupo. O grande desafio é construir e manter estas árvores, especialmente em cenários
sujeitos a falhas [Bista 2005, Lau 2006, Rahimi e Sarsar 2008, Irwin e Basu 2013].

Este trabalho apresenta um algoritmo de multicast confiável no qual cada ele-
mento do grupo dos destinatários da mensagem é alcançado através de uma árvore
dinâmica sobre uma topologia de hipercubo virtual chamada VCube [Ruoso 2013,
Duarte et al. 2014]. O sistema é representado logicamente por um grafo completo com
enlaces confiáveis. No VCube, os processos do sistema são organizados em clusters
progressivamente maiores formando um hipercubo completo quando não há processos
falhos. Em caso de falhas, os processos corretos são reconectados entre si para manter as
propriedades logarítmicas do hipercubo.

Além da especificação, o algoritmo proposto foi comparado com outras duas so-
luções de multicast, uma utilizando uma estratégica ponto-a-ponto e outra por árvores
construídas por inundação (flooding). Na implementação realizada, os grupos são forma-
dos de acordo com o algoritmo de quóruns majoritários proposto em Rodrigues, Duarte
Jr. e Arantes (2014b) . Os quóruns são reconfigurados dinamicamente para conter a mai-
oria dos processos corretos do sistema. Os resultados confirmam a eficiência da solução
de multicast proposta considerando: (1) vazão (throughput), dado pelo total de multicasts
completados durante um intervalo de tempo; (2) a latência para entregar a mensagem a
todos os processos corretos; e (3) o número total de mensagens, incluindo retransmissões
em caso de falhas.

O restante do texto está organizado nas seguintes seções. A Seção 2 discute os
trabalhos correlatos. A Seção 3 apresenta as definições básicas, o modelo do sistema e o
VCube. O algoritmo de multicast confiável proposto é apresentado na Seção 4. A Seção 5
contém os resultados da avaliação experimental e a Seção 6 apresenta a conclusão e os
trabalhos futuros.
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2. Trabalhos Correlatos
A exemplo das soluções de broadcast, a maior parte das soluções de multicast é baseada
em árvores geradoras (spanning trees). O problema de encontrar uma árvore mínima
que conecta todos os elementos de um grupo de multicast é conhecido como problema
da árvore de Steiner [Kshemkalyani e Singhal 2008]. O problema consiste em, dado um
grafo ponderado G = (V,E) composto por V vértices e E arestas e um subconjunto
V ′ ⊆ V , calcular E ′ ⊆ E tal que T = (V ′, E ′) é um subgrafo de G que conecta todos
os elementos de V ′ e T é uma árvore. Uma solução simples aproximada é construir um
subgrafo de G com V ′ vértices e as arestas de menor peso que conectam os vértices de V ′

e em seguida calcular a árvore mínima deste subgrafo.

O trabalho de Bista (2005) propõe uma solução tolerante a falhas para multicast
que mantém rotas de menor custo espalhadas entre os nodos do sistema. Cada nodo do
grupo calcula o menor caminho até a raiz da árvore de multicast evitando passar pelo
antecessor na árvore atual. Quando a comunicação com o antecessor falha, a árvore é
reconstruída utilizando as informações previamente armazenadas.

Em Rodrigues, Duarte Jr. e Arantes (2014a) foi apresentado uma solução para
broadcast confiável utilizando árvores dinâmicas no VCube. O algoritmo permite a pro-
pagação de mensagens utilizando múltiplas árvores construídas dinamicamente a partir
de cada emissor e que incluem todos os nodos do sistema.

RPF (Reverse Path Forwarding) é uma técnica implementada em alguns protoco-
los para encaminhamento de pacotes multicast em redes IP. No primeiro passo, o nodo
fonte i envia uma cópia da mensagem para cada enlace de saída. Cada nodo j que re-
cebe a mensagem verifica, com base nas informações de sua tabela de roteamento, se ele
é o “melhor” caminho para i (caminho reverso). Se j é o melhor caminho para i, ele
propaga a mensagem para todos os enlaces, exceto para aquele do qual recebeu a men-
sagem anteriormente. Caso contrário, a mensagem é ignorada. Diferente da proposta
apresentada neste trabalho, trata-se de uma estratégia de inundação controlada na qual to-
dos os nodos recebem uma cópia da mensagem, formando uma possível árvore geradora
[Bolton e Lowe 2004].

3. Definições e Modelo do Sistema

3.1. Definições

Considera-se um sistema distribuído composto por um conjunto finito P com n > 1 pro-
cessos {p0, .., pn−1} que se comunicam por troca de mensagens. Cada processo executa
uma tarefa e está alocado em um nodo distinto. Assim, os termos nodo e processo são
utilizados com o mesmo sentido.

3.2. Modelo do Sistema

Comunicação. Os processos se comunicam através do envio e recebimento de mensagens.
A rede é representada por um grafo completo, isto é, cada par de processos está conectado
diretamente por enlaces ponto-a-ponto bidirecionais. No entanto, processos são organiza-
dos em uma topologia de hipercubo virtual, chamada VCube. Se não existem processos
falhos, VCube é um hipercubo completo. Após uma falha, a topologia do VCube é modi-
ficada dinamicamente (mais detalhes na Seção 3.3). As operações de envio e recebimento
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são atômicas. Enlaces são confiáveis, garantindo que as mensagens trocadas entre dois
processos nunca são perdidas, corrompidas ou duplicadas pelos enlaces.

Modelo de Falhas. O sistema admite falhas do tipo crash permanente. Um processo que
nunca falha é considerado correto ou sem-falha. Caso contrário ele é considerado falho.

Detecção de falhas. Com o objetivo de permitir a aplicação do multicast por algoritmos
distribuídos de exclusão mútua, que não admitem falsas suspeitas de falhas, considera-
se que o VCube implementa um detector de falhas perfeito em um sistema síncrono.
Nenhum processo é detectado como falho antes do início da falha e todo processo falho é
detectado por todos os processos corretos em um tempo finito [Freiling et al. 2011].

3.3. O VCube
O VCube é uma topologia baseada em hipercubo virtual criada e mantida com base nas
informações de diagnóstico obtidas por meio de um sistema de monitoramento de pro-
cessos descrito em Ruoso (2013). Cada processo que executa o VCube é capaz de testar
outros processos no sistema para verificar se estão corretos ou falhos. Um processo é con-
siderado correto ou sem-falha se a resposta ao teste for recebida corretamente dentro do
intervalo de tempo esperado. Caso contrário, o processo é considerado falho. Os proces-
sos são organizados em clusters progressivamente maiores. Cada cluster s = 1, .., log2 n
possui 2s elementos, sendo n o total de processos no sistema. Os testes são executados
em rodadas. Para cada rodada um processo i testa o primeiro processo sem-falha j na
lista de processos de cada cluster s e obtém dele as informações que ele possui sobre os
demais processos do sistema.

Os membros de cada cluster s e a ordem na qual eles são testados por um processo
i são obtidos da lista gerada pela função ci,s, definida a seguir. O símbolo ⊕ representa a
operação binária de OU exclusivo (XOR):

ci,s = (i⊕ 2s−1, ci⊕2s−1,1, ..., ci⊕2s−1,s−1) (1)

A Figura 1 exemplifica a organização hierárquica dos processos em um hipercubo
de três dimensões com n = 23 elementos. A tabela da direita apresenta os elementos
de cada cluster ci,s. Como exemplo, na primeira rodada o processo p0 testa o primeiro
processo no cluster c0,1 = (1) e obtém informações sobre o estado dos demais processos
armazenada em p1. Em seguida, p0 testa o processo p2, que é primeiro processo no cluster
c0,2 = (2, 3). Por fim, p0 executa testes no processo p4 do cluster c0,3 = (4, 5, 6, 7).
Como cada processo executa estes procedimentos de forma concorrente, ao final da última
rodada todo processo será testado ao menos uma vez por um outro processo. Isto garante
que em log22 n rodadas, todos os processos terão localmente a informação atualizada sobre
o estado dos demais processos no sistema (latência de diagnóstico).

4. O Algoritmo de Multicast Proposto
Um algoritmo de multicast confiável garante que uma mensagem enviada por um pro-
cesso emissor (fonte) para um conjunto de destinatários g é entregue (deliver) a todos os
processos corretos de g, mesmo se o emissor falhar durante o procedimento de difusão.
Para tanto, três propriedades devem ser satisfeitas [Kshemkalyani e Singhal 2008]:

• Entrega confiável (validity): se um processo correto i ∈ g envia uma mensagem
m, ele também entrega m em um tempo finito;

7474



s c0,s c1,s c2,s c3,s c4,s c5,s c6,s c7,s

1 1 0 3 2 5 4 7 6

2 2 3 3 2 0 1 1 0 6 7 7 6 4 5 5 4

3 4 5 6 7 5 4 7 6 6 7 4 5 7 6 5 4 0 1 2 3 1 0 3 2 2 3 0 1 3 2 1 0

Figura 1. Organização Hierárquica do VCube de d = 3 dimensões com os clusters
do processo 0 (esq.) e a tabela completa da ci,s (dir.)

• Integridade (integrity): para toda mensagem m enviada por um processo i ∈ g,
todo processo correto em g entrega m no máximo uma vez (não-duplicação) e
somente se m foi previamente enviada por algum outro processo (não-criação);

• Acordo (agreement): se um processo correto em g entregou a mensagem m, então
todo processo correto em g fará a entrega em um tempo finito.

Com base na organização lógica do VCube e na função ci,s foram definidas as
seguintes funções. Seja i um processo que executa o algoritmo de multicast e d = log2 n
a dimensão do d-VCube com 2d processos. A lista de processos considerados corretos
por i é armazenada em correcti.

A função clusteri(j) = s calcula o identificador s do cluster do processo i
que contém o processo j, 1 ≤ s ≤ d. Por exemplo, considerando o 3-VCube da Fi-
gura 1, cluster0(1) = 1, cluster0(2) = cluster0(3) = 2 e cluster0(4) = cluster0(5) =
cluster0(6) = cluster0(7) = 3.

A função FF_neighbori(s) = j identifica o primeiro processo sem-falha j no
cluster s do processo i (j ∈ correcti). Por exemplo, considerando a tabela da Figura 1,
FF_neighbor0(1) = 1, FF_neighbor0(2) = 2 e FF_neighbor0(3) = 4. Em caso de
falha do processo 2, FF_neighbor0(2) = 3.

4.1. Descrição do Algoritmo

O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo do algoritmo de multicast confiável proposto.
Dois tipos de mensagens são utilizados: 〈TREE,m, g〉 para identificar a mensagem de
aplicação m que está sendo propagada para o grupo g; e 〈ACK,m〉 para confirmar o
recebimento de m pelo destinatário. Cada mensagem m contém ainda dois parâmetros:
(1) o identificador da origem, isto é, o processo que iniciou a difusão, obtido com a fun-
ção source(m), e (2) o timestamp, um contador sequencial local que identifica de forma
única cada mensagem gerada em um emissor, obtido pela função ts(m). Os destinatários
da mensagem podem ainda ser obtidos com a função dest(m). Um processo obtém as
informações sobre o estado dos demais processos pelo algoritmo VCube.

As variáveis locais mantidas pelos processos são:

• correcti: conjunto dos processos considerados corretos pelo processo i;
• lasti[n]: a última mensagem recebida de cada processo fonte;
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Algoritmo 1 Multicast confiável no processo i

1: lasti[n]← {⊥, ..,⊥} ⊲ Inicialização
2: ack_seti = ∅
3: correcti = {0, .., n− 1}
4: procedure MULTICAST(mensagem m, grupo g)
5: if source(m) = i then
6: wait until ack_seti ∩ {〈i, ∗, lasti[i]〉} = ∅
7: lasti[i] = m
8: DELIVER(m)

/* enviar a todos os vizinhos corretos que pertencem ao
cluster s que contém elementos corretos de g*/

9: for all s = 1, .., log2 n do
10: if {ci,s ∩ g ∩ correcti} 6= ∅ then
11: j ← FF _neighbori(s)
12: ack_seti ← ack_seti ∪ {〈i, j,m〉}
13: SEND(〈TREE,m, g〉) to pj

14: procedure CHECKACKS(processo j, mensagem m)
15: if ack_seti ∩ {〈j, ∗,m〉} = ∅ then
16: if {source(m), j} ⊆ correcti then
17: SEND(〈ACK,m〉) to pj

18: procedure RECEIVE(〈TREE,m, g〉) from pj
19: if i ∈ g then
20: if lasti[source(m)] = ⊥ or
21: ts(m) > ts(lasti[source(m)] then
22: lasti[source(m)]← m
23: DELIVER(m)
24: if source(m) /∈ correcti then
25: MULTICAST(m, g)
26: return

/* retransmitir aos vizinhos corretos na árvore de
source(m) que pertencem ao cluster s
que contém elementos corretos de g) */

27: for all s = 1, .., clusteri(j)− 1 do
28: if {ci,s ∩ g ∩ correcti} 6= ∅ then
29: k ← FF _neighbori(s)
30: if 〈j, k,m〉 /∈ ack_seti then
31: ack_seti ← ack_seti ∪ {〈j, k,m〉}
32: SEND(〈TREE,m, g〉) to pk
33: CHECKACKS(j,m)

34: procedure RECEIVE(〈ACK,m〉) from pj
35: k ← x : 〈x, j,m〉 ∈ ack_seti
36: ack_seti ← ack_seti r {〈k, j,m〉}
37: if k 6= i then
38: CHECKACKS(k,m)

39: procedure CRASH(processo j) //j é detectado falho
40: correcti ← correcti r {j}
41: for all p = x, q = y,m = z : 〈x, y, z〉 ∈ ack_seti do
42: if p /∈ correcti then

⊲ remover ACKs pendentes para 〈j, ∗, ∗〉
43: ack_seti ← ack_seti r 〈p, q,m〉
44: else if q = j then

⊲ enviar m para vizinho k, se k existir
45: s = clusteri(j)
46: if {ci,s ∩ dest(m) ∩ correcti} 6= ∅ then
47: k ← FF _neighbori(s)
48: if 〈p, k,m〉 /∈ ack_seti then
49: ack_seti ← ack_seti ∪ {〈p, k,m〉}
50: SEND(〈TREE,m, dest(m)〉) to pk

51: ack_seti ← ack_seti r 〈p, j,m〉
52: CHECKACKS(p,m)

/* garantir a entrega da mensagem mais atual a
todos os processos corretos em dest(m)
da última mensagem recebida de j */

53: if lasti[j] 6= ⊥ and i ∈ dest(lasti[j]) then
54: MULTICAST(lasti[j], dest(lasti[j]))

• ack_seti: Para cada mensagem 〈TREE,m, g〉 recebida pelo processo i de um
processo j e retransmitida para o processo k, um elemento 〈j, k,m〉 é adicionado
a este conjunto. Quando i recebe a confirmação de entrega de m do processo j,
remove a tupla do conjunto.

O símbolo ⊥ representa um elemento nulo. O asterisco é usado como curinga para
selecionar acks no conjunto ack_set. Um elemento 〈j, ∗, m〉, por exemplo, representa
todos os acks pendentes para uma mensagem m recebida pelo processo j e retransmitida
para qualquer outro processo.

Um processo i inicia o multicast invocando o método MULTICAST(m, g). A
linha 6 garante que um novo multicast só é iniciado após o término do anterior, isto
é, quando não há mais acks pendentes para a mensagem lasti[i]. Nas linhas 8 - 13 a
nova mensagem m é entregue localmente (propriedade de entrega confiável) e em seguida
enviada a todos os vizinhos considerados corretos no VCube que pertencem ao conjunto
dos destinatários g ou que estão em clusters que possuem algum elemento correto contido
em g. Para cada mensagem enviada, um ack é incluído na lista de acks pendentes. A
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(a) Sem falhas (b) p2 falho (c) p2 e p4 falhos

(d) p0 falha; p1 retransmite (e) p0 falha; p2 retransmite (f) p0 falha; p5 retransmite

Figura 2. Multicast no processo 0 (p0) com destinatários g = {0, 1, 2, 4, 5}

Figura 2 ilustra exemplos para um VCube de 3 dimensões. A Figura 2(a) mostra uma
execução sem falhas considerando o processo 0 (p0) como fonte e g = {0, 1, 2, 4, 5}.
Após fazer a entrega local, p0 envia uma cópia da mensagem para p1, p2 e p4, que são os
vizinhos dele em cada cluster do VCube e que também estão em g. Embora p5 também
pertença ao mesmo cluster de p4, p0 não envia uma cópia da mensagem para p5, pois não
há aresta no VCube conectando os dois processos.

Quando um processo i recebe uma mensagem 〈TREE,m, g〉 de um processo j
(linha 18) ele verifica se ele pertence ao conjunto dos destinatários g. Se i ∈ g, i determina
se a mensagem é nova comparando os timestamps da última mensagem armazenada em
lasti[j] e da mensagem recebida m (linha 21), garantindo a propriedade de integridade. Se
m é um nova mensagem, lasti[j] é atualizado e a mensagem é entregue à aplicação. Em
seguida, o processo i verifica se o processo origem da mensagem está falho. Se a origem
ainda é considerada correta, m é retransmitida para os vizinhos em cada cluster interno
ao cluster de i que também fazem parte do grupo com os destinatários da mensagem. A
Figura 2(a) ilustra a propagação feita por p4 para p5. Se i é uma folha da árvore (clusters
s = 1) ou se não existe vizinho correto pertencente aos destinatários, nenhum ack pen-
dente é adicionado ao conjunto ack_seti e CHECKACKS envia uma mensagem ACK para
j. Estes são os casos de p1 e de p2, respectivamente, representados na Figura 2(b).
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Por outro lado, se um processo i ∈ g recebe uma mensagem nova 〈TREE,m, g〉,
mas verifica que source(m) foi detectado como falho, o processo de multicast é reiniciado
considerando a árvore com raiz em i. Este cenário está ilustrado pelas Figuras 2(d), 2(e)
e 2(f), nas quais p1, p2 e p5 executam o multicast da última mensagem enviada por p0. Na
Figura 2(e), por exemplo, é possível notar que p6, embora não pertença aos destinatários,
é utilizado como ponte para alcançar p4. Isto acontece, porque na árvore de p2 não há
ligação direta com o processo p4 e p6 é o primeiro processo sem falha no cluster c2,3
de p2. Procedimento semelhante está representado na Figura 2(f), quando p5 efetua o
multicast após a falha de p0 e a mensagem passa por p3 antes de chegar em p2. Nestes
dois casos, p6 e p2 recebem a mensagem, mas não a entregam à aplicação.

Quando uma mensagem 〈ACK,m〉 é recebida, o conjunto ack_seti é atualizado
e, se não existem mais acks pendentes para a mensagem m, CHECKACKS envia um
〈ACK,m〉 para o processo k do qual i recebeu a mensagem TREE anteriormente. No
entanto, se k = i, a mensagem ACK alcançou o processo fonte ou o processo que retrans-
mitiu a mensagem após a falha do processo fonte. Nesse caso, a mensagem de ACK não
precisa mais ser propagada.

A detecção de um processo falho j é tratada no procedimento CRASH(j). Três
ações são realizadas: (1) atualização da lista de processos corretos; (2) remoção dos acks
pendentes que contém o processo j como destino ou aqueles em que a mensagem m
foi originada em j; (3) reenvio das mensagens anteriormente transmitidas ao processo
j para o novo vizinho k no mesmo cluster de j, se existir um, isto é, se há elemento
naquele cluster que pertence ao conjunto dest(m). Esta retransmissão desencadeia uma
propagação na nova estrutura da árvore. As Figuras 2(b) e 2(c) apresentam os cenários de
falha para os processos p2 e p4. Na primeira, p2 falha, mas não existe outro processo sem
falha do grupo no cluster dele. No entanto, após a falha de p4 (Figura 2(c)), p0 retransmite
a mensagem para o processo p5, visto que c0,3 = (4, 5, 6, 7), p5 é o próximo processo sem
falha no cluster s = 3 e p5 pertence ao grupo. A propagação termina, pois o cluster de p5
não contém outros processos no grupo.

4.2. Prova de Correção

O correto funcionamento do Algoritmo 1 como uma solução multicast confiável (Teo-
rema 2) é garantido pelas propriedades de entrega confiável (Lema 2), integridade (não-
duplicação e não-criação) (Lema 3) e acordo (Lema 4).

Em Rodrigues, Duarte Jr. e Arantes (2014a) foi demonstrado que a árvore gera-
dora formada pela propagação das mensagens nos clusters do VCube garante a entrega
das mensagens a todos os processos corretos do sistema. O Teorema 1 demonstra esse
resultado, adaptando-o para grupos de processos do VCube.

Teorema 1 (Árvore Geradora). Toda mensagem m enviada por um processo i é retrans-
mitida a todos os processos corretos j que pertencem ao grupo multicast g = dest(m) de
i através de uma árvore geradora com raiz em i.

Prova. Considere um sistema P com n processos. Se o conjunto dos destinatários g
contém todos os processos do sistema (|g| = n), a árvore proposta em Rodrigues, Duarte
Jr. e Arantes (2004a) garante a entrega a todos os processos corretos do sistema.

Por outro lado, se g ⊂ P , o algoritmo garante que uma cópia da mensagem é
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enviada para cada cluster que contém um elemento correto j ∈ g. A propagação continua
até que não haja mais processos corretos que pertençam a g nos clusters internos. �
Lema 1 (Coerência). Seja m uma mensagem enviada para o grupo multicast g de um pro-
cesso i. Nenhum processo j /∈ g entrega m, mesmo que j faça parte da árvore geradora
de i.

Prova. O Teorema 1 garante que uma árvore geradora é formada a partir de um emissor
i contendo todos os processos no grupo multicast g de i. No entanto, é possível que um
processo j /∈ g façam parte da árvore geradora de i quando existe um destinatário k ∈ g
no mesmo cluster s de j e j é o primeiro processo sem-falha em s (Figura 2(d)). Nestes
casos, quando j recebe m, ele verifica se pertence ao grupo antes de efetuar a entrega
(linha 19). Se j ∈ g, ele verifica se m é nova e entrega a mensagem à aplicação (deliver).
Caso contrário, faz apenas a retransmissão para os processos subsequentes na árvore. �
Lema 2 (Entrega confiável). Se um processo correto i efetua o multicast de uma mensa-
gem m, então ele também entrega m em um intervalo de tempo finito.

Prova. Considere a função MULTICAST(m, g) do Algoritmo 1. O emissor i aguarda
até receber todos as mensagens de confirmação (ACK) relacionadas à última mensagem
enviada por ele, armazenada em lasti[i] (linha 6). Para garantir a entrega confiável, m é
entregue para o próprio i e o valor de lasti[i] é atualizado (linhas 7 e 8). �
Lema 3 (Integridade). Todo processo correto i no grupo multicast g = dest(m) com-
posto pelo conjunto dos destinatários da mensagem m entrega m no máximo uma vez
(não-duplicação) e, se e somente se, m foi previamente enviada por multicast por algum
processo (não-criação).

Prova. A entrega da mensagem m pelo processo fonte i é garantida pelo Lema 2. No
Teorema 1 é garantido que todo processo correto j no grupo g = dest(m) recebe a
mensagem m propagada por i através da árvore geradora. Ao receber m, j verifica se m
é uma nova mensagem através do seu timestamp (linha 21) e, em caso positivo, entrega
m. Assim, mesmo que uma mensagem seja retransmitida após a detecção de um falha
e alcance um processo que já a recebeu, o receptor nunca fará a entrega duplicada. A
propriedade de não-criação é garantida pela característica dos enlaces confiáveis. �
Lema 4 (Acordo). Se um processo fonte i envia uma mensagem m para ao menos um
processo correto j no conjunto dos destinatários g = dest(m) e j entrega m, então todo
processo correto em g recebe e entrega m, mesmo que i venha a falhar antes de terminar
o procedimento de multicast.

Prova. Se um processo fonte é correto, o Teorema 1 em conjunto com as propriedades de
integridade (Lema 3) e entrega confiável (Lema 2) garante que m será entregue por todos
os processos corretos no grupo g = dest(m).

Se o processo fonte i falha antes de enviar a mensagem m para algum processo
correto j em cada cluster s = 1, .., log2 n, nenhum processo correto receberá m e a propri-
edade de acordo está mantida. Por outro lado, se ao menos um processo correto j receber
m antes de i falhar, este será notificado sobre a falha do processo fonte i. Neste caso, o
acordo é garantido por duas ações: (1) difusão durante a recepção da última mensagem
recebida de i (neste caso uma mensagem nova) se i já foi detectado como falho (linha 25);
(2) difusão da última mensagem de um processo j detectado como falho e removido de
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correcti (linha 54). Nos dois casos, o processo que recebe a mensagem m assume a
responsabilidade de garantir a entrega de m para todos os demais processos corretos em
g = dest(m) com origem em source(m). No caso da segunda ação, todos os processos
pertencentes a g executam a difusão após a detecção da falha de j, visto que não se sabe
qual deles possui a mensagem mais atual. �

Teorema 2. O Algoritmo 1 é uma solução para difusão confiável. Ele garante as propri-
edades de entrega confiável, integridade e acordo.

Prova. As propriedades de entrega confiável, integridade e acordo são garantidas pelo
Lema 2, Lema 3 e Lema 4, respectivamente. �

Teorema 3. Seja |gi| <= n − f o tamanho do grupo multicast de um processo i em um
sistema com n processos dos quais f estão falhos. Para cada mensagem de multicast
enviada pela aplicação, o total de mensagens enviadas pelo Algoritmo 1 é, no mínimo,
2|gi| e, no máximo, |gi|2 + 1.

Prova. Em uma execução sem falhas, para cada mensagem TREE enviada, uma mensa-
gem ACK é retornada. Sendo |gi| o tamanho do grupo multicast do processo i, o total de
mensagens TREE+ACK é o dobro de |gi|.

Em caso de falhas, o pior caso é dado pela falha do processo fonte i, que exige a
retransmissão da última mensagem recebida por cada processo no grupo de i (linhas 25
e 54). Cada processo j ∈ gi, j 6= i iniciará um novo multicast se tornando a raiz da árvore
de i. Assim, além das 2|gi| mensagens possivelmente geradas no multicast iniciado por
i (no pior caso i envia a mensagem para todos os seus vizinhos antes de falhar), outras
2(|gi| − 1) mensagens serão geradas por cada um dos |gi| − 1 processos j, totalizando
2|gi|+ (|gi| − 1)2 = |gi|2 + 1 mensagens. �

5. Avaliação Experimental

Nesta seção são apresentados os resultados dos experimentos de simulação realizados
com o algoritmo de multicast utilizando grupos formados de acordo com a solução de
quóruns proposta por Rodrigues, Duarte Jr. e Arantes (2014b) , descrita a seguir. Os testes
estão divididos em duas partes. Primeiro são apresentados os resultados para cenários sem
processos falhos e, em seguida, para os cenários com falhas.

Para comparar a solução de multicast proposta, denominada ATREE (autonomic
tree), outras duas abordagens foram utilizadas. Na primeira, denominada ALL, o processo
emissor (fonte) envia uma cópia da mensagem diretamente a cada processo do grupo
e aguarda pelas confirmações (ACKS). A segunda abordagem utiliza árvores criadas
inicialmente por inundação flooding sobre a topologia do hipercubo. Quando um processo
recebe uma nova mensagem, envia um ACK e se acopla à árvore. Se o processo já está na
árvore, envia um NACK. A árvore é composta por todos os processos corretos do sistema,
mas somente aqueles que pertencem ao grupo entregam a mensagem à aplicação. Após
cada falha a árvore precisa ser reconstruída a partir da raiz. Por esse motivo essa estratégia
foi denominada NA-TREE (non-autonomic tree).

Os algoritmos foram implementados utilizando o Neko [Urbán et al. 2002], um
framework Java para simulação de algoritmos distribuídos.
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5.1. O Sistema de Quóruns do VCube

Seja P = {p0, .., pn−1} um sistema distribuído com n ≥ 1 processos e Q = {q1, .., qm}
um conjunto de subgrupos de processos de P . Q é um sistema de quóruns em P se todo
par (qi, qj) possui uma intersecção não vazia.

O algoritmo de quóruns baseado no VCube [Rodrigues et al. 2014b] utiliza a or-
ganização virtual e a função ci,s apresentados na Seção 3.3. O estado dos processos con-
siderados corretos por um processo i é informado pelo próprio VCube acoplado à i e
armazenado no conjunto correcti. Em termos gerais, cada processo i constrói o próprio
quórum adicionando a si mesmo e a metade absoluta dos elementos j que ele considera
sem-falha (j ∈ correcti) em cada cluster ci,s do VCube. Assim, em média cada quórum
possui ⌈(n/2) + 1⌉ elementos.

Como exemplo, considere o cenário sem falhas representado pelo hipercubo de
três dimensões da Figura 1. O quórum q0 calculado pelo processo p0 é composto por ele
mesmo e pela metade absoluta dos clusters c0,1 = (1), c0,2 = (2, 3) e c0,3 = (4, 5, 6, 7).
Logo, q0 = {0, 1, 2, 4, 5}.

5.2. Parâmetros de Simulação

Quando um processo precisa enviar uma mensagem para mais de um destinatário ele deve
utilizar primitivas SEND sequencialmente. Assim, para cada mensagem, ts unidades de
tempo são utilizadas para enviar a mensagem e tr unidades para recebê-la, além do atraso
de transmissão tt. Estes intervalos são computados para cada cópia da mensagem enviada.

Para avaliar o desempenho de soluções de difusão, três métricas foram utilizadas:
(1) vazão (throughput), dado pelo total de chamadas de multicast completadas durante
um intervalo de tempo; (2) a latência para entregar a mensagem de multicast a todos
os processos corretos do grupo; e (3) total de mensagens enviadas pelo algoritmo, que
incluem as mensagens TREE e ACK.

Os algoritmos propostos foram avaliados em diferentes cenários variando o nú-
mero de processos e a quantidade de processos falhos. Os parâmetros de comunicação
foram definidos em ts = tr = 0, 1 e tt = 0, 8. O intervalo de testes do detector foi de-
finido em 5, 0 unidades de tempo. Um processo é considerado falho se não responder ao
teste após 4 ∗ (ts + tr + tt) unidades de tempo.

5.3. Cenários sem Falhas

Considere um cenário sem falhas para a propagação das mensagens de multicast nos quó-
runs do VCube. Cada mensagem deve ser entregue à ⌈(n/2) + 1⌉ processos, já incluindo
o emissor. Nos testes sem falhas uma única mensagem é enviada pelo processo 0 (p0).
Para a estratégia NATREE é considerado a construção apenas da árvore com raiz em p0.

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos para sistemas com diferentes tamanhos.
A latência nas soluções ATREE e NATREE é muito próxima (Figura 3(a)), assim como a
vazão (Figura 3(b)). Na estratégia ALL, a latência é menor para sistemas até 256 proces-
sos, mas aumenta rapidamente após este limiar em razão do atraso de processamento para
o envio as n − 1 mensagens na estratégia ALL. O número de mensagens é equivalente
para ATREE e ALL (Figura 3(c)), mas é muito maior em NATREE, visto que a primeira
mensagem é propagada por inundação (Figura 3(d)). Para as abordagem ATREE e ALL,
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Figura 3. Latência, Vazão e total de mensagens em uma execução sem-falhas.

o total de mensagens enviadas é igual ao dobro do tamanho do grupo (o quórum neste
caso, com n/2+ 1 elementos). Para 1024 processos, por exemplo, NATREE envia 35846
mensagens (17411 mensagens de aplicação TREE, 10241 mensagens de confirmação ACK
e 8194 confirmações negativas NACK), ao passo que as outras duas soluções enviam ape-
nas 1024 mensagens (512 TREE e 512 ACK). Após a primeira mensagem, o número de
mensagens de NATREE é proporcional ao número de processos do sistema, embora para
cada nova falha a árvore tenha que ser reconstruída por inundação.

5.4. Cenários com Falhas
Considerando o pior caso, os cenários com falha foram comparados considerando apenas
a falha do processo emissor (fonte), isto é, aquele que inicia o multicast da mensagem.
Para cada solução comparada, o processo 0 inicia a difusão de uma mensagem e falha
logo após ter enviado uma cópia da mensagem para cada vizinho. Isso garante que todos
os processos do quórum de p0 receberão uma cópia da mensagem e, portanto, terão que
reiniciar o multicast desta última mensagem recebida. Em função da necessidade de re-
criar múltiplas árvores a cada falha, cada uma com raiz em um dos processos integrantes
do quórum de p0, a estratégia NATREE não foi comparada por apresentar latência e total
de mensagens muito superior as duas outras soluções.

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para as estratégias ATREE e ALL
considerando diferentes tamanhos de sistema. O instante em que p0 falha e a latência de
detecção do VCube são os mesmos para os dois algoritmos. Assim, a latência difere pelo
intervalo de tempo necessário para que cada processo no quórum propague a mensagem
aos demais membros após serem notificados pelo VCube. Para a estratégia ALL cada
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processo do quórum de p0 envia uma nova cópia da última mensagem de p0 diretamente
para todos os outros membros do quórum e aguarda pelas confirmações. Para a solução
ATREE, cópias da última mensagem também são enviadas por cada membro do quórum
de p0, porém utilizando cada árvore com raiz em cada processo.

A Figura 4(a) compara a latência das abordagens ATREE e ALL. Novamente,
mesmo apresentando menor latência para sistemas até 256 processos, a estratégia ALL é
superada pela estratégia proposta ATREE após este limiar. Em relação ao total de mensa-
gens, percebe-se na Figura 4(b) que as duas estratégias tem comportamento semelhante.
Nota-se no gráfico um desequilíbrio entre o número mensagens TREE em relação as res-
pectivas mensagens de confirmação ACK. Isto acontece em cenários com falhas porque
quando um processo recebe uma mensagem TREE de um processo falho (fonte ou inter-
mediário) ele não devolve o ACK. No caso da estratégia ATREE, por exemplo, a propa-
gação do ACK até o processo emissor que está falho é interrompida assim que a falha é
detectada por um processo no caminho reverso da árvore.

6. Conclusão
Este trabalho apresentou uma solução distribuída para a difusão seletiva confiável (mul-
ticast) em sistemas distribuídos sujeitos a falhas de crash. Árvores com raiz em cada
processo são construídas e mantidas dinamicamente sobre uma topologia de hipercubo
virtual denominada VCube. O VCube organiza os processos em clusters progressiva-
mente maiores e os conecta através de enlaces confiáveis de forma que, se não há falhas,
um hipercubo completo é formado. Em caso de falhas, os processos são reorganizados de
forma a manter as propriedades logarítmicas do hipercubo.

Resultados de simulação comparando a solução proposta com outras duas aborda-
gens mostra a eficiência do algoritmo em cenários com e sem falhas, especialmente para
sistemas com mais de 256 processos. O cálculo da árvore sob demanda em cada processo
e sem a necessidade de troca de mensagens diminui a latência e o total de mensagens.

Como trabalhos futuros, uma aplicação para exclusão mútua baseada em quóruns
será implementada utilizando o algoritmo proposto.
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Abstract. The software product line development has gained notoriety for being
an ally to projects that seek to increase productivity through reuse of artifacts.
This reuse, already used in the development process, has recently started to
be adopted during the software testing phase, which is considered one of the
most costly phases of the development process. In this work, we propose a pro-
cess to adapt methods for generating test sequences, traditionally used in single
systems, to be used in software product lines. This process is called Software
Product Line Test using Test Sequence Generation Method (SPLiT_TSGe). The
main idea is that test artifacts produced in the Domain Engineering are reused
for products derived in the Application Engineering allowing, thus, to reduce
the number of test case to test a software derived from a software product line.

Resumo. O desenvolvimento de software em linha de produto tem ganhado no-
toriedade por ser um aliado a projetos que buscam aumentar a produtividade
através do reuso de artefatos. Este reaproveitamento, já utilizado no processo
de desenvolvimento, recentemente passou a ser adotado também no processo
de testes de software, visto que, a etapa de testes é considerada uma das eta-
pas mais onerosas do processo de desenvolvimento. Neste trabalho buscamos
propor um processo para a adaptação de métodos de geração de sequências
de testes, tradicionalmente utilizados em sistemas únicos, para a utilização em
Linha de Produto de Software. Este processo chama-se Software Product Line
Testing using Test Sequence Generation Method (SPLiT-TSGe). Com isso, vi-
samos reutilizar os artefatos de teste produzidos na Engenharia de Domínio
para os produtos derivados na Engenharia de Aplicação, permitindo assim, re-
duzir o número de casos de teste necessários para testar produtos derivados de
uma Linha de Produto de Software.

1. Introdução
O segmento de testes vem ganhando espaço em empresas desenvolvedoras de software
devido ao aumento da competitividade e exigência de qualidade nos produtos entregues
aos clientes. Para atender esta demanda de produtos com qualidade, diversas técnicas
de testes têm sido adotadas. Dentre estas técnicas encontra-se teste baseado em modelos
(Model Based Testing - MBT) [Apfelbaum and Doyle 1997]. MBT consiste na utilização
de modelos (formais, comportamentais e estruturais) para a geração de casos de teste.
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Uma das formas de aplicação de MBT é através de Métodos de Geração de Sequências de
Teste (MGSTs). Estes métodos recebem como entrada uma Máquina de Estados Finitos
(Finite State Machine - FSM) [Kanjilal et al. 1995] e retornam como saída um conjunto
de ações que devem ser executadas para efetuar o teste de uma aplicação.

Entretanto, embora os MGSTs sejam considerados uma forma eficiente e eficaz
de realizar testes, estes métodos são comumente utilizados para testes de sistemas únicos
e pouco explorados no segmento de Linha de Produto de Software (Software Product
Line- SPL), em um momento no qual o conceito de SPL tem adquirido visibilidade em
projetos de desenvolvimento que buscam aumento de produtividade. Uma SPL pode ser
definida como uma família de produtos que compartilham a mesma estrutura e possuem
características em comum, porém, cada produto possui peculiaridades que o diferencia
dos demais produtos da SPL [(SEI) 2014].

Fazendo uso de SPL, os artefatos de desenvolvimento podem ser reutilizados redu-
zindo os riscos de falhas1 e otimizando o uso de tempo e recurso [Rodrigues et al. 2014].
Este reuso de artefatos para o desenvolvimento de sistemas em SPL não é algo inovador,
porém, poucos trabalhos abrangem tratam deste aspecto no processo de testes de soft-
ware. Entretanto, a importância que o teste de software possui para sistemas únicos é
ainda maior para uma SPL, uma vez que uma falha em um artefato reutilizável pode gerar
defeitos em todos os produtos derivados.

Considerando a existência de software produzido a partir de SPLs, as vantagens
da reutilização de artefatos e a importância dos testes de software, neste trabalho apre-
sentamos um processo para adaptação de MGSTs para SPL, denominado SPLiT-TeSGe.
Desta forma buscamos responder a seguinte questão de pesquisa: como adaptar MGST
para o contexto de SPL?

Este trabalho possui a seguinte estrutura: na Seção 2 será conceituado MBT,
MGSTs e SPL. Na Seção 3 será apresentado o processo SPLiT-TeSGe. Na Seção 3.1
serão apresentados os resultados da aplicação do processo proposto no método HSI. Ao
final, são apresentados os trabalhos relacionados a esta pesquisa e as conclusões que ob-
tivemos.

2. Fundamentação teórica
Nesta seção serão descritos os conceitos que fundamentam os tópicos diretamente relaci-
onados com este trabalho, sendo estes: Teste Baseado em Modelos, Métodos de Geração
de Sequências de Testes e Linha de Produto de Software.

2.1. Testes Baseados em Modelos (Model Based Testing - MBT)

MBT é uma técnica para a geração automática de artefatos de teste com base em
modelos gerados a partir de artefatos de software. Estes modelos são desenvolvi-
dos no início do ciclo de desenvolvimento de software, possibilitando que os testes
sejam feitos de acordo com o que software deve fazer, e não em o que o software
faz [Apfelbaum and Doyle 1997]. Desta forma, pode-se garantir uma maior eficácia no
processo de testes. Esta técnica permite também reduzir custos com geração de artefatos
de teste e correção de falhas. Além disto, permite criar uma rastreabilidade entre modelo

1Nesse trabalho, utilizamos os conceitos de falha, erro e defeito segundo [Avizienis et al. 2004].
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e requisito, de forma que quando ocorre uma alteração de requisito de sistema seja possí-
vel recriar os artefatos de teste de forma automatizada. Assim, o problema de alto custo
gerado pela manutenção destes artefatos será mitigado.

Para realização de testes com base em modelos podem ser utilizados modelos
comportamentais, arquiteturais ou formais. Dentre os modelos formais comumente utili-
zados encontram-se as FSMs. FSMs são compostas por um conjunto de estados e tran-
sições em que transições são utilizadas para conectar estados. FSMs são uma alternativa
para projetar componentes de teste de software, uma vez que são aplicáveis a qualquer
modelo de especificação [Chow 1978]. Uma das formas de utilização de FSMs em MBT
é através de MGSTs.

2.2. Métodos de Geração de Sequências de Teste (MGSTs)
MGSTs são mecanismos para geração de artefatos de teste para sistemas descritos a
partir de modelos. Estes métodos recebem como entrada uma FSM e retornam como
saída um conjunto de ações que devem ser executadas para efetuar o teste de uma apli-
cação, verificando assim se a implementação de um sistema está correta em relação a
sua especificação. São conhecidos diversos MGSTs, por exemplo: W [Chow 1978],
Wp [Fujiwara et al. 1991], Unique Input/Output (UIO) [Sabnani and Dahbura 1988] e
Harmonized State Identification (HSI) [Luo et al. 1995]. Em geral, todos os métodos tem
o mesmo objetivo, o que difere um do outro são as características das FSMs aplicáveis,
o tamanho e a cobertura das sequências que são geradas por cada MGST. Desta forma, é
preciso analisar a relação custo benefício para cada um dos métodos na definição do mé-
todo adequado para cada cenário. Estes MGSTs são comumente utilizados no conceito
de sistemas únicos, no entanto, por meio de uma adaptação podem ser aplicados também
a SPLs.

2.3. Linha de Produto de Software (Software Product Line - SPL)
Conforme mencionado anteriormente, uma SPL pode ser definida como uma família de
softwares similares, desenvolvidos a partir de um conjunto de especificações de requisitos
comuns a todos esses sistemas, tendo a mesma base e um alto grau de reaproveitamento
[(SEI) 2014]. Com a adoção de SPL é possível atingir otimização de tempo e recursos
que se dá pela construção de um novo software a partir da gerência dos aspectos relativos
a variabilidade entre os produtos e utilização das partes reutilizáveis de um software já
existente.

Uma das principais características de uma SPL é a presença de variabilidade,
i.e. a forma como os membros de uma linha de produto podem se diferenciar entre
si [Weiss and Lai 1999]. A variabilidade é representada por pontos de variação e vari-
antes. Um ponto de variação é um local específico de um artefato em que uma descrição
do projeto ainda não foi resolvida. Para cada ponto de variação, uma ou mais varian-
tes podem estar associadas, sendo uma variante uma característica que é escolhida para
resolver um ponto de variação.

Segundo [Kang et al. 1990], uma característica pode ser opcional (optional), obri-
gatória (common/mandatory) ou alternativa (alternative/Xor e alternative/Or). Sendo que
uma característica opcional pode ou não estar presente no produto derivado de uma SPL.
Uma característica obrigatória, por sua vez, necessariamente fará parte de todos os produ-
tos. Já características do tipo alternativa “Xor”, são características excludentes, ou seja,
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a seleção de uma característica alternativa “Xor” implica na exclusão das demais carac-
terísticas alternativas pertencentes ao mesmo grupo e nível hierárquico. Existem ainda
características do tipo alternativa “Or”, onde uma ou mais características pertencentes
ao mesmo grupo e nível hierárquico podem estar presentes no produto. As característi-
cas também possuem relação entre si e algumas restrições são determinadas, tais como:
relação de dependência (depends/requires) e relação de exclusão (mutex/excludes).

Uma SPL possui três atividades principais em sua estrutura, sendo
elas [(SEI) 2014]: Engenharia de Domínio, que é a atividade que define o núcleo de
artefatos comum a todos os produtos de uma SPL; Engenharia de Aplicação, que é a ati-
vidade onde são derivados os produtos, reutilizando os artefatos definidos e criados na
Engenharia de Domínio e explorando as peculiaridades de cada produto, através da so-
lução de variabilidades de uma SPL; e, Gerenciamento da Linha de Produto, que ocorre
durante todo ciclo de vida da SPL e é responsável pela gestão de uma SPL.

A importância do teste de software em sistemas únicos, já bastante difundida,
pode também ser considerada para SPL. Portanto, considerando a existência de softwares
produzidos a partir de SPLs, é necessário que os MGSTs, atualmente utilizados para teste
de sistemas únicos, sejam adaptados para gerar com eficiência sequências de teste para
uma SPL. Os objetivos principais desta adaptação são o reuso de artefatos de teste e a
redução do esforço na geração dos artefatos de teste. Desta forma, casos de teste e scripts
para testar funcionalidades comuns entre os produtos são gerados uma única vez.

3. SPLiT-TeSGe - Processo para Adaptação de Métodos de Geração de
Sequências de Teste para Linha de Produto de Software

Neste trabalho propomos um processo para adaptação de MGSTs para SPLs denomi-
nado Software Product Line Testing using Test Sequence Generation Methods (SPLiT-
TeSGe). Este processo é parte do método Software Product Line Testing Method Based
on System Models (SPLiT-MBt) [Costa et al. 2014], que propõe um método para geração
de casos de teste para SPLs, a partir de modelos. O resultado do processo proposto é um
conjunto de sequências de teste com informação de variabilidade, as quais são geradas du-
rante a Engenharia de Domínio da SPL para ser posteriormente resolvida na Engenharia
de Aplicação.

A grande diferença entre utilização de MGSTs para testes de sistemas únicos
e para testes de SPLs é que no contexto de SPL os métodos precisam estar prepara-
dos para tratar variabilidade. Neste contexto os MGSTs devem ser capazes de identi-
ficar informações de variabilidade e gerar, a partir de cada ponto de variação, sequên-
cias de testes distintas de acordo com as variantes acopladas. O processo SPLiT-
TeSGe inicia levando em consideração uma FSM que já possui informações de varia-
bilidade e teste inseridas. Estas informações são adicionadas seguindo o estabelecido
no método SPLiT-MBT [Costa et al. 2014], mais especificamente através da abordagem
SMarty [Oliveira et al. 2010].

Para propormos o processo deste trabalho fez-se necessário analisar os principais
MGSTs, em relação a sua estrutura. Com esta visão podemos notar que, os principais
MGSTs trabalham com conjuntos de sequências e.g. State Cover (Q), Transition Co-
ver (P), Characterized Set (W), Identification Set (Wi), Harmonized Identifiers Set (HI),
Unique sequence of input and output (UIO), Distinction sequence (DS), Synchronization
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sequence (SS). Estas sequências quando concatenadas e minimizadas resultam na sequên-
cia final de cada método. Desta forma, para propor uma forma de adaptação que possa
ser utilizada genericamente para diversos MGSTs é necessário mudar o comportamento
dos MGSTs no momento da geração destas sequências. E é exatamente neste momento a
maior contribuição do SPLiT-TeSGe, fazendo com que as sequências geradas já possuam
informações de variabilidade. Para que seja possível realizar a geração de sequência de
testes com variabilidade, a partir de FSM recebida, as seguintes ações devem ser executa-
das:

1. O método deve reunir os estados que representam variantes pertencentes a um
mesmo ponto de variação em um estado único. Este estado irá receber como
nome “VP + o nome do estado anterior ao ponto de variação” e como entrada e
saída, respectivamente um conjunto com as informações de entrada e um conjunto
com as informações de saída de todas as variantes que pertencem aquele ponto de
variação (as mesmas variantes que foram agrupadas).

2. Variantes que também representam pontos de variação são “separadas” da FSM
original, formando sub-FSMs. Adotou-se esta estratégia, pois em uma FSM é
possível existir um conjunto de estados vinculados a determinada variante que
não seriam considerados devido a determinação do Critério 1, mas que também
necessitam ser considerados para a aplicação dos métodos.

3. Tendo como base os Critérios 1 e 2, os MGSTs são aplicados em dois momentos:
Aplica-se o método na FSM principal considerando a descrição do Critério 1;
Aplica-se o método de geração de sequência de testes em todas as sub-FSMs,

quando estas existirem.

Executadas estas ações, no momento da geração das sequências (P, Q, HI, W,
WP) que são a base dos MGSTs, deve ser considerado o conjunto de entradas criado.
Diferente do que acontece na abordagem tradicional, onde é considerada apenas uma
entrada, as sequências de teste geradas a partir da aplicação dos MGSTs irão possuir
informação de variabilidade. Isto se deve ao fato do conjunto de entradas criado fazer
parte das sequências finais. A seguir, é apresentado o alfabeto que representa informações
de variabilidade nas sequências (baseado em [Costa et al. 2014]):

Op = representa pontos de variação ou variantes opcionais;

VP_or = representa pontos de variação cujas variantes fazem parte de um grupo
de variantes mutuamente inclusivas (alternative_OR);

VP_xor = representa pontos de variação cujas variantes fazem parte de um grupo
de variantes mutuamente exclusivas (alternative_XOR);

{} = delimita o conjunto de variantes vinculados a um ponto de variação;

() = delimita o conjunto de sequências de teste gerado a partir da aplicação dos
métodos na FSM;

Req−> = representa a relação de dependência (depends/requires) entre variantes;

Ex−> = representa a relação de exclusão (excludes/mutex) entre variantes.

Após serem geradas as sequências com variabilidade na Engenharia de Domínio,
é necessário resolver esta variabilidade. A resolução é realizada utilizando a abordagem
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SPLiT-MBT [Costa et al. 2014]. Com a solução da variabilidade, na Engenharia de Apli-
cação, são geradas sequências específicas para cada produto de uma determinada SPL.
Na geração de sequências na Engenharia de Aplicação são levadas em consideração as
características dos produtos e respeitadas as relações (optional, requires, mutex) das vari-
abilidades de cada ponto de variação. A fim de validar este processo e facilitar a geração
de sequências de testes foi realizada a implementação prática do método HSI, fazendo uso
do processo SPLiT-TeSGe. A seguir é demonstrado um exemplo da aplicação do processo
SPLiT-TeSGe fazendo uso do método HSI.

3.1. Aplicação do processo no método HSI
Nesta seção será descrito um exemplo de uso aplicação do processo SPLiT-TeSGe, fa-
zendo uso do Método de Geração de Sequência de testes Harmonized State Identifica-
tion - HSI. Para exemplificar a aplicação do processo utilizaremos a FSM da Figura 1.
Nesta FSM podem ser visualizadas as informações de variabilidade constantes nas tran-
sições (S1-S8), (S1-S2) e (S1-S9). Neste exemplo, a variabilidade representada é do tipo
�alternative_OR�, isto é, pelo menos uma das variantes deverá ser selecionada.
Desta forma, é possível derivar desta FSM sete produtos: Produto Estado S8, Produto
Estado S2, Produto Estado S9, Produto Estados S2-S8, Produto Estados S2-S9, Produto
Estados S8-S9, Produto Estados S2-S8-S9.

Figura 1. Máquina de Estados Finitos com variabilidade

Após receber a FSM contendo informações de variabilidade, o método deverá
agrupar as variantes de um ponto de variação em um estado único, sendo que, a transição
de entrada deste estado deverá conter as entradas e saídas de todas as variantes pertencen-
tes a ele. Como resultado desta etapa, a FSM da Figura 1 será transformada na FSM da
Figura 2.

Figura 2. Máquina de Estados Finitos com ponto de variação

É possível notar que na Figura 2 a transição que antecede o estado VP_S1 recebeu
as informações de entrada e saída das transições de entrada das variantes S8, S2 e S9,
enquanto que a transição que sucede o estado VP_S1 recebeu as informações de entrada
e saída das transições de saída das variantes citadas.
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Considerando esta nova formação da FSM, as etapas do método HSI irão conside-
rar um conjunto de entradas e não mais entradas únicas como na abordagem tradicional.
A seguir, apresentam-se as etapas de geração das sequências fazendo uso do HSI. A cada
etapa será demonstrado o resultado considerando o processo SPLiT-TeSGe e a abordagem
tradicional.

3.2. Criação do State Cover - Preâmbulo

O Preâmbulo é determinado pelo caminho de entradas percorrido a partir estado inicial
até cada estado da FSM. A Tabela 1 (a) demonstra o preâmbulo dos estados da FSM da
Figura 2 utilizando o processo SPLiT-TeSGe2.

Podemos visualizar que o preâmbulo dos estados S3, S4, S5, S7 e VP_S1 possuem
variabilidade ({dec}), isto acontece porque na FSM original existiam os estados S2, S8 e
S9 que possuíam respectivamente as entradas d, e, c. Como houve um agrupamento destas
variantes em um estado único, o preâmbulo gerado considera este grupo de entradas, ao
passo que, caso fosse testado individualmente cada produto, para cada estado posterior ao
ponto de variação teríamos três preâmbulos possíveis, um para cada estado variante.

3.3. Criação do Transition Cover

Transition Cover é um conjunto de sequências que cobre todas as transições da FSM.
Ele é obtido através da junção do caminho de entradas percorrido a partir estado inicial
até cada estado (preâmbulo) mais as entradas das transições de saída de cada estado. A
Tabela 1 (b) demonstra o Transition Cover dos estados da FSM da Figura 2 utilizando o
processo SPLiT-TeSGe.

Estado State Cover
Start ε
S0 ε a
S1 ε,a,b
S2 n/a
S3 ε,a,b,{dec},{fff}
S4 ε,a,b,{dec},{fff},g
S5 ε,a,b,{dec},{fff},h
S6 ε,a,b,{dec},{fff},h,i

ε,a,b,{dec},{fff},g,i
S7 ε,a,b,{dec},{fff},h,i,j

ε,a,b,{dec},{fff},g,i,j
S8 n/a
S9 n/a

VP_S1 a,b,{dec}

Estado Transition Cover
Start ε a

S0 ε,a,b
S1 ε,a,b,dec
S2 n/a
S3 ε,a,b,dec,fff,f; ε,a,b,{dec},{fff},g

ε,a,b,{dec},{fff},h
S4 ε,a,b,{dec},{fff},g,i
S5 ε,a,b,{dec},{fff},h,i
S6 ε,a,b,{dec},{fff},h,i,k; ε,a,b,{dec},{fff},g,i,k

ε,a,b,{dec},{fff},h,i,j; ε,a,b,{dec},{fff},g,i,j
ε,a,b,{dec},{fff},h,i,a; ε,a,b,{dec},{fff},g,i,a

S7 ε,a,b,{dec},{fff},h,i,j; ε,a,b,{dec},{fff},g,i,j
ε,a,b,{dec},{fff},h,i,j,a; ε,a,b,{dec},{fff},g,i,j,k

S8 n/a
S9 n/a

VP_S1 ε,a,b,{dec},{fff}

Tabela 1. HSI State Cover - (a) HSI Transition Cover - (b)

Do mesmo modo que no preâmbulo, pode-se notar a presença de conjuntos de en-
tradas, neste exemplo os conjuntos {dec} e {fff}. Note que o primeiro conjunto refere-se
ao agrupamento das entradas das transições de entrada dos estados variantes pertencentes

2Neste exemplo a segunda variabilidade possui três entradas iguais, porém em outro exemplo estas
entradas podem ser diferentes, dependendo da FSM utilizada.
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a VP_S1, já o segundo conjunto refere-se ao agrupamento das entradas das transições de
saída dos estados variantes pertencentes a VP_S1. Caso não fosse utilizado o processo
SPLiT-TeSGe, existiria um número maior de sequências Transition Cover, visto que, para
este exemplo, por existirem três variantes, para cada estado posterior ao ponto de variação
existem três preâmbulos possíveis, que originam nove Transition Cover.

3.4. Geração dos Identificadores Harmonizados (HSI)

Para obter o Conjunto de Identificadores Harmonizados da FSM é criada uma tabela (veja
um exemplo na Tabela 2 que apresenta um resumo dos resultados para diversos produ-
tos), denominada de Tabela de Relação de Transitividade. Nesta tabela, são apresentadas
as colunas: “Par de Estados Origem”, “Par de Estados Destino”, “Entradas”, “Saídas” e
“Resultados”. A partir desta tabela, o processo para obtenção dos Identificadores Harmo-
nizados é o que segue:

• Na coluna “Par de Estados Origem” são listados todos os pares de estado da FSM
e na coluna “Entradas” são colocas as entradas pertencentes ao alfabeto de entrada
da FSM, sendo que estas entradas devem ser repetidas para cada par de estados;
• Para cada par de estados (Si,Sj), aplicam-se todas as entradas (percorrendo a

FSM). Para Si e Sj , verifica-se o estado onde a execução parou e adiciona-se
este estado à coluna “Par de Estados Destino” formando um novo par (S′i e S′j).
Caso a entrada não seja válida para alguns dos estados do par, adiciona-se à coluna
“Resultados” o status “desconsiderado”;
• Para cada par de estados (Si,Sj), aplicam-se todas as entradas (percorrendo a

FSM). Para Si e Sj adiciona-se na coluna “Saída” a saída da transição;
• Para cada linha da tabela é verificado se as saídas da coluna “Saída” são diferentes

para os estados Si e Sj , neste caso adiciona-se à coluna “Resultados” o status
“falho”. No caso das entradas serem idênticas, adiciona-se à coluna “Resultados”
o status válido.

Esta é a mais custosa das etapas do método HSI. A quantidade de linhas da tabela
é determinada por Spi, sendo Sp o número de pares de estados da FSM e i o número de
entradas da FSM. Por este motivo, e por serem estes os pares utilizados nas próximas
etapas do HSI, optamos por apresentar neste trabalho apenas os pares de estados que ob-
tiveram resultado falho. Nas colunas 3-8 da Tabela 23 é possível visualizar o resultado
desta etapa quando executado o método HSI na forma tradicional, testando individual-
mente cada produto, sendo possível notar que diversos pares de estados retornaram como
resultado falho. Na coluna 9 da Tabela 2, por sua vez, é possível visualizar o resultado
desta etapa quando executado o método HSI utilizando o processo SPLiT-TeSGe. Pode-
se notar que com o processo SPLIT-TeSGe foram obtidos menos resultados falhos, isto
significa que o processo SPLiT-TeSGe irá reduzir o número de Identificadores Harmoni-
zados e consequentemente de sequências geradas.

Para localizar os Identificadores Harmonizados a partir da Tabela de Relação de
Transitividade, deve-se percorrer a tabela buscando a menor sequência de entradas, que
para cada par de estados atinge o resultado “falho”. Para isso, a entrada que gerou um
status “válido” é concatenada com a entrada que gerou um status “falho” formando a

3A Tabela 2 representa apenas as possibilidades que possuem status “falho”, não exibindo os status
“desconsiderado” e “válido”.
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Par de
Estados
Origem

Entr. Prod.
S8

Prod.
S9

Prod.
S2

Prod.
S2,S9

Prod.
S2,S8

Prod.
S8,S9

SPLIT
TeSGe

Saída Par de
Estados
Destino

Start,S7 a falho falho falho falho falho falho falho 01, 18 S0, S0
S0,S6 b falho falho falho falho falho falho falho 02,14 S1,S1
S8,S3 f falho n/a n/a n/a falho falho n/a 06, 09 S3, S3
S5,S4 i falho falho falho falho falho falho falho 12, 13 S6, S6
S6,S7 k falho falho falho falho falho falho falho 15,17 end,end
S9,S3 f n/a falho n/a falho n/a n/a n/a 08,09 S3,S3
S2,S3 f n/a n/a falho falho falho n/a n/a 07,09 S3,S3
S2,S9 f n/a n/a n/a falho n/a n/a n/a 07, 08 S3,S3
S8,S2 f n/a n/a n/a n/a falho n/a n/a 06, 07 S3,S3
S8,S9 f n/a n/a n/a n/a n/a falho n/a 06, 08 S3,S3

Tabela 2. HSI Relação de Transitividade por Produto

sequência de entradas. Alguns pares da FSM podem não ter um identificador harmoni-
zado, por nenhuma sequência de entradas atingir um status “Falho” ou todas as entradas
terem como resultado um par de estados inválido. Como resultado desta etapa podemos
observar na Tabela 3 os pares com seus respectivos Identificadores Harmonizados.

Prod. S8 Prod. S2,S9 Prod. S9 Prod. S2,S8 Prod. S2 Prod. S8,S9 SPLiT-TeSGe
St,S7 a St,S7 a St,S7 a St,S7 a St,S7 a St,S7 a St,S7 a
S0,S6 b S0,S6 b S0,S6 b S0,S6 b S0,S6 b S0,S6 b S0,S6 b
S8,S3 f S5,S4 i S5,S4 i S8,S3 f S5,S4 i S8,S3 f S5,S4 i
S5,S4 i S6,S7 k S6,S7 k S5,S4 i S6,S7 k S5,S4 i S6,S7 k
S6,S7 k S9,S3 f S9,S3 f S6,S7 k S2,S3 f S6,S7 k

S2,S3 f S9,S3 f S9,S3 f
S2,S9 f S8,S9 f S8,S9 f

Tabela 3. Identificador Harmonizado

Após localizar o identificador de cada par, o próximo passo é encontrar o Conjunto
de Identificadores Harmonizados (HSI) da FSM, a partir dos Identificadores Harmoniza-
dos dos pares de estados. Para chegar a este resultado é necessário, para cada estado,
analisar os Identificadores Harmonizados dos pares nos quais aquele estado pertence, e
excluir os estados repetidos. Para exemplificar, o estado S6 pertence ao par (com iden-
tificador harmonizado), (S0,S6) que tem como identificador harmonizado “b” e ao par
(S6,S7) que tem como identificador harmonizado “k”, sendo assim o identificador har-
monizado de S6 é “bk”.

A última etapa do método HSI consiste em executar cada Transition Cover gerado
e concatenar o valor deste com o HSI do estado em que a execução do Transition Cover
parou. Por exemplo, para a FSM da Figura 1, o Transition Cover {abdecfffgi} termina
sua execução do estado S6 que tem como HSI {b,k} gerando as sequências abdecfff-
gib e abdecfffgik. O Conjunto HSI para a FSM da Figura 2 é formado pelas sequên-
cias: ab{d;e;c}{VP_or}{fff}ff;ab{d;e;c}{VP_or}{fff}gib; ab{d;e;c}{VP_or}{fff}gik;
ab{d;e;c}{VP_or}{fff}hib; ab{d;e;c}{VP_or}{fff}hik; ab{d;e;c}{VP_or}{fff}gijk; e
ab{d;e;c}{VP_or}{fff}gijab;
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4. Exemplo de Uso

Nesta seção é descrito como o método SPLiT-TeSGe foi aplicado para testar as funciona-
lidades de produtos derivados da SPL Arcade Game Maker (AGM) [(SEI) 2014]. A AGM
foi criada pelo Software Engineering Institute (SEI) com o objetivo de auxiliar o apren-
dizado dos conceitos de SPLs por meio de uma abordagem prática. Esta SPL consiste de
três diferentes jogos eletrônicos: Bowling, Brickles e Pong.

Para realização dos testes da AGM, efetuamos a criação de FSMs que representam
as funcionalidades e as informações de variabilidade e teste de todos os produtos que po-
dem ser derivados desta SPL. Estas FSMs representam diversas operações que podem ser
executadas pelo usuário/jogador, por exemplo: instalar e desinstalar jogos (FSMs Install
Game e Uninstall Game), selecionar o jogo a ser jogado (FSM Play Selected Game), sal-
var a pontuação atual de um jogador (FSM Save Score), verificar as melhores pontuações
salvas anteriormente (FSM Check Previous Best Score) e finalizar um jogo que está em
andamento (FSM Exit Game). A Figura 3 apresenta a FSM Play Selected Game que é
uma das sete FSMs que foram criadas4. É importante enfatizar que nesta figura as infor-
mações de entrada e saída são apenas um conjunto de identificadores que foram utilizados
para facilitar a visualização, sendo que os dados reais podem ser encontrados na página
web do de nosso projeto de pesquisa5.

A FSM Play Selected Game foi escolhida para demonstrar como os artefatos de
teste são reutilizados para testar as funcionalidades dos produtos. Esta escolha ocor-
reu por ser a FSM que melhor representa as interações do usuário com os produtos da
AGM. Os estados Start, Standard Instances, Ready State, Initialize the game, Responds
to Won/Lost/TiedDialog e Exit representam variantes obrigatórias (mandatory), i.e.,
obrigatoriamente estarão presentes em todos os produtos derivados da AGM. Por outro
lado, os estados Brickles Moves, Pong Moves e Bowling Moves correspondem a variantes
mutualmente inclusivas (alternative_OR) i.e., os produtos derivados da AGM po-
dem ter combinações de um, dois ou todos os três jogos. Os jogos Brickles Moves, Pong
Moves e Bowling Moves representam funcionalidades complexas que são representadas
por sub-FSMs (ver item 2 do processo SPLIT-TeSGe).

4.1. Análise

Através da aplicação do método HSI adaptado, durante a Engenharia de Domínio, foram
geradas 66 sequências de teste para as sete FSMs. Essas sequências foram reutilizadas
na Engenharia de Aplicação para testar as funcionalidades dos 14 produtos que foram
derivados da AGM. Esses produtos representam combinações de um a três jogos, sendo o
número de sequências reutilizadas por cada produto descrito na Tabela 4.

Conforme descrito na Tabela 4, foram reutilizadas 519 sequências entre es-
tes produtos. Com base neste número, a porcentagem de reutilização das sequên-
cias de teste foi obtida através de uma métrica chamada Size and Frequency metric
(Rsf ) [Devanbu et al. 1996]. Considerando essa métrica, a porcentagem de reutilização
de sequências de teste gerados é dada por:

4Todas as FSMs podem ser localizadas na seguinte página web: www.cepes.pucrs.br/AGM.
5A mesma página web em que estão armazenadas as FSMs: www.cepes.pucrs.br/AGM.
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Figura 3. Finite State Machine of Play Selected Game

ID do Produto Nro. de Seq.
de testes

ID do Produto Nro. de Seq.
de testes

ID do Produto Nro. de Seq.
de testes

Produto 1 19 Produto 2 23 Produto 3 15
Produto 4 42 Produto 5 34 Produto 6 38
Produto 7 57 Produto 8 28 Produto 9 32
Produto 10 24 Produto 11 51 Produto 12 43
Produto 13 47 Produto 14 66

Total = 519

Tabela 4. Número se sequências geradas por produto

Rsf =
Sizesf − Sizeact

Sizesf
=

519− 66

519
= 0.87

Esses valores determinam que 87% das sequências de teste geradas na Engenha-
ria de Domínio foram reutilizadas para testar funcionalidades dos 14 produtos derivados
a partir da AGM. Desta forma, o SPLiT-TeSGe auxilia a geração de artefatos de teste
com uma porcentagem de reutilização considerável para este exemplo. Assim, o nosso
processo demonstra um possível ganho quando comparado a abordagens que não consi-
deram reuso como uma estratégia para geração de artefatos de teste onde casos de teste
são gerados individualmente para cada produto. Além disso, a utilização de métodos de
geração de sequências de teste, tais como o HSI contribui para uma redução no esforço
na atividade de teste uma vez que otimiza a geração de casos de teste e permitem a co-
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bertura completa das falhas. Estas características são essenciais no contexto SPL, porque
o aumento da variabilidade influencia a quantidade de testes necessários para garantir a
qualidade do produto. Finalmente, o processo SPLiT-TeSGe pode ser utilizado como um
guia para adaptar-se vários métodos, contribuindo para otimizar a atividade teste como
um todo.

5. Trabalhos Relacionados
Atualmente, existe um interesse crescente relativo a testes de SPL. Neste contexto, vá-
rios estudos apresentam abordagens e metodologias para derivar casos de teste funcio-
nais a partir de modelos de sistemas adaptados para representar informações de varia-
bilidade em SPLs. Alguns exemplos de trabalhos são os apresentados por: McGregor
et al. [Mcgregor et al. 2002], Bertolino et al. [Bertolino and Gnesi 2004], Reuys et al.
[Reuys et al. 2006] e Capellari et al. [CAPELLARI 2012].

Na abordagem proposta por McGregor et al. [Mcgregor et al. 2002], casos de teste
com informações de variabilidade são derivados na Engenharia de Domínio e reutilizados
na Engenharia de Aplicação. No entanto, a abordagem proposta pelo autor não se baseia
na técnica MBT, mas centra-se na derivação de casos de teste a partir de documentos de
requisitos em linguagem natural. Portanto, essa abordagem não se beneficia das vantagens
da adoção de MBT, e.g. validação dos requisitos por meio de modelos de teste, geração
sistemáica de casos de testes.

Hartmann et al. [Hartmann et al. 2004] utiliza diagramas de atividades como mo-
delos de teste e variabilidade. No entanto, os casos de teste são derivados apenas na
Engenharia de Aplicação e por isso não se beneficia da reutilização de casos de teste.

Reuys et al. [Reuys et al. 2006] propõe um método chamado Scenario based TEst
Case Derivation (ScenTED) para derivar casos de teste a partir de diagramas de caso de
uso atividades. Esses casos de teste são gerados utilizando uma versão estendida do crité-
rio Branch Coverage no contexto SPL. A representação dos casos de teste é feita através
de diagramas de seqüências que contêm dados de teste reais. Embora este método per-
mita a reutilização de casos de teste preservando informações de variabilidade durante a
Engenharia de Domínio (bem como o SPLiT-TeSGe), ele não descreve de forma explícita
como gerar casos de teste, considerando relações de dependência, tais como, requires ou
excludes. Além disso, para cada seqüência de teste gerada pelo critério Branch Coverage,
é necessário gerar um diagrama de sequências correspondente, bem como adaptar este di-
agrama na Engenharia de Aplicação. Por outro lado, SPLiT-TeSGe apresenta uma forma
sistemática para adaptar MGSTs no contexto de SPLs. Estes métodos são utilizados para
gerar sequências de teste durante a Engenharia de Domínio, as quais são aplicadas para
testar produtos na Engenharia de Aplicação.

Outro trabalho similar ao SPLiT-TeSGe é proposto por Capel-
lari [CAPELLARI 2012]. Os autores apresentam o método FSM-based Testing of
Software Product Line FSM-TSPL, o qual faz uso do método HSI para a geração de
sequências de teste. No entanto, diferente do que acontece no SPLiT-TeSGe, este
método gera sequências de teste durante a Engenharia de Aplicação e se baseia no reuso
oportunístico [Reuys et al. 2006]. Este tipo de reuso não é realizado de forma sistemática,
ou seja, os casos de teste são reutilizados de forma ad-hoc. Outra desvantagem deste tipo
de reuso é que os artefatos podem não ser corretamente gerados para o primeiro produto.
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Neste caso, o teste dos demais produtos também será prejudicado. Por outro lado, no
SPLIT-TeSGe, as sequências de teste são geradas sistematicamente e não prevê reúso na
Engenharia de Domínio.

A maioria destes trabalhos aplicam MBT para gerar casos de teste funcional na
Engenharia de Domínio, os quais são reutilizados para testar produtos específicos. Em-
bora estes trabalhos apresentem alternativas que reduzem o esforço de teste, a maioria
deles foca apenas no reuso dos artefatos desenvolvidos. Por outro lado, o SPLiT-TeSGe
tem por objetivo minimizar este esforço por meio da adaptação de métodos de geração de
sequências de teste, e.g., HSI, UIO, W e Wp. Estes métodos permitem maior cobertura
dos defeitos e geram sequências de teste menores.

6. Conclusão
Este trabalho apresentou o processo SPLiT-TeSGe que consiste em um processo para
adaptação de MGSTs para SPL. Este processo visa gerar sequências com variabilidade
na Engenharia de Domínio, a partir de MGSTs, para serem reutilizadas de forma plane-
jada, otimizando o tempo e esforço quando gerados produtos na Engenharia de Aplica-
ção. Além do reuso oportunizado pelo contexto de SPL, a utilização de MGSTs reduz os
esforços na realização de testes, pois MGSTs geram sequências de testes que permitam
percorrer o menor caminho para efetuar o teste completo de uma aplicação. Com base nos
dados apresentados, podemos constatar que a utilização de MGSTs, na realização de teste
de Linha de Produto de Software agrega benefícios a quem adota. Foi possível demons-
trar que o reaproveitamento das sequências de testes geradas na Engenharia de Domínio,
para a reutilização na Engenharia de Aplicação pode atingir índices elevados (87% para
o exemplo utilizado). Ainda, deve-se levar em consideração a vantagem de realizar uma
única modelagem para testar diversos produtos. Este trabalho está inserido nos esforços
para a criação de uma Linha de Produto de Software para geração de ferramentas de tes-
tes, chamada PLeTs [Rodrigues et al. 2010]. Agradecemos o apoio financeiro recebido
da Dell Computadores do Brasil Ltda, bem como os colegas do Centro de Pesquisa em
Engenharia de Software (CEPES), da PUCRS em parceria com a Dell, Flávio Moreira de
Oliveira, Élder de Macedo Rodrigues e Maicon Bernardino da Silveira.
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Abstract.  Nowadays, privacy protection in web applications and services is 
done, most times, through privacy policies that are presented to users and give 
them only the options of agreeing or disagreeing. So, it  is not possible for 
users to express, in a detailed manner, their privacy preferences. Having this 
flexibility would allow users to make more thoughtful choices about the use of 
their personal information online. This paper proposes a database framework 
that  allows  users  express  their  privacy  preferences  in  detail,  so  that  web 
applications can protect data privacy and manage personal information more 
securely. We tested the framework and results showed that it can be a simple 
and effective alternative, avoiding using complex and expensive solutions.

1. Introduction
Web applications are a quite relevant technology nowadays because they provide 

a wide range of online services. Usually, to use these services, users need to provide 
personal  private  information.  Once this  information is  available,  they are  no longer 
under control of their owner in respect to how they are used and the consequences of 
their indiscriminate availability, raising privacy concerns.

Currently, there is a growth of technologies to guarantee security and privacy of 
information  manipulated  by  web  applications  and  services.  This  is  mainly  due  to 
regulation  laws  (the  companies  that  hold  private  data  have  the  obligation  and 
responsibility  to  protect  them)  and  competitive  differentials  (the  more  a  company 
protects the privacy of its users, the better is its reputation). In this context, a highly 
used resource is privacy policy.

Internet  privacy  policies  describe  an  organization’s  practices  on  information 
collection,  use,  and  disclosure.  Consumers  use  the  stated  website  policies  to  guide 
browsing and transaction decisions [Earp et al. 2005]. Nowadays, to make a purchase or 
use certain online services, the privacy policy is displayed and gives the users only the 
option to agree or disagree with this policy. If they do not agree, they cannot perform 
the desired task.  Most  of  the times it  is  not  possible  to  users  express  their  privacy 
preferences. This leads to the possibility of the user private data being accessed with 
purposes different from the ones intended by the users (the real data owners).

To assist  data  owners  and collectors  to  communicate  their  privacy concerns, 
researchers have proposed various privacy policy frameworks and languages such as 
P3P [P3P 2013]  and  EPAL [EPAL 2014].  Although  these  technologies  allow users 
express their preferences, it is done in a very general way, defining, for example, for 
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which goal their information can be used or who can view their information. Privacy 
protection based only in these definitions is  frequently limited or  insufficient.  More 
rules and elements can be necessary to describe protection information decisions. For 
example,  to  allow  users  to  express  their  preferences  for  each  piece  of  personal 
information individually, it is necessary to define rules that address this purpose.

This paper presents a database framework for expressing and enforcing personal 
privacy preferences. The goal is to allow users to express their preferences in a more 
complete way, where the privacy preference of each piece of their personal information 
can be defined, based on predefined criticality levels. With this, users can make more 
thoughtful choices about the use of their personal information online. The framework 
provides a mechanism to enforce these policies, guaranteeing that the user’s privacy 
preferences will be fulfilled and, thus, contributing to privacy protection.

The  policy  enforcement  is  done  through  an  access  control  mechanism  that, 
based  on  the  predefined  policies  and  the  user  preferences,  allows  or  denies  the 
information  to  the  person  who  requests  them.  This  mechanism is  integrated  in  the 
relational  database  system  and  provides  an  algorithm  constructed  through  database 
packages. Basically, the algorithm verifies if the data being requested can be retrieved, 
comparing its associated preference level (set by the user) with the access control policy 
(specifies  the  preference  level  each  requester  –  role  –  can  access).  The  underlying 
policies are defined using the policy model proposed in Basso et al. (2013). This model 
allows users  to define the policies  without  requiring specific or  in-depth knowledge 
about the web application because, instead of the rules defined by other standards, it 
follows a more user-friendly approach, enabling the users to express preferences about 
their personal information and even to distinguish among the information they provide.

To evaluate  the proposed database framework effectiveness,  a  prototype tool 
was  implemented  and  an  experimental  evaluation  was  conducted,  both  in  terms  of 
performance and scalability. We used the test process proposed by Mello et al. (2014) 
and results  show that,  in  practice,  the proposed approach allows collecting the user 
preferences  (criticality  levels)  and  enforcing  access  control  considering  these 
preferences. This is done in a non-intrusive way and with an acceptable performance 
overhead.  This  suggests  that  the  framework  can  be  used  as  a  simple  and  effective 
solution. 

The paper is organized as follows. Section 2 introduces related work. Section 3 
presents  the  proposed  database  framework  and  Section  4  presents  the  experimental 
evaluation. Finally, Section 5 shows the conclusions and future work. 

2. Background and Related Work

P3P (Platform for Privacy Preferences Project) [P3P 2013] is a protocol that allows 
websites to declare, in a standard format, privacy policies with the intended use of the 
information they collect about users, such as what data is collected, who can access 
those data and for what purposes, and for how long the data will be stored. This 
information can be retrieved automatically and is easily interpreted. EPAL (Enterprise 
Privacy Authorization Language) [EPAL 2014] allows enterprises to formalize their 
privacy promises into policies. These policies can define the categories of users and 
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data, the actions being performed on the data, the business purposes associated with the 
access requests, and obligations incurred on access. However, as aforementioned, these 
both technologies do not describe each personal information protection level neither 
provide mechanisms to enforce the privacy policies.  

Agrawal et al. (2003) proposed a server-centric architecture, based on P3P, for 
matching preferences against policies at the database level. The goal is to establish the 
infrastructure necessary for ensuring that web sites act according to their stated policies. 
Byun and Li (2008) proposed a privacy preserving access control model based on P3P 
purposes  (elements  that  defined  the  intended  use  of  data)  for  relational  databases. 
Accesses  are  granted  if  the  access  purpose  defined  by  the  requestor  is  among  the 
allowed  ones  (previously  defined  by  the  user).  Nevertheless,  for  this  both  works 
[Agrawal et al. 2003, Byun and Li 2008], access decisions based only in the P3P are 
frequently insufficient and more rules and elements are needed to describe disclosure 
decisions. 

The P-RBAC (Privacy-Aware Role-Based Access Control) [Ni et al. 2007] is a 
model for access control that supports privacy policies. In P-RBAC, permissions are 
assigned to roles and users obtain such permissions by being assigned to these roles. It 
implements  a  structure  of  privacy  permissions,  which  explicitly  states  the  intended 
purpose, along with the conditions under which the permission can be given, and the 
obligations  that  are  to  be  finally  performed.  Although  P-RBAC  is  powerful,  user 
preferences are limited and do not specify different levels of protection that each piece 
of information should have.

Probably, one of the reasons why these patterns (P3P, EPAL, P-RBAC) do not 
express  individual  privacy information preference are  due to  their  user  friendliness. 
Some researches try to improve the P3P user agent interface, in order to make the user 
agents more user-friendly and more effective when communicating the summary and 
policy  warnings  [Cranor  et  al.  2002,  Kolter  and  Pernul  2009].  Obviously,  users' 
interaction with applications that offers finer-grained options is more complicated due to 
the  difficulty  in  explaining  the  options  and  the  consequences  of  choosing  them. 
However, our solution tries to deal with this through a more user-friendliness interface. 

When comparing with the alternatives,  the presented framework presents  the 
following advantages: (i) instead of guarantee the same amount of privacy to every user, 
the  finer-grained  access  control  gives  more  flexibility  to  each  user  to  express  their 
preferences,  once  each  user  has  different  perception  of  their  privacy;  (ii)  the  user 
interface helps in user-friendliness of the solution. Although we have not yet performed 
studies about its usability, we believe that it is a first step to facilitate the understanding 
of  the  consequences  of  each  privacy  choice;  (iii)  the  policies  and  the  mechanism 
implementation  are  within  the  database  so,  the  access  control  is  done  without 
application changes or application awareness of the implementation.

With respect to the validation of the proposed solution, we decided to adopt the 
process proposed by Mello et  al.  (2014) because it  has already been applied to the 
evaluation  of  a  privacy  solution  integrated  in  a  web  application.  Furthermore,  it 
supports the definition of tests scenarios, their execution and the comparison of the tests 
results, especially when using and not using the privacy solution. 
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3. The Database Framework
The database framework is based on the referred privacy policy model described in 
Basso et al. (2013). This model was selected due to its simplicity and the fact that it was 
constructed  through  an  extensive  study  based  on  the  literature  and  IT professional 
interviews. Thus, it is based on real needs that a policy model should tackle considering 
the requirements relevant for implementing a good access control mechanism. However, 
the model itself does not propose a mechanism to enforce the policies, especially in the 
persistence layer, which helps improving private information security. Our goal is to 
define a solution to perform this policy enforcement. 

In a broad view, the framework consists of a set of independent tables that can 
be  added  to  the  application’s  database.  These  tables  will  contain  the  necessary 
information  to  perform the  access  control  according  to  predefined  privacy  policies, 
which consider users preferences related to each piece of personal information (i.e., 
address, credit card number, etc.) to be collected, stored or managed. During the design 
of the solution, one of the goals was to avoid the introduction of new security or privacy 
concerns related to the new enforcement system. The access control is performed by 
implemented database packages and has the advantage of filtering the data directly in 
the database, contributing to security against possible attacks to the web application or 
the  network.  Figure  1  shows  a  general  view  of  the  solution,  where  the  Database 
Framework is composed by the Framework tables and a Package engine.

���
Figure 1. General view of the database framework solution.

Privacy policies are defined in textual manner and presented to the user. Part of 
the  privacy  policy  usually  addresses  who  can  access  private  dada.  Access  control 
policies can restrict  unauthorized access to data and thus,  protect  data privacy. This 
access control policy is defined through XML files. It expresses the criticality level that 
each role  can access.  The XML policies  are  mapped into  the  Framework tables  to 
address which profile can access certain piece of user information. Based on the privacy 
policy,  the  users/visitors  can  express  their  privacy  preferences  through  the  web 
application interface, classifying each piece of the personal information with criticality 
levels (the higher the level, the higher the protection – the criticality levels are explained 
in  section  3.2).  The  preferences  are  stored  in  the  Framework  tables,  which  are 
associated to the Application Tables (i.e., the tables that stores the users’ information). 
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When some profile tries to access some users’ information, the Package engine masks 
this  information  according  to  the  privacy  policies  and  the  users’ preferences.  More 
details of this process are given in the next subsections.

3.1. Privacy Policies
In Figure 1, privacy policies are defined through XML files, based on the policy model 
described in Basso et al. (2013). In summary, the model defines who can access certain 
piece  of  information,  when,  from where,  and  how the  required  information  can  be 
accessed, as well as the criticality level of each piece of information. It has an offshoot 
called Profile, with a set of tags that were designed to represent groups and conditions 
requirements.  Among these  tags,  the  Role  tag  represents  the  user  groups.  Also,  the 
model  has  the  Data  Access  offshoot,  whose  set  of  tags  allows  determining  the 
restrictions of information in table’s columns and rows. The Level tag is part of this 
offshoot and represents the criticality level of the information (see Basso et al. (2013) 
for more details). For sake of simplicity, we focused on using information about the 
profiles allowed to access data and the criticality levels of data, disregarding other types 
of information defined by the model (e.g. from where the required information can be 
accessed). 

Besides the simplicity, the model and its respective type of derived file (XML) 
was adopted because it: (i) allows that policy specifications can be kept under control; 
(ii)  requires  less  specific  knowledge from the  person responsible  for  specifying the 
policies; (iii) allows easy integration with existing technology.

The XML privacy policies must be created based on textual privacy policies. It 
is known that natural language is the more adequate manner of communicating users 
about the privacy policy, but it consists in high-level statements that are difficult to be 
machine  readable.  Some  works  propose  methodologies  to  map  policy  in  natural 
language to a more low-level and formal representation [Breaux and Rao 2013, Breaux  
and Anton 2005]. However, this is not the focus of this work and details will not be 
addressed. 

The XML files contain information about the system profiles and the personal 
data  (associated  with  criticality  levels)  each  profile  can  access  or  modify.  These 
criticality levels are a scale of values to define how the information can be protected and 
will be further explained. Also, updates or new XML policies files can be added to the 
application: a job (i.e.,  a combination of a schedule and a program, along with any 
additional  arguments  required  by  the  program)  is  executed  periodically  to  verify, 
automatically, in a specific application directory, the input of new policies. Then, the job 
maps these policies to the set of framework’s tables, as explained in detail in the section 
3.4.

3.2. Criticality Levels
A typical database application manages data with different requirements in terms of 
security,  ranging  from  non-critical  data  to  data  that  has  to  be  extremely  protected 
against  unauthorized  access.  These  requirements  can  be  represented  through  data 
criticality levels. These levels can be configured, added or even removed. In order to 
identify  the  different  levels  of  criticality  we established,  for  our  study,  the  4  levels 
described in the work of Vieira and Madeira (2005). They are: 
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• Level 1: non-critical data, i.e., data that does not represent any confidential 
information. 

• Level 2: data in this level must be protected against unauthorized modification (for 
this class of data unauthorized read is less critical than unauthorized modification). 
One typical example is the list of products in an online retail store. This information 
has to be protected against modification (because it is used by the customers to 
perform orders) and should be open to all users. 

• Level 3: data in this level must be protected against unauthorized read and 
modification. Most of the data in typical database applications is in this criticality 
level. Some examples are: clients’ orders, costumers’ information, and employees’ 
information.  

• Level 4: critical data that has to be extremely protected against unauthorized read and 
modification. This data must not be understandable even if someone is able to access 
the database using a valid username/password (i.e., this data has to be stored 
encrypted in the database). Typical examples are: usernames/passwords, credit card 
numbers, patients’ files in hospitals, and bank accounts.  

The  levels  we  adopted  are  a  good  option  to  represent  commercial  online 
applications, but companies and organizations can establish their own levels according 
to their necessities.

3.3. User Preferences
After  defining  privacy  policies,  the  normal  process  used  by  most  companies  is  to 
present them to users and visitors, to inform them about company’s privacy rules. To 
allow users  and visitors  to  express  their  preferences  about  privacy of  each of  their 
personal  information,  the  application  must  implement  some controls  while  the  user 
interacts  with  the  application  during  the  collection  of  this  personal  information. 
Obviously, this part is a little intrusive in the application, but it is a more intuitive way 
for users to express their preferences, giving them more flexibility to protect the privacy 
of their information. 

To help users in this process we implemented an interface with simple text box 
or combo box informing, for each piece of data, the criticality levels that can be chosen. 
Also,  to  facilitate  the  users  understanding  about  the  criticality  levels  and  the 
consequences of their choices, we placed some hints when hovering over them with the 
mouse, providing an easy visualization of the description. 

As suggestions, default values of criticality level are set at first and then can be 
changed  by  data  owners,  via  application.  For  greater  security,  data  that  must  be 
extremely  protected  (as  passwords  and  credit  card  numbers,  for  example)  have  the 
criticality level set to level 4 and this level must not be changed. 

So, according to Figure 1, the user or visitor express his privacy preferences 
through the web application and information are mapped in the Application tables and 
Framework tables, which are explained in the next subsection.
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It is important to mention that this is a first implementation of the user interface. 
Complementary studies about usability and user friendliness, regarding user’s point of 
view, must be developed in order to improve this part of the solution.

3.4. Framework Tables
The Framework tables in Figure 1 represent a set of tables to store information about 
the privacy policies, including the users and visitors preferences. Figure 2 shows the 
Entity-Relationship Diagram to express the relationship between this set of tables.  

���
Figure 2. Entity-Relationship Diagram of the database framework.

In Figure 2, the information in the XML policies is mapped to the Policy table, 
addressing the levels of criticality of the information that the profiles can access (e.g. 
system administrator  can access  information with  levels  1  to  4;  trainees  can access 
information with level 1 and 2). The users preferences are stored in the Tables_Levels, 
addressing the criticality level for each information to be protected (e.g. if a user defines 
the  phone  number  as  level  3,  this  value  can  be  accessed  only  by  the  system 
administrator).  More details of the mapping of the policy to the framework and the 
collection of users’ preferences are given along this section. Also, the functions of each 
of the tables are explained below.

• Profiles: stores all the different system profiles existing in the organization as, for 
example, administrator, customer, vendor, etc. 

• Criticality_Levels: stores criticality levels, i.e., the default values adopted by the 
company or organization according to their needs. The definition of such criticality 
levels must be done in a thoughtful way because they will be associated to each user 
personal data.  

• Policy: associates the profiles and criticality levels, specifying, through criticality 
levels, the information each profile can access. This table stores, in the form of data, 
the privacy policies defined through XML files and presented to users and visitors. 

• Tables_Filter: stores the name of the tables whose fields will have the access 
controlled. Typically, these tables are the ones that stores data that pertains to profiles 
which express their privacy preferences (e.g. customers) and associated tables (e.g. 
address, country, phone numbers, etc.)  
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• Tables_Fields: stores the fields of the tables (specified at Tables_Filter) that will have 
restricted access. 

• Tables_Levels: stores the users (data owners) preferences. Typically, Tables_Levels is 
associated to the table that stores the data of the person or profile subject to data 
privacy (e.g. customers and its associations). 

The mapping from XML policy files to tables is done as follows: the Profiles 
and Criticality_Levels tables must be pre-fulfilled according to the company’s criteria. 
As the policies establish the profiles and the levels of criticality of the information that 
these profiles can access, the content of the Role tag in XML is checked to exist in the 
Profiles table. The same verification is done to the criticality level, i.e., the job checks if 
the content of the Criticality_Level tag in XML exists in the Criticality_Levels table. If 
both  information  are  in  their  respective  tables,  the  Policy  table  is  fulfilled, 
characterizing the privacy policy. If they are not, a message is sent notifying the policy 
incompatibility.

For collection of users (data owner) preferences, the tables Tables_Filter and 
Tables_Levels must also be pre-fulfilled according to the company’s criteria. The user 
specifies her privacy preferences for each piece of data to be collected and managed 
through the criticality levels and these preferences are stored in the Table_Levels table. 
The records of this table specify the criticality level for each field of each table to be 
protected. Default values can be set at first and then changed by users, via application, 
to express their preferences. In Figure 2, Table_Levels has a relationship represented by 
a dashed line, not associated with another table. This line represents the relationship that 
Table_Levels has with the applications tables. These applications tables store the fields 
that should be protected. 

As we mentioned before, during the design of the solution it was a priority to 
avoid  the  introduction  of  new  security  or  privacy  concerns  related  to  the  new 
enforcement system. This way, besides placing the enforcement system right inside the 
database  management  system,  we  also  plan  that  the  presented  tables  must  be 
“implemented”  following the  best  security  practices.  For  instance,  a  dedicated  user 
should be created with the sole function of write on these tables and he should be the 
only one with permissions for that. This can mitigate the probability of the privilege 
escalation and tampering with the system.

 3.5. Policy Enforcement
To guarantee the enforcement of privacy policies and, consequently, to respect users 
privacy preferences, a mechanism was developed and integrated to the framework. This 
mechanism is  an  algorithm integrated  to  the  infrastructure  of  a  relational  database 
system to enforce disclosure control. It provides constructs that allow masking personal 
information according to the privacy policies and users preferences. 

The mechanism was implemented using database packages. Database package is 
a resource to encapsulate related procedures, functions, associated cursors and variables 
together  as  a  unit  in  the  database.  The  packages  were  used  because  they  provide 
advantages in terms of performance, since the entire package is loaded into memory 
when an object from the package is called for the first time. It is also aligned with our 
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privacy and security concerns, as it does not require additional communication between 
the database management system and the application level.

The  Package  engine  in  Figure  1  represents  the  implemented  mechanism. 
Basically, its operation is: when a query is executed from the application, the Package 
obtains the criticality levels of particular fields returned by this query. Then, the data are 
masked and presented to the requestor. 

To  mask  the  data  and,  consequently,  enforce  the  policies,  the  Package 
implements an algorithm, which is based on the following steps: 

1.  Obtain the identifier of the user that is requesting the private data, the role of 
this user, and the data that is being requested. 

2.  From this information (received on step 1), the table that stores the privacy 
policies (Policy table) is consulted to identify the criticality levels this user, 
with respective role, can access. 

3.  Obtain  the  data  owner  preferences,  i.e.,  the  criticality  level  the  owner 
classified the private data that is being requested (Table_Levels is consulted). 

4.  Verifies if the criticality level that the user (role) can access is higher than the 
criticality level of the data, 
a.  If true, the data is provided to the user who is requesting them. 
b.  If false, the data is masked in order to enforce the policies and respect the 

data owner preferences. 
This algorithm is  applied to each data request.  Obviously,  if  the user  that  is 

requesting the data is the owner of the data, all the information is provided. The package 
can be easily adapted to different web applications through changes in parameters as the 
main query that loads the cursor and the variables associated to the new query. For the 
sake  of  reducing  unnecessary  cost  performance,  the  level  1  were  not  stored  in  the 
Tables_Levels table, once the corresponding data is non-critical and do not need to be 
protected.

4. Validating the framework: a case study
To better understand the potential of the proposed solution, a case study to validate it 
was developed. The tests campaign applied validated the access rules and evaluate the 
scalability and performance impact of the proposed framework. Scalability is expressed 
in terms of the number of records being processed by the mechanism, i.e., the goal is to 
understand how much the number of  records in the database application affects  the 
performance. The performance impact  can determine the disadvantage of using the 
mechanism. For these experiments, the performance was characterized by the average 
response time and throughput.

4.1 . Experimental Setup

The web application used in the experiments is a Java implementation of a TPC-W 
[TPC 2015], which is a benchmark for web-based transactional systems where several 
clients access the website to browse, search, and process orders. To this study, the TPC-
W implementation simulates a retail online book store. The components of the TPC-W 
database are defined to consist of a minimum of eight separate and individual base 
tables (Customer, Address, Country, Orders, Order_Line, Author, Item, CC_Xacts) [TPC 
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2015]. The proposed framework was integrated with the TPC-W database through the 
association of the Tables_Levels table (from the framework) with the Customer table 
(from the TPC-W). The database used in the experiments is Oracle Database 10g 
Express Edition Release 10.2.0.1.0 [Oracle 2015] and the mechanism was implemented 
using PL-SQL (a procedural language extension for SQL). The metrics were collected 
using the JMeter tool [Jmeter 2015].  

 The application use scenario to perform the tests simulates a third-party user 
(that represents a user trying to access unduly data or even a potential attacker) trying to 
obtain data of a registered customer through a search process. Privacy policies were 
implemented and the criticality level of each piece of data of each customer was 
randomly generated through a database script. We performed, previously, independent 
tests that evaluated the correctness of policy enforcement, respecting the customer’s 
preferences. 

For our experimental evaluation it was used, respectively, 500, 5000 and 50000 
records in the database. The simulations of threads, that simulate concurrent 
connections to the server application, ranged from 1 to 128 users for each set of records. 
Also, in order to understand the performance impact, the tests were performed without 
the database framework in place (to obtain baseline indicators). For each run of the 
experiment, the whole system is returned to its initial state in order to avoid cached data. 

 4.2. Overall Results Analysis

Figure 3 presents the overall results of the study. It shows the average processing time 
of all requests for the customer search scenario. This average time is given in 
milliseconds and is presented in Figures 3a, 3b and 3c. Also, Figure 3 shows the 
throughput results. Throughput is calculated as requests divided by unit of time. The 
time is calculated from the start of the first sample to the end of the last sample, 
including any intervals between them, as it is supposed to represent the load on the 
server. The throughput results are presented in Figures 3d, 3e and 3f. Figures 3a, 3b and 
3c shows the tests performed with, respectively, 500, 5000 and 50000 customers 
recorded in the database. The same for throughput: Figures 3d, 3e and 3f shows the tests 
performed with, respectively, 500, 5000 and 50000 customers. It is important to 
evaluate the framework with these different amounts of records because the table 
Table_Levels (Figure 2) has a proportional growth in relation to the amount of 
customer’s records. Also, this growth is related to the amount of fields that the 
Customer table has, including its associations (for example, the Address table, whose 
fields are part of the customer register). To the experiments, the TPC-W customers have 
17 fields and address has 7 fields, totaling 24 fields. 

 Analyzing the processing time requests in terms of performance impact, Figures 
3a, 3b and 3c shows that the proposed solution has very low impact when few users are 
using the web application. Although in some cases the increased time represents a high 
percentage (for example from 10 to 20 represents a 100% increase), the time is 
milliseconds and this difference is practically derisive. So, the average time without the 
database framework is very similar to the other results until around 16 users. As the 
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number of users increases, little differences arise. The inclusion of the framework 
affects the performance for higher number of users but the system performance 
increases in a linear tendency and it is acceptable for high demand. 

!
Figure 3. Experiments average time and throughput.

   Figures 3d, 3e and 3f show the throughput variation. The samples are given by 
the number of users multiplied by the number of the requests of the application scenario 
use. The performance impact in the throughput analysis is also similar to average 
processing time results: about the 16 first samples the results with and without the 
proposed database framework are similar and the differences arise as it increases. We 
believe the differences between the throughputs (for different number of records) arise 
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due to the randomness of criticality levels, which may not have a realistic distribution of 
the values.  

Through the analysis of the average processing time requests it is possible to 
observe that, also, the proposed solution is scalable in terms of numbers of records. The 
use of large number of records can be necessary due to different quantities of 
information in the databases for different companies or organizations sizes. Figure 4 
consolidates the scalability evaluation experiments, aggregating the average time 
response results presented in Figures 3a, 3b and 3c, all implementing the framework.  

!
Figure 4. Average time response for different amounts of records implementing 

the database framework.

In Figure 4 it is possible to observe that the number of records barely affects the 
system performance for smaller threads. For higher threads, the performance is affected 
in an expected way (the more records, the more processing cost). As the average time of 
experiments  is  in  milliseconds,  the  small  variation  of  values  between  the  data 
representing 500, 5000 and 50000 customer records, respectively, is acceptable. The 
proximity of values of 5000 and 50000 records for 64 and 128 threads can be, again, 
due to the different amount of criticality levels, once they are generated randomly and 
exclude the level 1. So, the less level 1 generated the more level are recorded and the 
more processing time is necessary to protect the data . 

5. Conclusions and Future Works
This paper proposed a practical solution for privacy policies enforcement, respecting 
user privacy preferences. It consists in a database framework that stores the privacy 
policies and the user’s preferences (criticality level of protection) and implements a 
procedure to allow or deny the access to third-party accesses considering these 
preferences. 

 This solution has some important features such as allowing users express their 
privacy preferences in a very flexible way, defining preferences for each piece of 
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personal information (avoiding limited options like “agree or disagree”, which are still 
used by many applications) and a proposed interface to this fine-grained preference. 
Also, executing the access control directly within the database management system 
makes the solution more secure from attacks and malicious users. The solution is free 
and easy to implement and use. 

 We implemented the framework in a TPC-W web application and evaluated its 
scalability and performance using a predefined process to ensure privacy. The tests 
results showed that scalability is high because the high number of records did not affect 
significantly the performance. In terms of the performance impact, it becomes greater as 
the number of users (threads) increases. We believe that our PL/SQL implementation 
can present some performance bottlenecks and we are working on identifying and 
improving it. Also, the randomness of criticality levels can have some influence on the 
results. However, although we have this performance impact, it can be considered 
acceptable front of the importance of protecting privacy information, especially 
considering users privacy preferences in detail and giving them more flexibility while 
dealing with their personal information.  

 As future work, we intend to complement the tests, evaluating the solution in 
large scale applications. Also, we intend to integrate this solution in a more complex 
environment, where attacks are identified and the information, even under attack, is 
permitted or denied according to privacy policies. It helps to avoid false positive results 
from the attack detection tools. This is one of the areas that we are currently working 
on. Another important future work is to perform studies that consider, in a practical 
context, the user’s point of view about the usability of  the solution.  These studies can 
help improving its user-friendliness and user’s privacy choices.  
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Abstract. Network Function Virtualization (NFV) is an emerging technology
that uses software virtualization techniques to implement network functions that
are usually deployed on specific hardware and software devices. With NFV te-
chnology it is possible to design, deploy, and manage network functions in a
fraction of the time it often takes to do the same in non-virtualized settings.
NFV improves the flexibility and reduces the time for the development, deploy-
ment and management of new functions. In this paper, we propose a NFV to
detect process and link failures, called NFV-FD. NFV-FD relies on an Open-
Flow controller from which information about the network is obtained. With
this information NFV-FD keeps track of the state of both processes and links.
NFV-FD was implemented and experimental results are reported for the amount
of resources required by the virtual function, as well as the quality of the failure
detection and notification service.

Resumo. Network Function Virtualization (NFV) é uma tecnologia emergente
que implementa, utilizando técnicas de virtualização, funções de rede, antes
vinculadas a dispositivos de hardware e software específicos. A tecnologia de
NFV possibilita projetar, desenvolver e gerenciar funções diversas de rede, ofe-
recendo maior flexibilidade dos serviços e reduzindo o tempo para o desenvol-
vimento de novas funções. Neste trabalho, propõem-se uma NFV para detectar
falhas em processos e enlaces da rede, denominada NFV-FD. O mecanismo
para monitoramento dos processos executado pela NFV-FD é auxiliado por um
controlador OpenFlow que disponibiliza informações sobre uma rede SDN. A
partir destas informações, a NFV-FD realiza o monitoramento dos processos
e enlaces de comunicação. A NFV-FD foi implementada e são apresentados
resultados experimentais do uso de recursos e da qualidade para a detecção e
notificação de falhas.

1. Introdução
Por décadas as funcionalidades das arquiteturas de redes de computadores têm sido forne-
cidas por dispositivos de rede implementados em hardware e software (middleboxes) para
prover serviços como, roteamento, filtros de dados, gerenciamento, confiabilidade, segu-
rança, entre outros [Xilouris et al. 2014]. Se por um lado middleboxes introduzem bene-
fícios em termos de prover funcionalidades, por outro, eles constituem uma importante

113113



fração de despesas operacionais (OPerational EXpenditures - OPEX) como a manutenção
de equipamentos e despesas de capital (CAPital EXpenditures - CAPEX) como a aqui-
sição de novos equipamentos de redes [Cotroneo et al. 2014]. Além disso, middleboxes
possuem limite de flexibilidade, são ineficientes em termos de custo de energia, difíceis
de gerenciamento e de solucionar problemas [Sherry et al. 2012].

Funções Virtualizadas de Rede (NFV - Network Function Virtualization) surgem
para ‘amenizar’ estes problemas. Em geral, as NFVs exploram tecnologias de virtualiza-
ção para transformar equipamentos de redes em entidades virtuais [ETSI 2015], podendo
ser implementadas em conjunto com outras tecnologias emergentes, como a execução em
redes SDN (Software Defined Networks) [Han et al. 2015]. Indústria, academia e organis-
mos de padronização têm mostrado interesse em projetos para NFV [Bondan et al. 2014],
pois é possível estabelecer novos mecanismos para operar e desenvolver serviços de rede
[Ferrer Riera et al. 2014]. O ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
criou um grupo de pesquisa em NFV focando seus esforços para desenvolver NFVs
usando plataforma de servidores comerciais [Xilouris et al. 2014]. O ETSI tem, como
uma motivação a novas pesquisas, apresentado estudos de caso e possíveis temas para
pesquisas em NFV, os autores relatam em [ETSI 2015] que métodos para recuperação e
detecção de falhas ainda precisam ser investigados.

Neste sentido, este trabalho objetiva propor e implementar uma NFV para dar
suporte à tolerância a falhas em aplicações distribuídas. O serviço proposto executa as
funções de um detector de falhas, que tem como objetivo descobrir os estados dos pro-
cessos através de seu monitoramento. A função para monitoramento dos processos é de-
nominada de NFV-FD (FD - Failure Detector), e utiliza os benefícios de uma rede SDN
através do compartilhamento de informações fornecidas por um controlador da rede. O
compartilhamento destas informações auxilia na obtenção dos atributos dos processos a
serem monitorados, bem como, permite determinar o próprio estado destes processos.
Além disso, são também obtidas informações de monitoramento dos estados dos enlaces
de comunicação, a partir dos próprios dispositivos de rede (switches).

A NFV-FD trabalha na formação de uma visão que indica quais processos estão
suspeitos de terem falhado. Esta visão dos estados pode ser consultada por uma aplicação
distribuída responsável por tomar decisões. Em outras palavras, a NFV-FD possibilita a
execução de algoritmos distribuídos tolerantes a falhas. Como exemplo deste tipo de apli-
cação pode-se citar um serviço para difusão confiável [Guerraoui and Rodrigues 2006].
Este algoritmo é amplamente conhecido na literatura, sendo utilizado neste trabalho como
estudo de caso, isto é, ele realiza a difusão confiável com base nas informações obtidas
pela NFV-FD. O trabalho ainda apresenta e detalha questões sobre a implementação de
uma NFV. O desempenho do serviço de detecção de falhas e o impacto da NFV na utili-
zação dos recursos para seu processamento são também avaliados neste artigo.

O trabalho está organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta uma breve
descrição sobre o conceito e trabalhos realizados em NFV. Na seção 3 é apresentado
o modelo de sistema, juntamente com as definições consideradas neste trabalho. Para
contextualizar a metodologia para a detecção de falhas, a seção 4 detalha a arquitetura
e as características de funcionamento da NFV-FD. Os experimentos e as conclusões do
trabalho são apresentados nas seçãos 5 e 6, respectivamente.
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2. Network Function Virtualization

Essencialmente, uma NFV implementa funções de rede através de técnicas de virtualiza-
ção de software para executá-las em hardware de prateleira. Este cenário pode ser visto na
Figura 1, onde dispositivos de rede são migrados para uma solução baseada em NFV. As
funções virtualizadas podem ser instanciadas/executadas por demanda quando necessárias
e destruídas quando estiverem ociosas. Dessa forma, uma NFV pode estabelecer novos
mecanismos para operar e desenvolver funções de rede, com possibilidades de economia
de energia e redução de espaço físico [Han et al. 2015].

Dispositivos de rede NFV

Switches

Storage

Servidores

Virtualização

Figura 1. De Dispositivos de Rede Baseados em Hardware para Soluções Base-
adas em NFV [Han et al. 2015]

Segundo os autores em [Haleplidis et al. 2014] os projetos em NFV estão concen-
trados em 3 principais objetivos. Primeiro, reduzir os custos de aquisição de equipamen-
tos físicos, dedicados e dispendiosos (OPEX e CAPEX). Segundo, prover novos serviços
aos usuários em um rápido ciclo de desenvolvimento. Terceiro, reduzir o custo global
necessário para o gerenciamento de um grande número de dispositivos.

A possibilidade de desenvolver serviços através da implementação e virtualiza-
ção de funções de rede, tem feito crescer a pesquisa por novos projetos em NFV. Há
várias soluções para a implementação de uma NFV, disponíveis na literatura que conside-
ram sua execução em uma rede OpenFlow [Batalle et al. 2013] [Fukushima et al. 2014]
[Vilalta et al. 2015]. OpenFlow é o protocolo mais comum para a construção de redes
SDN, possibilitando a separação entre o plano de controle e o plano de dados, definindo
regras para a comunicação entre os dispositivos da rede, através de um controlador1.

Em [Batalle et al. 2013] os autores propõem uma função virtualizada para o enca-
minhamento de pacotes. A NFV separa os fluxos dos pacotes do protocolo IPv4 e IPv6,
oferecendo um roteamento entre domínios utilizando uma rede OpenFlow. Resumida-
mente, a ideia é criar um módulo dentro do controlador responsável por selecionar os
pacotes que devem ser processados pela NFV. Os autores conseguem reduzir o fluxo de
entrada nos switches transferindo funcionalidades (seleção dos fluxos) para uma máquina
externa que implementa a função virtualizada. Segundo os autores, esta foi a primeira
validação de implementação de uma NFV, mas que ainda carece de resultados mais ro-
bustos.

1O controlador é responsável por gerenciar o encaminhamento dos pacotes nos switches. Um switch é
responsável por encaminhar os pacotes aos destinatários com base em regras instaladas pelo controlador.
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No trabalho proposto em [Cerrato et al. 2014], os autores utilizam uma aborda-
gem diferente, eles consideram diversas funções virtualizadas em um servidor. A ideia é
propor um algoritmo para mover os dados entre funções virtualizadas de forma eficiente
e isolada. A proposta trabalha em uma abordagem mestre/escravo2, onde o mestre decide
quais funções devem processar um dado pacote, e os escravos são as funções virtualiza-
das que processam os pacotes. A ideia é uma espécie de escalonamento de tarefas, onde
o mestre controla o caminho dos pacotes entre as diversas funções.

Preocupados com o gerenciamento em ambientes com diversas NFVs, no traba-
lho [Fukushima et al. 2014] é proposto um framework que permite a um operador de rede
descrever as NFs (Network Functions) virtualizadas através de suas características e atri-
butos. O framework captura estas informações, cria relações entre as variáveis de diversas
NFs e a consistência é sistematicamente validada. Como exemplo, considere duas NFs:
uma para NAT (Network Address Translation) e outra para prevenção de intrusão IPS
(Intrusion Prevention System). Os pacotes que passam pela função NAT dependerão do
endereço da origem (atributo) para serem processados, ao passo que a função de IPS de-
verá processar todos os pacotes. Considerando a existência de uma DMZ (DeMilitarized
Zone), os pacotes originados desta rede não devem ser processados pela função NAT , ao
passo que os pacotes da rede privada devem ter os endereços traduzidos. Através do fra-
mework a ideia é criar estas regras para que as funções virtualizadas sejam configuradas.
A proposta pode ser considerada relevante, mas ainda há problemas a serem resolvidos,
como exemplo, a proposta não suporta configurações dinâmicas e o script, gerado pelo
framework, é executado no controlador OpenFlow sobrecarregando as tarefas deste con-
trolador.

Em [Vilalta et al. 2015] NFVs são utilizadas através de uma arquitetura em nu-
vem, para disponibilizar serviços executados por um PCE (Path Computation Element).
PCE é um elemento responsável pelo mecanismo de cálculo de rota para criação de cami-
nhos em uma rede de transporte. O objetivo dos autores é escalar o serviço oferecido por
estes elementos. Para isso, um servidor PCE dedicado é removido e suas funcionalida-
des são virtualizadas (vPCE) e transportadas para um sistema em nuvem. Os resultados
da implementação do PCE como uma NFV, demonstraram que o vPCE foi capaz de ga-
rantir um tempo médio de processamento, mesmo perante a picos de solicitações para o
cômputo dos caminhos.

3. Modelo de Sistema

Neste trabalho considera-se um sistema distribuído assíncrono de topologia arbitrária
composto por um conjunto Π de n processos/hosts, incrementado com detector de fa-
lhas [Chandra and Toueg 1996]. Tanto os processos como os enlaces falham por colapso
(crash), ou seja, deixam de executar suas tarefas prematuramente. O monitoramento dos
processos é realizado por um detector de falhas que pode cometer enganos. O monito-
ramento dos processos, pelo detector de falhas, resulta nos seguintes estados: suspeito
(S: suspect), não falho (T: trust) ou inatingível (U: unreachable). O estado S é definido
quando uma resposta de uma requisição de vida não é obtida dentro de um intervalo espe-
cífico de tempo. O estado S relata a percepção momentânea do detector de falhas referente
ao estado de um determinado processo. Entretanto, se a mensagem chegar dentro do inter-

2Na qual o mestre é um switch virtual e os escravos são funções virtualizadas
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valo de tempo, o respectivo processo é considerado no estado T. O estado U ocorre quando
é reportada falha em canais de comunicação que, consequentemente, deixam processos
inacessíveis.

Assume-se que falhas não afetam a comunicação entre o detector de falhas e o
controlador da rede. Além disso, o canal não cria, não perde e não altera mensagens. A
rede é também formada por um controlador que nunca falha.

4. Proposta de uma NFV para Detecção de Falhas
Nesta seção são apresentados conceitos sobre detectores de falhas (seção 4.1) e seu fun-
cionamento como uma NFV (seção 4.2). A arquitetura em que a NFV-FD está sendo
proposta é apresentada na seção 4.3, por fim são apresentados os mecanismos para detec-
ção de falhas nos processos (seção 4.4) e enlaces de comunicação (seção 4.5).

4.1. Detectores de Falhas
Em sistemas distribuídos tolerantes a falhas, são frequentes as situações em que os proces-
sos precisam entrar em um acordo referente a uma decisão a ser tomada. Como exemplo,
pode-se citar transações atômicas em banco de dados, difusão confiável, membership de
grupo, eleição de líder, entre outras [Charron-Bost et al. 2010]. A realização do acordo
distribuído pode não ter uma solução trivial [Borran et al. 2012]. Considerando sistemas
síncronos ou isentos de falhas, as propriedades do algoritmo podem ser garantidas e o
consenso pode ser resolvido trivialmente. Entretanto, o principal impasse para resolvê-lo
ocorre em ambientes assíncronos sujeitos a falhas [Fischer et al. 1985]. Neste contexto,
uma alternativa é utilizar um modelo parcialmente síncrono formado por um assíncrono
incrementado com detectores de falhas.

Detectores de falhas foram propostos por Chandra e Toueg
[Chandra and Toueg 1996] e sua abstração possibilita encapsular o indeterminismo
permitindo garantir as propriedades do algoritmo de consenso, mesmo perante falhas por
colapso. Sendo assim, um detector de falhas tem por objetivo determinar os estados dos
processos. Os estados indicam se um processo está falho ou não falho de acordo com
o monitoramento que ocorre por troca de mensagens e respeitando um limite de tempo
(timeout). Dois algoritmos tradicionais denominados de Pull e Push foram propostos
para monitoramento dos processos [Felber et al. 1999]. Resumidamente, no algoritmo
Push os processos monitorados enviam mensagens de heartbeat periodicamente ao
processo monitor, ao passo que, no algoritmo Pull o processo monitor é responsável
por, periodicamente, consultar os estados dos processos monitorados. O serviço para
detecção de falhas proposto neste trabalho implementa o algoritmo Pull e será detalhado
na Seção 4.4.

4.2. Detectores de Falhas como uma NFV
Ao longo dos anos, diversas propostas de algoritmos de detecção de falhas surgiram.
Consequentemente, suas funcionalidades foram sendo melhoradas em vários aspectos,
dentre os quais pode-se destacar a sua utilização como serviço independente da aplicação
[Felber et al. 1998]. A utilização dos detectores de falhas como serviços vão desde sua
implementação como middleware [Zia et al. 2009], até serviços mais próximo do ambi-
ente de rede como a implementação via protocolo SNMP (Simple Management Network
Protocol) [Moraes and Duarte Jr. 2011].
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Neste contexto, a proposta do presente trabalho é dispor o serviço para detecção
de falhas via uma função de rede virtualizada. A virtualização do serviço para detecção
de falhas é denominada de NFV-FD. A NFV-FD é implementada em uma rede OpenFlow
[Openflow 2014], onde toda a lógica para a troca de informações dos dispositivos na rede
é realizada por regras instaladas por um controlador. Para realizar a detecção dos estados
dos processos nesta tipo de rede, a NFV-FD se comunica com o controlador e extrai
informações relevantes para o processo de monitoramento. A arquitetura apresentada na
próxima seção detalha a integração destes componentes no ambiente.

4.3. Arquitetura

A arquitetura apresentada na Figura 2 é uma integração do mecanismo para monitora-
mento dos processos proposto neste trabalho, com o controlador OpenFlow (na Figura 2:
Controller). O controlador é composto por módulos (Module Applications) que possi-
bilitam a integração de novos parâmetros de funcionalidades ao ambiente em execução. O
Controller separa as funções pertinentes ao controle dos dispositivos na rede OpenFlow,
como a criação de regras de comunicação, gerenciamento de topologia e de dispositivos,
interface para acesso via Web, entre outras. O controlador possui ainda uma API para a
interface REST3, essa interface facilita a configuração em rotinas internas aos módulos.

Inicialmente, para a integração do controlador com a NFV-FD, um módulo deno-
minado de FDMod é definido. O FDMod trabalha como um filtro de pacotes analisando
informações do cabeçalho. Sua função é auxiliar na obtenção dos atributos dos proces-
sos que serão monitorados pela NFV-FD. A obtenção destes atributos é realizada com
base em regras pré-definidas. As informações são extraídas do cabeçalho do pacote; um
exemplo de atributos é o endereço IP e porta do processo a ser monitorado.

A NFV-FD sempre que recebe informações de atributos pertencentes a um novo
processo, inicia o mecanismo de monitoramento do respectivo processo. O recebimento
das informações dos atributos dos processos é feito com base em regras que podem ser
instaladas por uma Network Application4. Uma regra deve descrever as características
de comunicação da aplicação distribuída. Regras podem ser criadas de acordo com o
protocolo e porta de comunicação da aplicação distribuída, como exemplo, considere as
informações de um pacote capturado pelo FDMod:

[in_port=1,dl_dst=01:00:5e:00:00:01,dl_src=00:00:00:00:00:01,nw_dst=
230.0.0.1,nw_src=10.0.0.1,nw_proto=17,nw_tos=0,tp_dst=4446,tp_src=4446]

Uma regra é criada com base nos seguintes campos: o endereço de destino
(nw_dst=230.0.0.1), o protocolo UDP (nw_proto=17) e um endereço da camada de trans-
porte (tp_dst=4446). O FDMod encaminha o pacote para a NFV-FD executar sua ta-
refa, por exemplo iniciar o monitoramento do seguinte processo: nw_src=10.0.0.1 porta
tp_dst=4446.

Em outra palavras, todas as mensagens recebidas pela API OpenFlow (ilustrada
na arquitetura) são repassadas ao FDMod. O FDMod filtra estes pacotes para repassar
à NFV-FD somente os pacotes que se encaixarem nas regras, ou ainda, mensagens de
eventos notificados pelos switches que são descritos na seção 4.5.

3REpresentational State Transfer
4Aplicação que utiliza a interface REST para configurar as regras
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Figura 2. Integração da NFV-FD na Arquitetura do Controlador OpenFlow

4.4. Mecanismo para Detecção de Falhas em Processos

O monitoramento dos processos realizado pela NFV-FD ocorre através de requisição de
mensagens de monitoramento (liveness request), que são periodicamente enviadas aos
processos monitorados. O período de requisição é indicado pela variável ∆i. A cada
intervalo de tempo ∆i, a NFV-FD envia uma mensagem AreYouAlive? e aguarda um
período de tempo por uma resposta do tipo YesIAm!. Se a mensagem chegar antes do
intervalo de timeout (∆to) ter expirado, o estado para o respectivo processo é atualizado
para T. Entretanto, se nenhuma resposta for recebida ou se a mensagem recebida não
condizer com a respectiva requisição esperada, o processo monitorado terá seu estado
atualizado para S.

Determinar um valor adequado para o timeout não é uma tarefa trivial, pois o
tempo de comunicação pode variar de acordo com influências de atrasos de processa-
mento ou sobrecarga nos canais de comunicação. Escolher um timeout adaptativo é uma
alternativa, pois ele é baseado em estimativas que visam corrigir seu valor de acordo
com o comportamento do ambiente ou a necessidade da aplicação. Nesse trabalho é
utilizada uma estratégia adaptativa que faz estimativas para o tempo de chegada da pró-
xima mensagem (EA) acrescida de uma margem de segurança (α), como proposto em
[Bertier et al. 2003]. EA é derivada de uma média dos últimos n dados de chegada. O
próximo instante de chegada (EAk+1) pode ser estimado da seguinte forma:

EAk+1 ≈
1

n

(
n∑

i=1

A(i) −∆isi

)
+ (k + 1)∆i (1)

Na expressão (1) s1, s2,...,sn é o número de sequência das mensagens e A1,
A2,...,An os instantes para as respostas das mensagens de liveness request recebidas pela
NFV-FD. O próximo timeout expira em:

τ(k+1) = EA(k+1) + α(k+1) (2)
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Na expressão (2), α(k+1) é uma margem de segurança que apresenta um compor-
tamento probabilístico. Ela é adaptável a cada mensagem recebida de acordo com a carga
na rede. A NFV-FD implementa a margem de segurança utilizando o mesmo cálculo
do protocolo TCP (Transmission Control Protocol) e proposto em [Jacobson 1988]. A
expressão apresentada a seguir possibilita corrigir o timeout de acordo com o comporta-
mento do sistema:

Diferenca = Tempo_msgk − Tempo_msgk−1

Media = φ ∗Media+ (1− φ) ∗Diferenca

Desvio = φ ∗Desvio+ (1− φ) ∗ |Media−Diferenca|
αk+1 = Media+ β ∗Desvio

(3)

De acordo com a expressão (3), é possível observar que o cálculo de α está relaci-
onado à periodicidade das mensagens de liveness request transmitidas com sua respectiva
resposta (Diferenca), bem como às variações de tempo durante o tráfego das mensagens
entre a NFV-FD e os processos monitorados (Media e Desvio). Com o cálculo da ex-
pressão (2) tenta-se respeitar os limites entre os parâmetros de periodicidade e de timeout.
Em geral, os valores utilizados para as variáveis φ e β, são próximos dos propostos por
Jacobson, sendo 0.9 para φ e 4 para β.

4.5. Mecanismo de Detecção de Falhas em Enlaces de Comunicação
Entre as diversas vantagens em utilizar a NFV-FD em uma rede OpenFlow, pode-se des-
tacar a possibilidade de detectar falhas em enlaces de comunicação. Para executar esta
função, a NFV-FD faz uso de um mecanismo de descoberta de topologia que é executado
pelos próprios switches OpenFlow.

O mecanismo de descoberta de topologia é realizado por um protocolo denomi-
nado de Link Layer Discovery Protocol (LLDP) [IEE 2009]. O protocolo OpenFlow de-
fine este mecanismo de descoberta através de pacotes do tipo packet in e packet out. Paco-
tes do tipo packet out são transmitidos entre switches OpenFlow periodicamente através
do protocolo LLDP. Quando um switch OpenFlow recebe um pacote packet out, pacotes
LLDP são transmitidos para todas as portas de saída. Quando o correspondente switch
OpenFlow recebe o pacote LLDP, ele envia um packet in para o controlador comunicando
o status de um enlace [Sharma et al. 2011].

De acordo com [Openflow 2014] há três situações para o controlador ter o status
de um enlace:

• Link up (Switch –> Controller): Quando um switch OpenFlow detecta um novo
switch, ele encaminha uma mensagem para o controlador comunicando a nova
conexão.

• Link down (Switch –> Controller): Quando um switch OpenFlow fica sem re-
ceber mensagens LLDP de outro switch por um período de tempo (timeout), ele
encaminha uma nova mensagem para o controlador comunicando a perda do en-
lace.

• Get Links (Controller –> Switch): O controlador pergunta para o switch sobre
o estado dos enlaces, é mais comum ocorrer esta situação quando um controlador
se conecta pela primeira vez ao switch.
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Para repassar os eventos detectados pelos switches para a NFV-FD, o FDMod tem
acesso as informações da topologia da rede. O FDMod busca estas informações através
do controlador OpenFlow. O controlador recebe informações dos eventos listados ante-
riormente, através de uma função denominada de Link Discovery. Por exemplo, quando
ocorrem eventos do tipo Link up ou Link down o controlador recebe a mensagem e
repassa para o FDMod.

O FDMod por sua vez, repassa informações sobre o evento ocorrido para a NFV-
FD. Por exemplo, ‘port s2-eth2 changed: DOWN’ indica que a porta 2 do switch 2 está
sem conexão. Se houver processos que estão sendo monitorados nesta porta, do referido
switch, a NFV-FD rotula o estado do processo como U, indicando que o processo está
inacessível.

Vale ressaltar que a utilização de uma rede SDN possibilita a integração de proto-
colos ou dispositivos que, em geral, necessitam de interfaces específicas de comunicação.
Exemplo disso é a comunicação com o protocolo LLDP. Neste contexto, acredita-se que
outros benefícios podem ser explorados como a utilização de outras estratégias de detec-
ção de falhas em enlaces mais efetivas. Um exemplo é o protocolo Bidirectional Forwar-
ding Detection (BFD) que em [van Adrichem et al. 2014] foi estendido para implementar
fast recovery em redes SDN.

5. Avaliação da NFV-FD
Para validar a proposta apresentada neste trabalho foi implementado um algoritmo de di-
fusão confiável baseado no serviço de detecção de falhas. O algoritmo implementado é
descrito na seção 5.1. Na seção 5.2 a utilização dos recursos computacionais e o desem-
penho dos serviços oferecidos pela NFV-FD, são avaliados.

5.1. Algoritmo de Difusão Confiável
Uma definição formal de difusão confiável faz uso das seguintes primitivas: broadcast(m)
e deliver(m), onde m é uma mensagem. A primitiva broadcast(m) significa que m será
transmitida para todos os processos pertencentes ao conjunto de processos Π (ver Seção
3), a primitiva deliver(m) significa que a mensagem m pode ser entregue a este conjunto
de processos. Estas primitivas são apresentadas no Algoritmo 1, os detalhes de seu funci-
onamento são descritos na sequência.

O Algoritmo 1 está dividido por 4 eventos distintos. Primeiramente, o algoritmo
executa o evento _Init inicializando as seguintes variáveis: delivered (registro das mensa-
gens já entregues), correct (estados dos processos atualizados pela NFV-FD) e from[pi]
(armazena cópia da mensagem original enviada pelo emissor). Quando uma mensagem é
transmitida por difusão confiável, o evento _Broadcast é invocado. O evento _Deliver é
executado para entregar uma mensagem m transmitida por algum processo do conjunto de
processos Π. A mensagem m é entregue e o estado do processo emissor (pi) é verificado.
Se pi /∈ correct, uma nova difusão confiável é inicializada, sendo encaminhanda a men-
sagem original já gravada em from[pi]. Finalmente, o evento _Crash é invocado quando
um processo pi está falho e a mensagem m, transmitida por pi, ainda não foi entregue.
Uma cópia de m é novamente transmitida por difusão confiável para futura entrega.

Em síntese, dois eventos que são dependentes da NFV-FD, forçam um processo a
retransmitir uma mensagem:
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Algorithm 1: Algoritmo para Difusão Confiável[Guerraoui and Rodrigues 2006]

upon event 〈 _Init 〉 do
delivered := ∅;
correct := Π;
forall pi ∈ Π do

from[pi] := ∅;

upon event 〈 _Broadcast | m〉 do
trigger 〈 broadcast | [Data, self, m] 〉

upon event 〈 _Deliver | pi, [Data, sm, m]〉 do
if (m /∈ delivered) then

delivered := delivered ∪ {m}
trigger 〈 deliver | sm, m 〉;
from[pi] := from[pi] ∪ {(sm, m)}

/* (Caso 2: redistribui m) */
if (pi /∈ correct) then

trigger 〈 broadcast | [Data, sm, m] 〉;

upon event 〈 _Crash | pi 〉 do
correct := correct ∪ \ {pi}

/* (Caso 1: redistribui m) */
forall (sm, m) ∈ from[pi] do

trigger 〈 broadcast | [Data, sm, m] 〉;

• Caso 1: quando um processo percebe a falha do emissor antes de entregar m.
• Caso 2: quando um processo entrega m e percebe que o emissor falhou.

5.2. Experimentos

O ambiente para execução dos experimentos é implementado em uma rede OpenFlow
com o controlador Floodlight [Floodlight 2014] sendo virtualizado através da ferramenta
Mininet. O ambiente é hospedado em uma máquina física com as seguintes característi-
cas: processador Intel Core i5 CPU 2.50GHz com 4 núcleos e sistema operacional Mint
17 com kernel 3.13.0-24. Para os experimentos da Figura 3, a rede é virtualizada com
uma topologia simples utilizando 1 switch, 1 controlador remoto e 4 hosts executando o
algoritmo de difusão confiável. A NFV-FD é configurada para monitorar os hosts com
periodicidade de ∆i=1000ms. Os hosts que executam a difusão confiável são utilizados
para gerar fluxo na rede e, portanto, também configurados para transmitirem mensagens
a cada 1000ms.

Segundo [Batalle et al. 2013] uma implementação integrada ao controlador traz
benefícios, pois assegura completa visão da rede. Neste sentido, o experimento da Figura
3 tem por objetivo avaliar o impacto que a NFV causa quando hospedada no controlador.
Este experimento verifica a utilização da CPU mostrando medidas para o controlador sem
a NFV-FD, a NVF-FD executada separadamente e, por fim, a NFV-FD e o controlador
executados na mesma CPU. Cada experimento é executado no período de uma hora. Os
dados apresentados nos gráficos da Figura 3 são dados médios de 5 execuções, sendo
também apresentados valores mínimos e máximos observados.

No gráfico 3(a) a média de utilização da CPU é de 2,67%, este valor representa
basicamente o processamento para o gerenciamento dos pacotes transmitidos por difusão
confiável pelos 4 hosts. O custo de execução da NFV-FD separada é apresentado no
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gráfico 3(b) e demonstrou uma utilização média de 2%. Finalmente, o resultado que
buscávamos para os nossos experimentos, a utilização da NFV-FD no controlador. Este
experimento é apresentado no gráfico 3(c). Neste experimento a utilização média da CPU
é de 4,49%, praticamente dobrando a carga no controlador.
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Para os experimentos da Figura 4, a rede foi virtualizada com uma topologia con-
tendo 3 switches, 1 controlador remoto e 4 hosts executando o algoritmo de difusão con-
fiável.
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Figura 4. Análise da Qualidade do Serviço para o Tempo de Detecção

A Figura 4 apresenta o tempo de detecção (TD) considerando falhas ocorridas em
host e em enlace de comunicação. Para todos os casos, o tempo apresentado para detecção
são valores médios, onde 10 falhas são forçadas no ambiente. A falha é implementada
pelo bloqueio das mensagens de vida5 forçando o estouro do timeout. O pior caso (Worst-
Case) para o TD é computado considerando-se que a falha ocorre concomitantemente com
a resposta de uma requisição de vida.

5Mensagens do protocolo LLDP (falha em enlace) e por mensagens da NFV-FD (falha em host)
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Para o gráfico da figura 4(a) o tempo de detecção é computado no início da falha
de um host até todos os demais hosts da rede (3 hosts) serem notificados da falha. A
notificação é verificada somente quando o algoritmo de difusão confiável é informado.
Considerando o pior caso, o tempo de detecção médio é de 1256ms, enquanto que o
máximo observado é de 1454,23ms. Tendo em vista que o timeout possui um cômputo
adaptativo, o valor máximo de TD pode ser causado por atrasos nas mensagens de liveness
request ou pelo próprio processamento necessário para executar o algoritmo de difusão
confiável.

Para o caso em que as falhas ocorrem em instantes aleatórios (Random-Case), é
possível observar que há uma grande variação no TD, onde os valores médios se concen-
tram aproximadamente em 800ms. O valor mínimo observado neste experimento é de
598ms. Este melhor resultado ocorreu, provavelmente, no caso em que a falha foi execu-
tada instantes antes do ∆to expirar, aliado a isso, ocorreu a notificação dos demais hosts.
Considerando a detecção e notificação de uma falha por um único host, o melhor tempo
observado pelo algoritmo de difusão confiável foi de 22.68ms. Ressalta-se que este ex-
perimento foi beneficiado pela utilização de uma rede SDN, pois a implementação deste
tipo de cenário em um ambiente não virtualizado, não é uma tarefa trivial, uma vez que
exige-se uma forte sincronização dos relógios.

Para o gráfico da figura 4(b), o objetivo é avaliar o tempo de detecção de uma
falha no enlace de comunicação. Este evento ocorre através da notificação realizada pelo
protocolo LLDP para a NFV-FD. Neste sentido, avalia-se o tempo de detecção com a
NFV-FD em diferentes locais: no controlador e no host. Pode-se observar que o tempo de
detecção do gráfico 4(b) é elevado se comparado ao gráfico da figura 4(a). Isso se deve
ao fato de que manteve-se o valor padrão para a variável LINK_TIMEOUT sendo de 35
segundos no controlador Floodlight. Verificamos que o tempo de detecção é ligeiramente
menor quando a NFV-FD está junto ao controlador, se comparado com a NFV-FD locali-
zada no host. A diferença média observada foi de 120ms, o que corresponde ao tempo de
comunicação entre o controlador e o host. Por outro lado, vimos no experimento anterior
que este tempo superior no tempo de detecção, pode ser compensado com a redução no
uso dos recursos computacionais do controlador.

Ressalta-se que o experimento para a detecção de falhas em enlaces reportado pelo
protocolo LLDP, foi avaliado para demonstrar a sua viabilidade e os possíveis benefícios
no uso de redes SDN. Uma vez que, estamos cientes de que a redução no tempo de
detecção pode ser obtida diminuindo o valor padrão do LINK_TIMEOUT.

6. Conclusão

Neste trabalho foi apresentada uma NFV para detecção de falhas de processos e enlaces
de uma rede OpenFlow denominada NFV-FD. Para avaliar a NFV-FD, um algoritmo para
difusão confiável foi implementado e utilizado nos experimentos. O tempo de detecção de
falhas e o uso dos recursos computacionais foram avaliados. Os experimentos mostraram
que a implementação de uma NFV junto ao controlador causa um impacto relevante no
uso do processador, sendo portanto uma boa estratégia de projeto concentrá-la fora do
controlador, mesmo com o ligeiro aumento no tempo de detecção de falhas demonstrado
nos experimentos. Como trabalhos futuros ainda pretende-se aperfeiçoar funcionalidades
da NFV proposta neste trabalho, como exemplo, tornar o valor do timeout mais adequado
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a variações no ambiente, como também investigar a utilização de outros protocolos para
detecção de falhas em enlaces.
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