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Palestra Convidada 

Analisando Sistemas Reais Usando Verificação 

Formal 

Sérgio Vale Aguiar Campos 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Departamento de Ciência da Computação 

scampos@dcc.ufmg.br 

Abstract 

Symbolic model checking is a technique for verifying finite state reactive 

systems that has been very successful in practice. In this method a system 

being verified is represented by a state transition graph. Efficient search 

algorithms are used to determine if the model satisfies properties expressed 

as temporal logic formulas. The internal representation of the model checker 
uses binary decision diagrams - BDDs, an extremely compact representation 

of boolean formulas. Because of the BDD representation it is possible to 

verify extremely large and complex systems, such as aircraft controllers, 

robotic controllers, the PCI local bus and the futurebus+ protocols. This 

work presents the method and discusses how it can be applied in practice.



Mini-Curso 

Tolerância a Falhas no CORBA 

Lau Cheuk Lung & Joni da Silva Fraga 
LCMI - Universidade Federal de Santa Catarina 

{lau,fraga}@lemi.ufse.br 

Abstract 

Tolerância a falhas em sistemas distribuídos tem um importante papel no 

desenvolvimento de aplicações confiáveis. O objetivo primário desta área de 

pesquisa é a proposição de soluções que permitam às aplicações terem seus 

serviços oferecidos continuamente, mesmo na presença de falhas parciais 

no sistema computacional. Por outro lado. nos últimos anos, a área de 

sistemas distribuídos tem avançado na direção da padronização aberta. Esta 

tendência vem no sentido de combater soluções proprietárias devido aos 

altos custos de desenvolvimento de sistema provenientes, por exemplo, da 

dificuldade de manutenção de software, interoperabilidade e portabilidade. 

As especificações CORBA (Common Object Request Broker Architec- 

ture) constituem um conjunto de padrões e conceitos propostos pela OMG 

(Object Management Group) para programação aberta em sistemas dis- 
tribuídos. Atualmente, muitas aplicações tolerantes a falhas estão seguindo 

o paradigma de orientação a objetos e considerando o CORBA como a mel- 
hor alternativa de se adequar a sistemas abertos. Como resultado disso, a 

OMG apresentou. após alguns anos de trabalho, uma especificação do Fault 
Tolerant CORBA (FT CORBA). Essas especificações, que ainda devem pas- 

sar por varias revisões (e extensões). definem um conjunto de interfaces de 

serviiços e facilidades úteis para a implementação de técnicas de replicação 

em ambientes distribuídos heterogêneos. As especificações atendem apenas 

aos requisitos básicos para tolerância a falhas, definindo algumas interfaces 

bem genéricas. de fácil entendimento. e aplicáveis em sistemas distribuídos 

que requerem tolerância a falhas. 

O objetivo do mini-curso é apresentar: uma descrição sucinta da arquite- 

tura CORBA; alguns conceitos sobre o uso de técnicas de replicação para 

tolerância a falhas: os trabalhos /exemplos encontrados na literatura no sen- 

tido de integrar tolerância a falhas na arquitetura CORBA. os quais podem 

ser divididos segundo as abordagens de integração, serviço e interceptação; 

e. finalmente, as especificações padrão OMG do Fault Tolerant CORBA.



Painel 

Nomenclatura de Tolerância a Falhas em 

Português 

Ingrid Jansch Porto & Taisy Silua Weber 
Instituto de Informatica 

Universidade Federal de Santa Catarina 
{ingrid,taisy }@inf.ufrgs.br



Reliability Requirements in Mobile Agent Systems 

Flavio Morais de Assis Silva, Raimundo José de Araújo Macêdo 

Laboratório de Sistemas Distribuídos - LaSiD 
Departamento de Ciência da Computação 

Universidade Federal da Bahia 

Campus de Ondina, CEP 40170-110, Salvador — BA. Brazil 
emails: (fassis, macedo) QGufba.br 

Abstract 

A fundamental issue in the development of mobile agent systems is how to provide 
support for agent applications reliability. For some agent applications areas (such as 
electronic commerce or workflow) it is fundamental that mobile agent executions are 
fault tolerant and exhibit transactional semantics or that groups of mobile agents can 

coordinate their activities with the use of a reliable communication mechanism. This 
paper discusses reliability requirements in agent systems and introduces mobile 
process groups as a suitable underlying concept for fulfilling these requirements. 
Mobile process groups are an extension of the concept of groups in traditional group 

communication systems that supports mobility of group members. 

1 Introduction 

A mobile agent (or simply agent) is a self-contained software element responsible for executing a 
programmatic process, which is capable of autonomously migrating through a network. An agent 
migrates in a distributed environment between logical “places“ referred here to as agencies. When an 
agent migrates. its execution is suspended at the original agency, the agent is transported (i.e. program 

code, data, execution state and control information) to another agency in the distributed environment, 

and, after being re-instantiated at the new agency, the agent resumes execution. 

The concept of mobile agents began to obtain stronger attention of the research and industry 
community with Telescript [White 94]. In [White94] migrating active objects were introduced as a 

suitable paradigm for supporting applications on public networks. After Telescript, many different 

projects at research institutes and in the industry began to appear, among them Mole, TACOMA, 
Aglets. Agent Tel and Grasshopper (a brief description and references to these systems appear, for 
example. in [Assis Silva 997). The mobile agent concept is being proposed to support different types of 
applications, including electronic commerce [White 94] [StraSer, Rothermel, Maihófer 98], workflow 

management [Cai. Gloor, Nog 96], network management [Fuggetta, Picco, Vigna 98], implementation 
of telecommunication services [Magedanz, Popescu-Zeletin 96], distributed information retrieval 

[Fuggetta, Picco. Vigna 98] and active networks [Fuggetta, Picco, Vigna 98]. Mobile agents have been 
considered a concept that can be explored to provide, among others, the following benefits: better use 
of communication resources (both in terms of costs and performance); flexible support for 
disconnected operation; flexibility for the management of software deployment and maintenance; and 
adequate support for interactions with human users [Assis Silva 99]. 

A fundamental issue in the development of mobile agent systems is how to support reliability of 
mobile agent based applications. specially for those applications that will use mobile agents in open 
environments such as the Internet. For some types of applications (such as electronic commerce or 
workflow applications) it is fundamental that mobile agent executions are fault tolerant and exhibit



transactional semantics or that groups of mobile agents can coordinate their activities based on a 
reliable communication mechanism. 

This paper discusses first requirements on reliability of mobile agent applications and discusses 
existing approaches to address them. Afterwards the paper introduces mobile process groups as a 

suitable underlying concept for fulfilling these requirements. More specifically, in section 2 we 
concentrate on the issue of making mobile agent executions fault tolerant and guaranteeing their 

transactional behavior. In section 3 we concentrate on the issue of providing reliable forms of agent 

communication. In section 4 we introduce mobile process groups. Finally, in section 5 we present 
conclusions. 

2 Making Mobile Agent Applications Fault Tolerant and Transactional 

2.1 Requirements 

Mobile agent fault tolerance requires at least mechanisms for making agents persistent, for 
reactivating agents after a failure, for recovering the state of the agent activity after a failure, and for 
reliably transporting agents between agencies. Additionally, the execution of mobile agent-based 
applications should be able to tolerate long-term failures of agencies. When a mobile agent executing 

an application moves to an agency, it transfers the control flow execution of that application to that 
agency. While executing at an agency, an agent is completely subject to the execution rules and 

conditions of that agency. If the agency where the agent is running fails, the execution of that agent 
remains blocked while the agency is faulty. An agency may remain faulty for a long time. Long 
unavailability periods have the obvious undesirable effect of delaying the execution of an agent-based 

application. 

Making the execution of an agent-based application tolerate long-term failures of agencies is 
achieved by replicating agents. With replication, an agent execution is seen as being performed in a 

sequence of stages (see Figure 1). The first stage begins when the application execution starts. A new 
stage then begins (and the previous terminates) when the mobile agent execution reaches a movement 
operation, to continue at a new agency. To provide agent fault-tolerance, copies of the agent are sent to 

a non-empty set of agencies. 

Consider in Figure | that the agent application has to perform actions sequentially at agencies 
agency 1 1, agency 2 1,..., agency m 1,i.e., at the uppermost agencies at each stage represented in 
the figure. As can be seen, at each stage copies of the agent are sent to the desired agency and 
additionally to a set of n-1 other agencies. For example, at stage 1, copies of the agent are sent to 
agencies agency 1 1, agency 1 2,.... agency 1 n. The n-1 additional agencies are used primarily for 

performing exception handling. The execution of the agent application at these agencies, however, can 
also include accesses to services. When the execution terminates at a stage, copies of the agent with 
the current state of its execution are sent to the agencies of the next stage and the copies at the current 

stage are destroyed. An agent application is performed then now by a moving agent group, instead of 

by a single agent. 

A group of agents can, during its execution, create other groups of agents, so that each agent 

group can execute a part of the same global application asynchronously, moving independently one in 
relation to the others. Each created agent group by its tum can create other agent groups, resulting in a 

tree of mobile agent groups. Fault tolerance must also be guaranteed for these cases. This implies, 
among other aspects, the need for guaranteeing atomic creation of mobile agent groups and that there 
must exist mechanisms for coordinating sets of independently migrating agent groups executing the 

same whole application. 

Additionally, in order to use mobile agents in environments such as the Internet, the developed 
fault tolerance mechanism must be as less restrictive as possible in relation to its assumptions about 

the environment (for example, in relation to time). In particular, network partitioning should be 

supported by the mobile agent fault tolerance protocols.
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Figure 1: The general agent group execution model 

Beyond fault tolerance, agent applications might require the execution of agents to exhibit a 
transactional behavior. For such applications. it is necessary that accesses to a subset of the services 

available in a distributed environment can be combined as an unit of work that executes correctly and 
reliably in the presence of concurrency and failures. 

2.2. Existing Approaches 

Mobile agent fault tolerance and support for transactional behavior have been considered in the 
context of some mobile agent projects. In [Schneider 97] [Johansen. van Renesse, Schneider 95] 

(Johansen, Marzullo et al. 98] [Rothermel, StraBer 98] [Assis Silva 99] the authors consider agent 
replication as introduced in the previous section. In [Schneider 97], the author concentrates on the 

problem of protecting agents against being subverted by malicious hosts. In [Johansen, van Renesse, 
Schneider 95] the authors introduced the so-called rear guards as agents left behind while an agent 

execution moves from agency to agency that perform recovery if some failure causes the agent 
executing the activity to vanish. The protocol] used for managing rear guards is called the NAP 

protocol (Johansen, Marzullo et al. 98]. The NAP protocol is an efficient protocol based on reliable 

broadcast. The NAP protocol, however, does not tolerate network partitioning. In [Rothermel, StraBer 

98] a specific protocol was described for mobile agent fault tolerance that considers network 
partitioning. In this protocol, however. an agent group cannot create new agent groups. This protocol 
is coupled with the execution of a single atomic transaction by an agent at an agency. If a new agent is 
activated to perform recovery of a failed agent, the state of the execution backtracks to the point before 

the beginning of the execution of the stage. In [Assis Silva 99] an approach for mobile agent fault 
tolerance and a transaction model (open nested) based on mobile agents are presented. The approach 
supports the dynamic creation of agent groups by other agent groups, recovery from long-term failures 
of agencies and network partitioning. This approach. based on the use of transactions, fulfills the 
requirements defined in the previous section. 

Another approach for agent fault tolerance is presented in (Dalmeijer, Rietjens et al. 98), but it 
does not tolerate long-term failures of agencies. In [Vogler, Kunkelmann, Moschgath 97] and [Assis 

Silva. Krause 97] approaches for executing transactions with mobile agents are presented. but no 
concept for fault tolerance is discussed. 

Finally. approaches for providing mobile agent persistence and reactivation are common in 

existing mobile agent systems. A mechanism for reliably transporting an agent from an agency to 
another can be performed, for example, with the use of persistent message queues [Rothermel, Strafer 
981.



3 Reliable Coordination of Agents 

Components taking part in a distributed application need some form for coordinating their 

activities. Different applications impose different requirements on coordination mechanisms, resulting 
in a set of these mechanisms being developed for traditional distributed systems. Beyond direct 
communication in the form of RPC/RMI. mechanisms such as events, tuple spaces and group 
communication systems are commonly supported [Tanenbaum 95]. 

A set of mobile agents can also be used to execute a given distributed application. Not only as a 
set of replicas cooperating to achieve application fault tolerance, but also as a set of distinct agents 
cooperating in achieving a certain application goal. Multiple agents executing each asynchronously a 
part of the same global application (each agent being replicated for fault tolerance or not, as described 
in section 2) is an example. These agents obviously also need forms of cooperation. Like traditional 

distributed applications, different mobile agent based applications impose also different requirements 
on coordination mechanisms. Mobile agent based applications, however, impose an added complexity: 
the coordination mechanisms must support agents interactions despite their mobility. Mobile agents 
can even exhibit high mobility, in the sense that a single mobile agent can make many hops while 

executing an application and interacting with other components. Traditional communication 
mechanisms must in general be extended to support migration, specially if migration transparency 
should be supported. In a system providing migration transparency, two agents can continue 
communicating irrespective of the migration of any of them. 

Existing mobile agent systems vary greatly in the provided forms of communication. The 
supported communication mechanisms can be divided into two groups: direct communication, where 
the communicating peers explicitly identify themselves; and anonymous communication, where the 

sender does not know the identity of the recipients. Direct communication can involve either only two 
peers or a sender and a set of receivers (multicast). The form of multicast supported is unreliable. 

Forms of anonymous communication being supported are events, spaces and tuple spaces [Assis Silva 
99]. 

Some support for reliable communication among mobile agents exists [Murphy, Picco 99]. 

However, this work describes an algorithm for guaranteeing the delivery of a message to a mobile 
agent despite its movement in the absence of faults. Support for ordering of messages sent to a group 

of agents is not addressed. Systems supporting group communication functionality for mobile agents, 
comparable to those provided by traditional group communication platforms [Renesse, Birman, 
Maffeis 96][Amir, Dolev et al. 92], are still missing. 

4 Common Denominator: Mobile Process Groups 

As discussed in the previous sections, fundamental to the development of reliable mobile 
agent based applications is the existence of appropriate support for mobile agent fault tolerance and 

mechanisms for reliable communication between groups of mobile agents. A common requirement of 
both problems is the need for coordinating reliably the actions of members of a group of migrating 
agents. We intend to address this requirement in a generic way by developing the notion of a mobile 

process group. 

A process group is an entity to which an application process refers without knowing the 
number and location of the members which form it. Essentially, in a group communication 
mechanism, a message sent by a process must be addressed to all processes in the group and message 
delivery must be atomic: either all processes receive the message or no one receive it. Additionally, 

message delivery order guarantees such as total or causal ordering can also be provided by the group 
communication system [Birman 93]. A mobile process group is an extension of the traditional concept 
of a group of cooperating processes which can directly support migrating processes as members of the 

group. 

Group communication systems have been traditionally used to support fault tolerance of 

replicated components in a system (e.g.. replicated data bases) and for supporting groupware



applications. The coordination requirements of replicas of mobile agents were made clear in section 2, 
where replication was presented as a means for addressing mobile agent fault tolerance. The case 

where not all cooperating agents are replicas of the same agent was also exemplified in section 2 and 
discussed in the previous section. Beyond the needs for maintaining consistency of replicas or 

independent groups of replicas, mobile process group services have a broader applicability in agent 

applications, specially in providing message delivery guarantees (reliable multicast, causal and total 
order) for any set of cooperating agents (for example, for guaranteeing atomic multicasts to a group of 
agents that are looking for some information in the distributed environment). 

Although the model presented in [Assis Silva 99] fulfills the requirements on fault tolerance of 

mobile agent applications as described in section 2, this model is based on transactions. Using mobile 
process groups represents a form of unifying the underlying support for fault tolerance and agents 
coordination, simplifying the existing solution and potentially increasing the level of fault tolerance 
and the implied costs. In relation to support for agents coordination, mobile process groups represent 
functionality not yet present in agent systems. 

To the best of our knowledge, support for mobile process groups is not present in existing 
group communication platforms, such as Horus [Renesse, Birman, Maffeis 96] and Transis [Amir, 
Dolev et al. 92]. Previous work exists in supporting group communication for mobile device 

computing (e.g., [Badache. Hurfin, Macédo 99][Yen. Huang, Hwang 97]), but it is devoted to 

accommodating existing protocols to the specific properties of the environment (low bandwidth links, 
low capacity devices, etc.). Some of the results might be applicable to mobile process groups. We are 
however extending traditional group communication concepts to incorporate new semantics of 
message delivery in the presence of mobility, not present in those systems. Additionally, special 
handling of events is being considered to provide a finer tuned way of handling with movement. 

5 Conclusions 

In this paper we presented first a general overview of requirements for supporting reliability of 

mobile agent-based applications. Support is needed for mobile agent fault tolerance, for guaranteeing 
transactional behavior of mobile agent applications and for providing reliable forms of mobile agents 

coordination. 

We introduced afterwards a new concept. called mobile process groups, as a means for fulfilling 

requirements of mobile agent applications and for improving existing approaches. Mobile process 
groups are an extension of the group concept supported in traditional group communication platforms 
and represent a common basis for supporting mobile agent fault tolerance and reliable coordination of 

mobile agents. 

A mobile process group service. which provides message delivery guarantees and 
synchronization in the presence of mobility. is under development at LaSiD/UFBA. The concepts 

being developed try to incorporate the mobility of processes in the group communication protocols, 
thus making it possible to synchronize a process movement action with the delivery of messages and 

enabling a finer tuned failure detection mechanism. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma proposta de extensão da especificação do serviço de detecção de falha do padrão 

FF CORBA [0MG99]. A motivação disso. é que muitos dos requisitos de tolerância falha para sistemas de larga-escala, 
tal como a internet. ainda não foram discutidos, de forma precisa, nessa especificação. A solução proposta visa atender 

aos requisitos de sistemas de larga escala (inerentemente assíncronos). Um protocolo de acordo baseado em voto 

majoritário é adaptado de forma a melhor se adequar à especificação FT CORBA. 
Palavras chave: detecção de falha, sistemas de larga escala, tolerância a falhas, CORBA e sistemas abertos. 

1. Introdução 

Tolerância a falhas em sistemas distribuídos tem um importante papel no desenvolvimento de 

aplicações confiáveis. O objetivo primário desta área de pesquisa é a proposição de soluções que 
permitam às aplicações de terem seus serviços oferecidos continuamente, mesmo na presença de falhas 

parciais no sistema computacional. Por outro lado, nos últimos anos, a área de sistemas distribuídos tem 

avançado na direção da padronização aberta. Esta tendência vem no sentido de combater soluções 
proprietárias devido aos altos custos de desenvolvimento de sistema provenientes. por exemplo. da 

dificuldade de manutenção de software, interoperabilidade e portabilidade. 

Atualmente, muitas aplicações tolerantes a falhas estão seguindo o paradigma de orientação a 
objetos e considerando o CORBA (Common Object Request Broker Architecture) [OMG 96] como uma 
alternativa de se adequar a sistemas abertos. Como resultado disso. a OMG (Object Management Group) 
apresentou. após alguns anos de trabalho. uma proposta de especificação revisada do Fault Tolerant 
CORBA (FT CORBA) [OMG 99]. As especificações FT CORBA, que ainda devem passar por varias 
revisões (e extensões), definem um conjunto de interfaces de serviços e facilidades úteis para a 
implementação de técnicas de replicação em ambientes distribuídos heterogêneos. As especificações 
atendem apenas aos requisitos básicos para tolerância a falhas, definindo algumas interfaces bem 
genéricas. de fácil entendimento, e aplicáveis em todas aplicações que requerem tolerância a falhas. 

O comitê da OMG responsável pela padronização do FT CORBA optou, para esse primeiro 
momento, por assumir apenas alguns compromissos. Em particular, tratar o aspecto da interoperabilidade 

entre implementações de ORB, com tolerância a falhas, de diferentes fabricantes de software. Todavia, é 

previsto pelo grupo responsável pelo FT CORBA que, ao longo de um processo de amadurecimento, 
novas extensões para tolerância a falhas. como interfaces e protocolos. e melhor interoperabilidade sejam 
agregadas à esta especificação presente [OMG99]. A OMG aconselha também que algumas 
necessidades, além daquelas definidas no FT CORBA, sejam atendidas, no momento, por soluções 

proprietárias. Além dos esforços da OMG, são encontrados, na literatura, diversos trabalhos com 
propostas de extensão do CORBA para tolerância a falhas [Felber98, Shung98, Moser98, Lau99]. 

Em uma análise mais detalhada dessas especificações. e mesmo destas experiências da literatura, 

podemos verificar que muitos dos requisitos de tolerância a falhas para sistemas de larga-escala, tal como 
a internet, ainda nao foram discutidos, de forma precisa. na extensão destas especificações CORBA. Os 

sistemas de larga-escala, inerentemente assíncronos, são caracterizados pela grande distribuição espacial, 
com um caráter aberto, integrando quantidades significativas de recursos computacionais assinalados 

pela sua heterogeneidade. Esses sistemas são não deterministas no sentido em que os parâmetros 

temporais, tais como padrões de tráfego. taxas de transferência. atrasos de comunicação e diferentes 
velocidades de processamento do processador, não são conhecidos a priori. Neste artigo, apresentamos 

um estudo sobre as especificações FT CORBA e discutimos um algoritmo de detecção de falhas, descrito 
na forma de abstrações FT CORBA, que tem como finalidade o uso em sistemas de larga escala. 

Este artigo está dividido da seguinte maneira. Na seção 2 é apresentada uma descrição resumida 
das especificações de tolerância a falhas no CORBA. Na seção 3 é feita uma critica em relação a 
especificação de detecção de falha do FT CORBA. Na seção 4 são apresentados o GroupPac e a sua 
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proposta para detecção de falhas em sistemas de larga escala. Finalmente, na seção 5 são levantadas as 

conclusões deste trabalho. 

2. A especificação Fault Tolerant CORBA 

A OMG definiu, recentemente, uma especificação para introduzir tolerância a falhas nos padrões 

CORBA (FT CORBA) [OMG99]. Esta especificação define um conjunto de serviços essenciais para o 

desenvolvimento de aplicações confiáveis em sistemas abertos. Nessa primeira especificação foi 

apresentado um conjunto de interfaces e protocolos para gerenciamento de replicação, gerenciamento de 

falhas. gerenciamento de recuperação e logging e interoperabilidade. O gerenciamento de replicação é 

constituído pelos serviços de gerenciamento de propriedades, gerenciamento de grupo de objetos e de 

fábricas genéricas. O gerenciamento de falhas tem definidas as interfaces de detecção de falhas, 

notificação de falhas e análise de falhas. Finalmente, no gerenciamento de recuperação e logging são 

definidas os mecanismos para transferência de estado de objeto e recuperação de réplicas faltosas. 
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Figura 1. Arquitetura de tolerância a falha CORBA. 

Na figura 1, é apresentada a arquitetura de tolerância a falhas do CORBA. Nela são apresentados 

os objetos de serviço (Common Object Services Specification [OMG96]), que fornecem no middleware, 

funcionalidades básicas para a construção de servidores tolerantes a falhas. Segundo as especificações, o 

gerente de replicação é responsável pelo gerenciamento de grupo, exercendo um controle dinâmico nas 

entradas e saídas (normal ou por falha) de objetos de um grupo pela manutenção de listas atualizadas de 

seus membros (membership). Na criação ou remoção de réplicas, o objeto de serviço gerente de 

replicação usa um objeto fábrica genérica para criar/remover membros do grupo de objetos da aplicação. 

O objeto fábrica genérica negocia com objetos fábrica locais para a criação/remoção de réplicas nas 

diferentes estações de um sistema distribuído. No processo de criação de réplicas é utilizado o serviço de 

logging e checkpoint, que é um mecanismo para registro e atualização de estados que, a partir de uma 

réplica identificada como primária (objeto servidor 1, na figura 1), faz transferências de estado para 

novas réplicas que se juntam ao grupo. No serviço de gerenciamento de propriedades são definidas e 

manipuladas as propriedades de tolerância a falhas dos grupos de objetos mantidos pelo serviço de 

gerenciamento de replicação. 

O suporte fornecido pelo serviço de gerenciamento de falhas é constituído por objetos de serviço 

divididos em detectores de falhas de objeto, de processo e de host (figura 1). Todos os objetos detectores 

de falhas são baseados em mecanismos de timeout. O serviço notificador de falhas é replicado e tem a 

função de enviar mensagens de notificação ao gerente de replicação, a partir dos registros de falhas 

11



recebidos dos detectores de falhas dos trés niveis citados. Esses registros sao usados no gerente de 
replicação na atualização das listas de membros. As especificações definem, também, as técnicas de 
replicação que podem ser suportadas pela arquitetura FT CORBA: Replicação Ativa, Replicação Passiva 
Fria e Replicação Passiva Quente [OMG99]. 

A OMG, como é de sua característica, se limita em definir interfaces de serviço genéricas, 
tentando atender diferentes abordagens de tolerância a falhas. Por exemplo. protocolos de comunicação 
de grupo confiável, base fundamental para a implementação de técnicas de replicação, não são 
padronizados — como era de se esperar. pela complexidade dos mesmos e pela quantidade de algoritmos 
envolvidos. A OMG enfatiza, neste caso. o uso de soluções proprietárias (figura 1). Todavia, para 
garantir um mínimo grau de interoperabilidade, os sistemas de comunicação de grupo devem adotar a 

IOGR (Interoperable Object Group Reference). a referência de grupo de objetos definida em [OMG99]. 
A IOGR é uma extensão da IOR (Interoperable Object Reference). de um simples objeto, para uma 
referência interoperável de grupo de objetos. Uma IOGR permite a um cliente referenciar um grupo de 

objetos como uma entidade única. De forma genérica. a IOGR contém o conjunto de IORs de cada 
membro de um grupo de objeto. 

3. Considerações sobre as especificações FT CORBA 

As especificações FT CORBA definem um gerente de replicação para cada domínio de tolerância 
a falhas (TF). Um domínio de TF pode conter diversos grupos de objetos, onde cada grupo possui suas 

próprias propriedades de tolerância a falhas. O gerente de propriedades, que está associado com o gerente 
de replicação, se responsabiliza pela gestão dessas propriedades no domínio. Portanto. um domínio TF é 
constituído de grupos, sujeitos a mesma gestão de replicação e de propriedades, que são formados por 

hosts. processos e objetos. Os objetos pertencentes a um domínio podem não estar limitados a uma única 

rede local (LAN — Local Area Network) ou ainda a uma rede metropolitana (MAN - Metropolitan Area 
Network). mas distribuídos ao longo de uma rede de longa distância (WAN - Wide Area Network). 
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Figura 2. Tipos de monitoração de falha no FT CORBA. 

Essas diferentes opções na topologia do domínio podem implicar na definição de diferentes 
propriedades de tolerância a falhas. O serviço de gerenciamento de grupo de objetos, que faz parte do 
serviço de gerenciamento de replicação, depende do serviço de gerenciamento de falhas para detectar 
objetos falhos. Nas especificações dos detectores de falhas são definidos três granularidades de 
monitoramento (detecção) de falhas: sobre cada membro individual de um grupo (figura 2a); sobre um 

membro representativo em um host H contendo mais de um objeto — a falha do membro representativo é 

considerado como a falha de todos objetos pertencente ao host H, independente se os mesmos são 

membros do mesmo grupo ou não (figura 2b): e finalmente, onde o monitoramento é feito sobre um 

membro representativo de cada grupo presente através de suas réplicas em um host H (figura 2c) - a 

falha do membro representativo indica a falha de todos os membros do mesmo grupo no host H. 
As especificações FT CORBA definem que todos os hosts. contendo objetos de grupo, devem ser 

monitorados por pelo menos um detector de falha. Os detectores de falhas de um domínio podem ser 

replicados atuando sobre os mesmos hosts ou os mesmos objetos. Mas situações diversas também são 
admitidas: detectores podem não monitorar, necessariamente, os mesmos conjuntos de hosts ou objetos 

do domínio. Isto é. dentro do domínio de tolerância a falhas, podemos ter detectores monitorando 
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diferentes subconjuntos de hosts que compõe o domínio. Por exemplo, é possível um host sendo 
monitorado por um único detector de falha em um domínio de TF. 

Detecção de falhas em sistemas assíncronos é uma classe de problemas onde só são permitidas 

soluções probabilistas [Fischer85, Ricciardi91, Chandra96). As especificações FT CORBA fornecem 
alguns recursos que nas suas definições não são bem adequados a estes ambientes. É o caso do 
monitoramento de um host a partir de um conjunto de detectores de falhas onde o host é assumido como 
falho quando não responder dentro de timeouts estipulados a pelo menos um dos detectores do conjunto. 
Se considerarmos as características assíncronas de um sistema de larga escala este tipo de procedimento 
é extremamente penalizante. 

Para tratar com as dificuldades destes ambientes estendemos a noção de detectores de falhas do FT 

CORBA, sem que isto represente na modificação das interfaces da especificação. Assumimos então que 
um host é considerado em crash se não responder a um certo número de detectores de falhas dentro de 
timeouts específicos. Um protocolo de acordo [Ricciardi91, Hufin99] entre os detectores de falhas para 

“determinar” se um processo está falho é necessário. O monitoramento de um host a partir de um grupo 
de detectores de falhas minimiza os erros de detecção. Em sistemas com características assíncronas esta 
condição não é suficiente para uma precisão determinista na detecção de um host ou processo falho. 

Porém, se associarmos algumas semânticas a estes detectores de falhas, as condições de detecção podem 
ainda ser melhoradas na precisão. Em [Chandra 96], várias semânticas podem ser assumidas para 
detectores de falhas não confiáveis a partir de duas propriedades: completitude (“completeness”) e a 
exatidão (“accuracy”). A Completitude especifica que um detector de falha terminará por suspeitar de 

todos processos que realmente estiverem falhos. E a exatidão restringe os enganos (suspeitas errôneas) 
que um detector possa cometer. Assumimos neste trabalho detectores de falha da classe Temporizada 

forte (“Eventually Strong”) 0S’. 

4. GroupPac 

O GroupPac [Lau99, Lau00] consiste de um conjunto de servicos especificos para o 
desenvolvimento de aplicações tolerante a falhas. Adere as recomendações da OMG como objetos de 
serviços, tais como as especificações COSS [0MG96]. Os serviços de tolerância a falhas do GroupPac 
têm suas interfaces baseadas nas especificações FT CORBA (serviços de gerenciamento de replicação, 

gerenciamento de falha, e gerenciamento de recuperação e logging). A diferença em relação ao padrão é 
que apresenta um conjunto de soluções (extensões) no sentido de atender aos requisitos de tolerância a 
falhas em sistemas larga escala. As extensões, propostas no GroupPac, foram incluídas no serviço de 

gerenciamento de falhas — especificando um protocolo para detecção de falhas de hosts. Além disso, é 
proposto um serviço de comunicação de grupo para sistemas de larga-escala, com propriedades de 

difusão atômica (“Atomic Broadcast”). Esta solução é adaptada ao ORB de forma transparente à 
aplicação. Num contexto de sistema de larga-escala com vários grupos de objetos em domínios de 
tolerância a falhas dispersos geograficamente, o GroupPac assume a nível de transporte canais de 

comunicação ponto-a-ponto confiáveis, servindo de suporte aos objetos se comunicando por troca de 
mensagem. Como hipótese de falhas é assumido que objetos (ou hosts) falham por crash, podendo se 
recuperar através dos serviços do FT CORBA (figura 1). 

4.1. Detecção de falhas em sistemas de larga escala 

Conforme discutido no item 3, a detecção de falha do FT CORBA não é adequada para sistemas 
de larga escala. A solução que adotamos neste trabalho foi especificar um protocolo baseado em voto 

majoritário para alcançar acordo na decisão sobre as suspeitas de falhas de hosts. Diferente de 

[Chandra96], em que um módulo detector é agregado a cada processo”, a nossa solução, para melhor se 
  

! A semântica Temporizada forte (“Eventually Strong”) OS é definida com as propriedades [Chandra96]: (1) Completitude forte 

(“strong completeness”): todo processo falho estará permanentemente presente em todas as listas de suspeitos de falhas dos 

processos corretos do sistema: (2) Exaridão fraca temporal (“eventual weak accuracy”): a partir de um certo tempo finito um 

rocesso correto deixa de pertencer à lista de suspeitos de qualquer processo correto. 

* O conceito de detectores de falhas não confiáveis foi introduzido em [Chandra 96] para serem usados na obtenção de consenso 

em sistemas com características assíncronas. Neste caso. a cada processo da aplicação no sistema é associado um módulo 

detector cuja função é notificar ao processo associado a suspeita de falha de outros processos do sistema. Todas as falhas são por 

crash e é assumido um canal de comunicação confiável entre os processos. As suspeitas de falhas são implementadas 

basicamente através de prazos estipulados para tempos (timeour) de resposta dos processos. 
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adequar as especificações FT CORBA, propõe um conjunto de detectores dedicados, baseado na 
abordagem cliente/servidor orientado a objeto, dispostos na rede, podendo ou não estar no mesmo host 
da aplicação. Tomando como exemplo os detectores de falha de host (figura 1 e 3), é estabelecido no 

nosso esquema que todos os detectores monitoram todos os hosts dentro de um domínio de tolerância a 
falhas. Assumimos que os detectores são sempre completos, após um certo tempo suspeitará de todo 

processo permanentemente faitoso ou desconectado dentro do domínio de tolerância a falhas. 

    

Detector Ce! Detector | Detectores de O serviço de detecção de falha é 
«de Falha 1 “deFalhaN falhas dedicados concretizado em dois níveis de monitoramento: 

ie ets eee em nivel de detectores e em nivel de hosts. No \ N ‘| Sat ak of É Pans Paes, os detectores de falhas mi hosts 
Va At e tj pete + formam um grupo autogerenciável. Isto é, 

o Sax é Gore ee controlam as entradas e saídas (normal ou por 
re) a O) [0] .... [0] falha) dos detectores membros do grupo. O 

= fee ars monitoramento neste nivel se baseia no 
Figura 3. Monitoração de falha no GroupPac. protocolo apresentado em [Ricciardi91, Lau99). 

Os membros do grupo de detectores compõem um anel virtual, e cada membro monitora o parceiro 
imediatamente anterior na segiência definida no anel. O serviço de gerenciamento de pertinência 

(membership) no grupo de detectores usa um protocolo de commit centralizado (no primário) de duas 
fases (três fases no pior caso) para alcançar acordo entre os membros em relação a nova composição do 
grupo de detectores. O monitoramento de falhas de detectores é necessário para indicar o número de 
membros corretos no grupo de detectores. 
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Figura 4. Uma instância do protocolo de detecção de falha. 

A detecção de falhas de hosts é implementada pelo grupo de detectores de falhas de hosts (DFI, 

DF2 e DF3 da figura | e 4). Na falha de um host é assumida a falha de todos processos. e 

consequentemente dos objetos, neste host. Todos os DFs monitoram periodicamente, dentro de um 
intervalo T(s). o mesmo conjunto de hosts dentro de um domínio de tolerância a falha. São estes 
detectores que decidem em consenso se um determinado host é falho (crash) ou não. Caso qualquer um 
dos detectores suspeite da falha de um dos hosts no domínio de TF, o protocolo executa um 

procedimento de acordo baseado em voto majoritário para alcançar consenso entre os detectores. A 
coordenação do processo de votação é sempre realizada pelo detector de falha identificado como 

primário na ordenação do anel. Por exemplo, na figura 4, o DF2 suspeita do host H2 e avisa ao DF1 (o 
primário) sobre esta suspeita. A partir daí é iniciado o protocolo, em três passos, para se alcançar o 
consenso sobre a falha ou não de H2. Na primeira fase. o DF] solicita aos outros detectores (DF2 e DF3 

da figura 4) para que no próximo intervalo de monitoração (T(s)) verifiquem o status (vivo ou falho) do 
host H2. No segundo passo, após a nova monitoração, cada detector envia seus resultados sobre o status 

de H2 ao DFI. Finalmente. no passo três, o detector de falha primário (DF1) executa a função de 

consenso sobre os valores enviados de status de H2 (na figura 4). O detector DFI (primário), através do 

notificador de falhas (NF - figura 1 e 4), informa ao gerenciador de replicação a falha de H> que, por sua 
vez, deve determinar uma nova IOGR (item 2) removendo Ho da lista. A nova IOGR é enviada ao grupo 

de detectores para que estes atualizem suas listas de hosts a serem monitorados. 

Em um contexto de rede de larga escala, com diversos grupos em diferentes domínios de 

tolerância a falhas (TF), o serviço de gerenciamento de replicação (SGR) de cada domínio de TF, o qual 
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utiliza o serviço de detecção de falha para gerenciamento de grupo (figura 1), deve disponibilizar sua 

lista de membros aos outros domínios de TF do sistema. A interação dos diferentes domínios de TF é 
concretizada estabelecendo um SGR universal, usualmente replicado para tolerância a falhas, 

coordenando os SGRs de cada dominio de TF. A solução de adotar uma estrutura hierárquica de SGRs é 
eficiente e escalável, pois limita o gerenciamento de grupo em cada domínio de TF diminuindo o número 

de mensagens do tipo atualização de lista (view) e de detecção (“todos estão vivos 7”) no sistema de larga 
escala. 

5. Conclusão 

Em termos de trabalhos relacionados, a solução apresentada em [Shung98] usa um conjunto de 
monitores, em uma rede local, similares aos detectores identificados nas especificações FT CORBA. 
Basta que um dos chamados de WatchDog sinalize que um dos objetos da aplicação é falho para que o 
mesmo seja retirado da configuração da aplicação. No OGS [Felber98] o monitoramento de falha é, 

também, similar ao das especificações. No entanto, o OGS apresenta um objeto de serviço de consenso 
que poderia ser adaptado em detecções envolvendo consensos. Em relação as interfaces destes serviços, 
ambos possuem interfaces diferentes das descritas nas especificações FT CORBA. 

Este artigo apresentou um serviço de detecção de falha para sistemas de larga escala que se adapta 

bem às especificações FT CORBA. A solução adotada não modifica as especificações no sentido de que 
as interfaces continuam a apresentar as mesmas funcionalidades. Os protocolos executados por trás da 
interface são transparentes na arquitetura como um todo. 

O protocolo, proposto neste trabalho, é baseado em servidores dedicados de detecção de falha e de 
replicação. Isto é, ao invés de todos processos da aplicação se preocuparem com a detecção de falha, 

cada um gerenciando localmente uma lista dos membros suspeitos e ativos do grupo, tal como 
[Chandra96]. Nesta proposta, esta função é realizada por um número de detectores dedicados (por 

exemplo, uma dúzia) dentro do domínio de TF (figura 3), o que reduz, consideravelmente. o tráfego na 

rede. Outra característica deste protocolo é o estabelecimento de uma estrutura hierárquica de SGRs para 
uma melhor eficiência em redes de larga escala. 

Este trabalho, em andamento, faz parte do projeto GroupPac que visa propor soluções para 
tolerância a falha às aplicações CORBA em um contexto de sistema de larga escala. Atualmente, está em 

pesquisa soluções de protocolos de difusão atômica e a sua integração, de forma transparente, na 

arquitetura FT CORBA [Lau00a]. 
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Abstract 

Checkpoint patterns that enforce the rollback-dependency trackability (RDT) property 

allow efficient solutions to the determination of consistent global checkpoints that include 
a given set of checkpoints. Fixed-Dependency-After-Send (FDAS) is a well-known RDT 
protocol that forces the dependency vector of a process to remain unchanged during a check- 
point interval after the first message-send event. In this paper, we explore processes’ common 

knowledge about their behavior to derive a more efficient condition to induce checkpoints un- 

der FDAS. We consider that our approach can be used to improve other RDT checkpointing 

protocols. 

Keywords: Distributed systems; Fault-tolerance: Distributed checkpointing: Rollback- 

dependency trackability 

1 Introduction 

A checkpoint is a stable memory record of a process’ state. A consistent global checkpoint is a 

set of checkpoints, one per process, that could have been seen by an idealized observer external 

to the computation [2]. The set of all checkpoints taken by a distributed computation forms 
a checkpoint pattern. Checkpoint patterns that enforce the rollback-dependency trackability 

(RDT) property allow efficient solutions to the determination of the maximum and minimum 

consistent global checkpoints that include a set of checkpoints [8]. Many applications can benefit 
from these algorithms: rollback recovery, software error recovery, deadlock recovery, mobile 

computing and distributed debugging [8]. 

In order to enforce the RDT property, an RDT checkpointing protocol [1, 8] allows processes 

to take checkpoints asynchronously (basic checkpoints), but they may be induced by the protocol 

to take additional checkpoints (forced checkpoints). Fixed-Dependency-After-Send (FDAS) is a 

well-known RDT protocol that forces the dependency vector of a process to remain unchanged 

during a checkpoint interval after the first message-send event [8]. Upon the reception of a 
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Figure 1: À distributed computation 

message, a process must take a forced checkpoint if an entry of its dependency vector is about 

to change (1, 3, 7, 8]. 

The usual approach to implement FDAS does not take advantage of the processes” common 

knowledge about their behavior. Consider a scenario where a process p; receives a message 

from p; sent during an interval already known by p;. Since p; knows that p; cannot increase 

its dependency vector after a send, it can skip the verification of checkpoint dependencies. This 

simple observation reduces the complexity of the decision to take a forced checkpoint from O(n) 

to O(1), where n is the number of processes in the computation. 
The paper is structured as follows. Section 2 describes the computational model adopted. 

Section 3 introduces rollback-dependency trackability. Section 4 describes Fixed-Dependency- 

After-Send. Section 5 presents and proves the correction of the proposed optimization. Section 6 

summarizes the paper. 

2 Computational Model 

A distributed computation is composed of n sequential processes (po,...,Pn—1) that communi- 

cate only by exchanging messages. Messages cannot be corrupted, but can be delivered out of 

order or lost. The activity of a process is modeled as a sequence of events that can be divided 

into internal events and communication events realized through the sending and the reception of 

messages. Checkpoints are internal events; each process takes an initial checkpoint (immediately 

after execution begins) and a final checkpoint (immediately before execution ends). Figure 1 
illustrates a space-time diagram [6] augmented with checkpoints (black squares). 

Let &? denote the yth checkpoint taken by p;. Checkpoint 67~', y > 0, and its immediate 
successor 6; define a checkpoint interval A?. This interval represents the set of events produced 

by 7; between 67”! and 67. 

3  Rollback-Dependency Trackability 

This Section introduces the concept of rollback-dependency trackability as defined by Wang [8], 
beginning with the definition of an R-graph, a digraph used to capture dependencies among 

checkpoints [8]. 

Definition 3.1 R-graph—In an R-graph, each node represents a checkpoint and a directed 

edge is drawn from 6% to ae if (j)a=b and B=a+t+1 or (iti) a#b, and a message m is sent 

in A® and received in Aê. 
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Figure 3: À distributed computation with dependency vectors 

Figure 2 shows the R-graph correspondent to the distributed computation depicted in Fig- 

ure 1. The name R-graph (rollback- ac Pendenoy graph) comes from the observation that if there 

is a path in the R-graph from 6¢ to G, and A? is rolled back, AS must also be rolled back [8). 

Dependency Vector A dependency tracking mechanism can be used to capture causal de- 

pendencies among checkpoints. Each process p; maintains and propagates a size-n dependency 

vector dv,, that is initially (0, ..., 0). The entry dv,/?) represents the current interval of p; and 
it is incremented immediately after a new checkpoint is taken. Every other entry dv,(9], 3 É 1, 

represents the highest interval index of p, upon which p, is dependent; it is updated every time 

a message m with a greater value of dv,,[j] arrives at pj. 
Figure 3 depicts the dependency vectors associated to checkpoints of the distributed ape 

putation presented in Figure 1. Note that the dependency vector associated to checkpoint 64 

is (1, 1, 1) and it correctly represents the nodes that can reach this checkpoint in the R-graph 

(Figure 2). Unfortunately, not all checkpoint dependencies can be tracked on-line. For example, 

the dependency vector associated to checkpoint 63 does not capture that 62 can reach 63 in the 
R-graph, since the edge from 63 to 6? was established after m4 was sent. 

Rollback-Dependency Trackability Wang established a property in a checkpoint pattern 

that allows dependency vectors to carry all information needed to perform reachability analysis 

in its correspondent R-graph (8). 

Definition 3.2 Rollback-Dependency Trackability —A checkpoint pattern satisfies rollback- 

dependency trackability if the following property holds: 

For any two checkpoints 6¢(a@ #0) and ee of the pattern, there is a path 

from 68 to 6; in the R-graph if, and only if, du(6;)[a) >a. 

4 Fixed-Dependency-After-Send 

One way to enforce RDT is to consider Fixed-Dependency-After-Send (FDAS): in any interval. 

after the first message has been sent. the dependency vector remains unchanged until the next 
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checkpoint [8]. Thus, upon the reception of a message, a forced checkpoint is induced if any entry 
of the dependency vector is about to be changed. The descriptions of FDAS presented in the 

literature always compare all entries of the dependency vector to induce a forced checkpoint [1, 

3, 7,8). 

An implementation of FDAS is described in class FDAS (Class 4.1), using Java! [4]. Each 
process p; maintains and propagates a dependency vector (Section 3). Process p; also maintains a 

flag afterSend that captures whether a message has been sent or not during the current interval. 

The flag is reset after a checkpoint is taken and it is set after a message is sent. 

The method receiveMessage contains the part of the FDAS that enforces RDT. Upon the 
reception of a message m, the dependency vector of the message is scanned. If a new dependency 

is established, say at dv[k], and at least one message was sent in the current interval a forced 
checkpoint is taken. The dependency vector of the process is updated from du[{k] to dv[n]. to 
register the new dependencies. The complexity of this method is O(n). 

  

  

public class FDAS { 
public static final int N = 100; // Number of processes in the computation 

public int pid; // A process unique identifier in the range 0..N-1 
protected int [ ] DV = new int [N]; // Automatically initialized to (0,...,0) 

protected boolean afterSend; 

public void takeCheckpoint() { 
// Save state to stable memory 
DV[pid]++; 

afterSend = false; 

} 

public FDAS(int pid) { this.pid = pid; } // Constructor 

public void run() { takeCheckpoint(); ) // Initiate execution 

public void finalize() { takeCheckpoint(); } // Finish execution 

public void sendMessage(Message m) { 

m.DV = (int [ J) DV.clone(); // Piggyback DV onto the message 
afterSend = true; 

// Send message 

} 

public void receiveMessage (Message m) ( 
int k; 

for (k = 0; k < N && m.DV[k]) < this.DV[k]; k++) 

; // Stop at the first new dependency 
if (k < N) { V// New dependency 

if (afterSend) 

takeCheckpoint() ; 
for (; k < N; k++) // Update DV starting at the first new dependency 

if (m.DV[k] > DV[k]) DV[k] = m.DV[k]; 

} 
// Message is processed by the application 

  

Class 4.1: FDAS.java 

  

‘We have chosen Java because it is easy to read and has a widely known specification. Java is a trademark of 
Sun Microsystems, Inc. 
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Figure 5: Contradiction hypothesis (a). base (b). and induction step (c) of Theorem 5.1 

5 An Optimization based on Common Knowledge 

The approach presented in the previous Section does not take advantage of the processes’ com- 

mon knowledge about their behavior. Consider a scenario where a process p; receives a message 

m from p; which has been sent during an interval already known by p; due to the causal se- 

quence of messages u (Figure 4). Since p, is not allowed to increase its dependency vector after 

a message-send event, process p; can verify if a new dependency is established based solely on 

dvy(j|. This observation takes us to an optimized version of the method receiveMessage. 

  

  

public class FDAS { 
(é ... */ // Same as in Class 4.1 
public void receiveMessage(Message m) { 

if (m.DV[m.sender] > DV[m.sender]) { // New dependency 

if (afterSend) takeCheckpoint(); 

for (int k=0; k < N; k++) // Update DV 

if (m.DV[k] > DV[k]) DV[k] = m.DVI[k]; 

} 
// Message is processed by the application 

  

Class 5.1: FDAS.java (Optimized version of receiveMcssage) 

Theorem 5.1 The optimized version of receiveMessage correctly implements FDAS. 

Proof: Consider the sequence of messages uw = (17,...,m¢) from A‘ to p,, such that each 

message mp. | < k < f. is prime (it is the first message that carries information about AS 

to the process that reccives it). Consider that the last message of yz is received by p; after a 

message-send event (Figure 5 (a)). We prove that p, cannot have changed dv;|j] regardless the 

number £ of messages in pL. 

Base: £ = 1 In this case. yu is formed by a single message m (Figure 5 (b)). If dum[j. > du; J]. 
process p; would have taken a forced checkpoint before processing m. 
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Step: € > 1 Consider that no process is allowed to increase an entry of its dependency vector 

due to a sequence of £— 1 messages. We prove that this behavior also holds for a sequence of £ 
messages. Let m be the last message of q, sent by process pr during A‘ and let y’ be the first 

£ — 1 messages of y from A: to pk (Figure 5 (c)). Since p; does not take a checkpoint upon the 
reception of m, there must exist a sequence of messages yu” from A‘ that arrives at p; before 

m. Since m is the first message that brings information about As to pi, the last message of | 

must arrive at py after it has sent the first message of yu”. Thus, pp increases the jth entry of 

its dependency vector during Af after a message-send event. O 

The observation of the knowledge shared by the processes has allowed us to get a reduction 
from O(n) to O(1) on the complexity of the decision to take a forced checkpoint. Besides that, 

the total complexity of the method receiveMessage is reduced to O(1) when no new dependency 
is established. However, the sender of the message must be identified. 

6 Conclusion 

Fixed-Dependency-After-Send (FDAS) is an RDT protocol that forces the dependency vector of 

a process to remain unchanged during a checkpoint interval after the first message-send event [8]. 

In this paper, we have explored processes’ common knowledge about their behavior to derive a 

simpler condition to induce checkpoints under FDAS. We have obtained a reduction from O(n) 

to O(1), where n is the number of processes in the computation, on the complexity to check if 

a new dependency is about to be established. 

Our improvement can be directed applied to Fixed-Dependency-Interval, a previous version 

of FDAS that forces the dependency vector of a process to remain unchanged during a checkpoint 

interval [5, 8]. At the moment, we are investigating whether a similar improvement can be applied 
to the RDT protocol proposed by Baldoni, Helary, Mostefaoui, and Raynal [1]. A more general 

result would indicate that this approach to detect new dependencies can be used in all RDT 

checkpointing protocols. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta uma abordagem sistemática para a construção de sistemas confiáveis baseados em componentes 
de software reutilizáveis e robustos. O tratamento de situações excepcionais do sistema é incorporado de forma 
disciplinada durante todo q seu ciclo de vida isto é, durante as fases de identificação de requisitos, análise, projeto e 
implementação do processo de desenvolvimento. Propomos ainda a confecção de uma ferramenta de suporte ao 
processo de produção de sistemas confiáveis. Esta ferramenta deverá apoiar as diferentes fases do processo, fornecendo 

informações sobre cada uma delas e auxiliando na identificação das situações excepcionais. 

1. Introdução 

Sistemas de software são intrinsecamente complexos e esta complexidade é agravada pelos 
requisitos de qualidade impostos pelas aplicações modernas como. por exemplo, confiabilidade, 

desempenho. segurança e disponibilidade. Desta forma, a qualidade, o custo de desenvolvimento e 

manutenção destes sistemas têm preocupado os desenvolvedores de software. A chave para O sucesso no 
desenvolvimento de software está no controle da sua complexidade através de reuso de soluções já prontas e 

amadurecidas e na efetiva utilização de processos de desenvolvimentos voltados para a garantia da 
confiabilidade dos sistemas. 

Hoje em dia. existe muita pesquisa em arquitetura de software, padrões de projeto, frameworks e 
desenvolvimento baseado em componentes. Todas estas técnicas têm como principal objetivo permibr a 
reutilização de soluções já existentes. A reutilização de componentes tem sido uma das abordagens mais 

promissoras exatamente pelos benefícios que ela proporciona como, por exemplo, aumento da qualidade do 
sistema e redução de custos e prazos para o desenvolvimento do software. 

Por outro lado, pouca importância tem sido dada aos processos de desenvolvimento de sistemas 

confiáveis!, isto é, sistemas que se mantêm disponíveis e funcionando corretamente mesmo na presença de 
falhas. Podemos citar apenas (Lemos99], [Avizienes97] e (Lemos0O] como trabalhos que apresentam guias 

para Os projetistas tratarem a confiabilidade dos sisternas de forma integrada e sistemática durante todo o 
processo de desenvolvimento de sofiware. 

A dependência da sociedade moderna dos sistemas computacionais faz com que falhas nestes 

sistemas possam resultar em conseguências desastrosas. Técnicas de tolerância a falhas são empregadas para 
garantir a confiabilidade. disponibilidade e segurança dos sistemas de computadores. Entretanto, existem 
particularidades na construção de um sistema onde técnicas de tolerância a falhas são consideradas e uma 
abordagem bem estruturada para projeto e inclusão destas falhas é um pré-requisito para seu sucesso. Uma 

abordagem não estruturada pode facilmente reduzir a confiabilidade dos sistemas introduzindo mais falhas 

do que as previstas [LeeAnderson90]. 
Tratamento de exceções é uma técnica bem estruturada utilizada para incorporar tolerância a falhas 

em sisternas computacionais. Esta técnica procura retomar o sistema para um estado livre de erros após a 
identificação da ocorrência da falha pelo levantamento de uma exceção. Vários mecanismos para tratamento 
de exceções já foram propostos na literatura mas existem ainda problemas em aplicá-los na prática, tal como 

a pouca disponibilidade de metodologias e ferramentas adequadas para dar apoio ao emprego apropriado do 
tratamento da atividade excepcional de um sistema. 
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O objetivo deste trabalho é a proposta de uma abordagem sistemática para a construção de sistemas 
baseados em componentes de software reutilizáveis e robustos onde o tratamento de situações excepcionais 
seja incorporado de forma disciplinada nas diferentes fases de desenvolvimento, isto é, fases de identificação 
de requisitos. análise, projeto e implementação. Propomos ainda a confecção de uma ferramenta de suporte 
ao processo de produção de sistemas confiáveis. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 apresentamos o modelo de 

componentes que compõem os sistemas confiáveis. Na seção 3 apresentamos o processo de 
desenvolvimento de sistemas confiáveis e terminamos com conclusões e trabalhos futuros apresentados na 
seção 4. 

2. Modelo de Componentes para Construção de Sistemas Confiáveis 

Sistemas computacionais são definidos em termos de componentes que podem ser adaptados e 
conectados para propiciarem a funcionalidade desejada. Existem certas características particulares de 

sistemas confiáveis que influenciam as suas arquiteturas, como por exemplo, a interação entre os 
componentes que o compõem. 

2.1. Componentes 

Os componentes que compõem a aplicação devem ser robustos. isto é, devem incorporar atividades 

de tratamento de erros de forma a se comportarem adequadamente mesmo na presença de falhas. 

Segundo Lee e Anderson [LeeAnderson90], 

um sistema é definido em termos de componentes 

que se interagem para fornecerem a funcionalidade 

desejada. A definição destes sistemas é recursiva, 
ou seja, um componente é um outro sistema, ou um 

Exceções de 

Requisição Respostas ingerface Exceções 
de Serviços normais | Retorno para de Defeito 

operacão normal 

  

        

o tu . 
s o 

sub sistema. O termo componente € empregado em Adynlede Atividade 

um sentido genérico, isto é, um modelo abstrato Noraal Excepcional 
que se refere tanto a componentes de software = 
quanto componentes de hardware. 4 y Exceções 

Ainda seguindo [LeeAnderson90], um Requisição Respostas internas pyceções Exceções 
componente ideal tolerante a falhas (Figura 1) de Serviços normais de Interface de Defeito 
recebe entradas. processa o serviço, e produz 

respostas que podem ser de dois tipos: respostas 

normais e respostas excepcionais. Respostas normais são produzidas quando o componente consegue 

realizar seu serviço de maneira satisfatória. Respostas excepcionais são produzidas quando ocorreu alguma 

falha no sistema. Este componente deve manter separado sua atividade que implementa os serviços normais 
do componente e a atividade implementa os tratadores de situações excepcionais. Esta separação facilita o 
entendimento, manutenção e adaptação destes componentes. Exceções podem ser levantadas nos 

componentes do sistema devido a falhas no projeto de seus componentes (exceções internas). pela 
incapacidade de fornecer um serviço específico (exceções de defeito) ou em alguma interação. acidental ou 
intencional. entre o sistema e seus usuários (exceções de interface). 

No modelo do componente ideal. após o levantamento de uma exceção, um mecanismo de tratamento 

de exceções é responsável pela interrupção do processamento normal do componente. Em seguida, o 
mecanismo realiza a busca de um tratador de exceção adequado para lidar com a exceção detectada. A busca 
pelo tratador pode resultar em dois cenários diferentes. No primeiro cenário, o tratador adequado para a 
exceção é encontrado e o componente será capaz de tratá-la localmente encapsulando a ocorrência da falha 

em seu interior. No segundo cenário, o componente não estará apto a tratar a falha localmente, ou por falta 

de um tratador adequado ou por um mau projeto deste tratador. Neste caso, a exceção será propagada para 

um nível superior da hierarquia de componentes. 

Figura 1 - Componente Ideal Tolerante a Falhas 

Vw 
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2.1.1. Localização dos Tratadores 

A manifestação de uma falha pode ocasionar erros no sistema que se não forem tratados 
adequadamente podem levar a um defeito. A manifestação de uma mesma falha pode ocasionar erros 
diferentes e necessitar de tratadores apropriados dependendo do contexto de ocorrência. Erros podem estar 

associados a uma instância de classe, a um método, a uma classe, a uma exceção ou a um subsistema. Desta 

forma. os tratadores das exceções devem estar associados ao contexto específico de acordo com a 

necessidade. 

2.1.2. Propagação de Exceções 

A propagação das falhas pode ser feita de forma automática ou explicita  [Garcia99]. No primeiro 
caso, se nenhum tratador para a exceção for encontrado em quem a recebeu, esta exceção pode ser 

propagada automaticamente para o nível superior da hierarquia de componentes até que um tratador seja 

encontrado. No segundo caso. o componente deve manter um tratador que apenas sinaliza a exceção para 

hierarquia superior. O fato de existir tratadores para todas as exceções, mesmo que ele seja usado apenas 

para propagar a exceção. é útil para a identificação do caminho que esta exceção percorreu e 
conseguentemente identificação do contexto de manifestação da falha e escolha do tratador adequado. Além 

disto. esta informação é muito útil para identificação dos componentes que provavelmente foram afetados 
pelo erro e que necessitam ser reparados. 

2.2. Redundância de Componentes 

Tolerância a falhas se baseia em detecção de erros. recuperação do sistema para um estado livre de 

erros e redundância de elementos do sistema, isto é. componentes. A estratégia de replicação de 

componentes visa aumentar a disponibilidade e qualidade do serviço fornecido. Replicação pode ser tanto de 
componentes de hardware quanto de software. Se os componentes forem replicados e distribuídos, de forma 
que falhas física afetem os elementos independentemente, a disponibilidade do sistema estaria garantida. 

Entretanto. se o sistema possuir falhas de projeto. esta se manifestará em todas as cópias do sistema. e neste 

caso. é importante diversidade de projeto dos elementos replicados para aumento da probabilidade de que 

falhas não ocorram simultaneamente [Avizienes97]. 

3. Um Processo de Desenvolvimento de Software para Sistemas Confiáveis 

Esta seção apresenta um processo para apoiar a construção de sistemas confiáveis. O processo aqui 
apresentado é uma extensão do Processo Unificado [Jacobson99] que se caracteriza por ser dirigido por 
casos de uso, iterativo. incremental e centrado na arquitetura. O desenvolvimento é visto como uma série de 

iterações que abrangem todo o sistema e cada iteração consiste de levantamento dos requisitos, análise, 

projeto. implementação e testes. A definição dos casos de uso, na fase de levantamento de requisitos, serve 
como guia para a realização das fases subsegientes. Esta abordagem proporciona um relacionamento 
explícito entre os elementos dos modelos do sistema facilitando seu entendimento e manutenção. No 
processo proposto. os requisitos funcionais e os requisitos de qualidade de um sistema devem ser definidos 
inicialmente e influenciarão todo o ciclo de vida deste sistema. 

A garantia de confiabilidade e disponibilidade de um sistema é um dos requisitos de qualidade que 
tradicionalmente é considerado apenas na fase de implementação. No entanto, um processo de 
desenvolvimento de sistemas confiáveis deve manter a preocupação com a tolerância a falhas paralelamente 
à definição da funcionalidade deste. O objetivo é a identificação da atividade excepcional de um sistema o 

mais cedo possível de forma a obter melhores resultados, distribuindo os esforços de garantia de 
confiabilidade durante todo o processo e tomando o trabalho de confecção destes sistemas mais garantido 
[Avizienes97], [Lee Anderson90), [Lemos00).



3.1. Identificação de Requisitos 

Durante esta etapa, os requisitos   

iz R isi lei 
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quanto necessário para que o cliente, usuário 
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confiabilidade. As atividades destas etapa 
estão apresentadas na Figura 2. 

A definição dos requisitos funcionais se dá a partir da criação de cenário de casos de uso que 
descrevem a atividade básica do sistema. Seguindo o modelo do componente ideal (seção 2.1), toda 
requisição de serviço devolve respostas que podem ser normais ou excepcionais. Portanto. para cada caso de 

uso, elabore uma tabela contendo sua descrição detalhada, os atores envolvidos. os cenários de falhas e 
possíveis exceções levantadas pela manifestação de falhas (Ativ. 1). Os diagramas de casos de uso. que 
mostram o relacionamento entre cada cenário, deverão incorporar os cenários de falhas identificados até o 
momento (Ativ. 2). As exceções devem ser representadas como classes e organizadas em forma de 

hierarquia de exceções(Ativ. 3). Através da hierarquia de exceções pode-se definir tratadores genéricos ou 

tratadores específicos. Tratadores genéricos se aplicam a classes bases, e conseqiientemente as suas 

subclasses. enquanto que tratadores específicos são destinados apenas às exceções de classes derivadas. 

        
  

    
  

  

  
        

    

      

Figura 2 - Atividades da Identificação de Requisitos 

3.2. Fase de Análise 
  

      
  

  

          

  

    

      

  

      

Na fase de análise. os desenvolvedores se SubSistemas 
deparam com o desafio de identificar os subsistemas de Ativ. 1 

uma aplicação. objetivando a obtenção de um modelo 
bem. “estruturado, que seja de fácil entendimento, Responsabilidades Exceções 
modificação e adaptação. As situações excepcionais e as Ativ. 2 Ativ. 3 

possíveis soluções descritas na etapa anterior devem ser 1 y 
consideradas durante a modelagem e novas situações de Colaboração Norm al |  Colaboragao 
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A atividade inicial da análise é o desenho da — 

estrutura principal do produto em subsistemas (Ativ. 1). Identificar Tratadores 
. ; ; E Ativ. 6 

Para cada caso de uso, definidos na identificação de 
requisitos, existem cenários de falhas associados. Os )       

  

casos de uso auxiliam na identificação das | subsistema Normal 
eas ; > Subsistema Excepcional 

responsabilidades de cada subsistema (Ativ. 2) e os | |       
cenários de falhas auxiliam na definição das exceções 
que este subsistema possa sinalizar (Ativ. 3). Baseado 

na interface de cada módulo, o analista deve definir a colaboração das atividades normais (Ativ 4) e baseado 

nas exceções que cada módulo sinaliza. é importante a construção de um modelo de falhas que represente a 

propagação das exceções entre os subsistemas (Ativ. 5). Este modelo de falhas auxilia na identificação dos 
tratadores que cada subsistema deve incorporar(Ativ. 6). De acordo com o modelo de propagação de 

exceções (seção 2.1.2) e localização dos tratadores (seção 2.1.1) deve existir um tratador para toda falha que 
afete o subsistema. mesmo que este tratador só sinalize a exceção. 

Figura 3 - Atividades da Análise e Projeto 
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Em suma, a fase de análise consiste na identificação dos subsistemas que mantêm explícita a 
separação de suas partes normais e excepcionais estruturadas em duas hierarquias ortogonais: (i) hierarquia 

de subsistemas normais, que incorporam as atividades funcionais, (ii) hierarquia de subsistemas 

excepcionais. que incorporam os tratadores das exceções levantadas por este subsistema. Esta hierarquia de 

subsistemas é o primeiro esboço da arquitetura do sistema seguindo o modelo do componente ideal. 

3.3. Fases de Projeto e Implementação 

  A fase de projeto adiciona 
  

decisões de projeto para a associação dos Subsistema Normal | | Subsistema Excepcional 
subsistemas que levantam exceções       
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dos módulos normais e excepcionais de fonte Ativ, 1 
um componente. As atividades de projeto iteração) T 
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O modelo de subsistemas normais I 
e excepcionais gerados na fase de análise Be | Reanalisar Excepcional 
irão guiar todas as atividades do projeto. “——-—-———~ Ativ. 3 

Olhando para os módulos que 
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de software que foram outrora Adaptar 

implementados ou projetados e que Ativ. 4 
podem ser reutilizados (Ativ. 1). Os Figura 4 - Atividades de Projeto 

módulos que definem a parte excepcional 

deste componente reutilizável (subsistema excepcional) auxiliam na elaboração de teste que deverão ser 

feitos sobre os componentes para avaliar se estes implementam o comportamento excepcional identificado 
até o momento (Ativ. 2). Pode ser necessário remodelar a atividade excepcional do componente caso ele não 

trate algumas das situações excepcionais previstas (Ativ. 3). Os subsistemas que não serão reutilizados, 
devem ser refinados até a obtenção de um modelo a nível de classes com seus atributos e operações. Deve-se 
refinar inclusive os tratadores das exceções, definindo-os a nível de classes, de método ou a nível de 

instância de classe (objetos). como apresentado na seção 2.1.1. 

A separação explícita entre a atividade excepcional e normal de um componente, seguindo o padrão 

do componente ideal, facilita a reutilização da funcionalidade do componente. Entretanto, os mecanismos de 
exceções das linguagens de programação usualmente não oferecem suporte direto para a separação entre o 

código normal e código de tratamento de erros. O código de tratadores é frequentemente embutido no 
código normal, tornando complexa a semântica dos componentes da aplicação e menos propenso à 
reutilização. A atividade de adaptação de componentes (Ativ. 4) consiste em associar as classes normais e 
excepcionais sempre mantendo a separação explícita entre elas. Entretanto, se o mecanismo de tratamento de 
exceções disponível não permitir esta separação. dois padrões de projeto apresentam soluções bem 
estruturadas para este problema: 

1. O padrão Meta-Handler apresentado em [Garcia99] define uma arquitetura de meta-nível que permite 
que exceções sinalizadas pelos componentes da aplicação, situados no nível base, sejam interceptadas 
pelo protocolo de meta-objetos e associadas aos seus tratadores. 

2. Criação de uma nova classe que realize a composição das atividades normais e anormais de um 
componente. Considere o seguinte exemplo ilustrado da Figura 5: seja BN a classe que implementa a 

atividade normal e BA a classe que implementa os tratadores das exceções levantadas em BN. Defina 
uma nova classe B, que realize a composição de BN com BA através da redefinição da interface publica 

 



   
de BN, associando a chamada dos métodos Método M1() 
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de BN com os tratadores definidos em BA. | try( B 
As chamadas aos métodos de B são bn.M1() gba: BA 
delegadas para serem efetivamente | catch t  ju= sues B 
realizadas por BN |, ba EMO) “MI trhows El [tea DT 

j i} —— >>> H.EIQO 

Durante o projeto, pode-se ainda 
Figura 5 - Padrão para Associação 

aprimorar a disponibilidade e qualidade do de Cl Nownais 6 Aviorniis 
serviço através de redundância e diversidade de 

subsistemas e de canais de comunicação e distribuição física dos módulos (seção 2.2). 

Na fase de implementação, o projeto detalhado é convertido em código executável das linguagens de 
implementação. Novas exceções serão identificadas. Estas exceções estarão relacionadas com a 

implementação, como por exemplo, a linguagem escolhida e estruturas de dados específicas, e com o 

ambiente aonde a aplicação estará executando. como por exemplo, o sistema operacional e o mecanismo de 
tratamento de exceções disponível. 

4. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho apresentamos: (i) uma arquitetura de sistemas confiáveis baseado no modelo do 

componente ideal e na redundância de componentes de sistema; (ii) um processo para a construção de 
sistemas confiáveis. Neste processo, as situações de falhas e exceções são definidas na fase de identificação 
de requisitos e auxiliam todo o ciclo de desenvolvimento do sistema . Os tratadores de exceções de uma 
classe são mantidos em classe separada para facilitar a manutenção e reuso dos componentes. 

Este trabalho está em andamento, e realizaremos ainda um refinamento de todo o processo 
apresentado na seção 3. Além disto, vislumbramos a construção de uma ferramenta de gerência de processo 

que controle o desenvolvimento de sistemas através do definição de cargos, atribuição de responsabilidades, 

atribuição e controle de execução de tarefas e fluxo dos documentos. O desenvolvimento de uma ferramenta 
de apoio à utilização e gerência informatizada do processo propicia agilidade na utilização do processo. 

aumento da qualidade do sistema gerado. auxílio na personalização do processo e garantia de execução de 
atividades essenciais para manutenção da qualidade final do sistema. 
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RESUMO 
Replicação de objetos é usada para garantir uma maior disponibilidade de recursos em um 

sistema distribuído. Porém, surgem problemas como o controle da consistência, o número de 
réplicas necessárias e onde estas réplicas devem estar posicionadas. A consistência é garantida 
por um protocolo de consistência de réplicas. O problema da determinação do número de 
réplicas e onde as mesmas devem estar posicionadas é resolvido, atualmente, de forma 
empírica pelos projetistas ou administradores dos sistemas. Neste artigo são abordados 

aspectos a serem considerados nas decisões de posicionamento automático de réplicas e é 

proposto um módulo gerente, o RPM, Replica Placement Manager. o qual determina onde as 
réplicas devem ser posicionadas. através de informações obtidas pelo monitoramento 

dinâmico do sistema. 

ABSTRACT 
Distributed systems use object replication to assure availability. However, new problems arise 
as how to control the replica consistency, how to determine the needed number of replicas and 

where the replicas should be placed. A replica consistency protocol guarantees the replica 

consistency. The replication level and replica placement. nowadays. are an empirical designer 
decision. Here we show aspects that should be considered in replica placement. We also 

introduce a manager module, the RPM — Replica Placement Manager — that decides where 

these replicas should be placed, using data obtained from the dynamic monitoring of the 

system. 

1. Introdução 

Em sistemas distribuídos. a replicação de objetos pode aumentar a disponibilidade dos 

recursos do sistema além de, sob certas condições, contribuir para aumentar o desempenho. 
Porém, com a introdução da replicação novos problemas surgem. como a necessidade de um 

protocolo para o controle de consistência das réplicas. Exemplos desses protocolos são o 

protocolo de primário-backup [BUD93] e o protocolo de réplicas ativas [SCH93], 
responsáveis por manter as cópias em um estado mutuamente consistente. Adicionalmente, o 
projetista ou o administrador deve lidar com as seguintes questões: Qual é o nível de 

replicação necessário (número de cópias que devem ser criadas) e onde estas réplicas devem 
estar posicionadas no sistema? 

Estas questões não são simples de serem respondidas. Na inicialização. o administrador 

poderia determinar o número de réplicas e o posicionamento destas. Esta abordagem exige o 
conhecimento das características dos componentes do sistema (nodos, links de comunicação, 

interdependência dos objetos, dependência de falhas, ...) sendo portanto inadequada. O 

administrador pode não ter a base técnica necessária para determinar o nível de replicação. 

uma vez que a disponibilidade não varia proporcionalmente ao número de réplicas (aumentar 
o número de réplicas não garante sempre uma maior disponibilidade). Além disso, para O 

posicionamento, devem ser considerados a confiabilidade. o desempenho e as 

interdependências de falhas nos nodos nos quais as réplicas devem ser posicionadas. A



medida que o sistema progride ocorrem mudanças na topologia da rede ou na carga do 

sistema. Isto exige um monitoramento constante pelo administrador, a fim de que, quando 
estas situações surgirem, este tome providências para garantir o progresso do sistema. 

O ganho na disponibilidade, confiabilidade e desempenho, que são atingidos pela repli- 

cação de objetos, é uma função complexa, dependente de vários fatores, tais como: número e 

posicionamento das réplicas; natureza das transações realizadas sobre os objetos; a carga 
média dos nodos onde as réplicas estão posicionadas; os protocolos de consistência e 

recuperação para manter as réplicas; as interdependências dos objetos e as características de 
disponibilidade e desempenho das máquinas e da rede que compõem o sistema. 

Esses fatores justificam a necessidade de um mecanismo que, através do monitoramento 
constante do sistema, consiga determinar qual é o melhor nodo para receber uma réplica, 

tirando essa responsabilidade do projetista ou administrador do sistema. 

2. Posicionamento de Réplicas no RMS 

Quanto maior o número de réplicas, mais tempo será gasto para manter a consistência, 
comprometendo o desempenho do sistema. Portanto, não adianta criar réplicas indiscrimina- 

damente e jogá-las aleatoriamente nos nodos do sistema. Réplicas mal posicionadas podem 
não trazer benefícios para a disponibilidade e nem para o desempenho. 

Entretanto, muito pouca pesquisa tem sido realizada sobre esse tema. Alguns sistemas, 

como o Hector [RUS98], preocupam-se com a migração de tarefas, mas não lidam com 
replicação. O MARS [KOP90] posiciona objetos em nodos que possuem confiabilidade 

consistentes com o objetivo da aplicação. porém opera com posicionamento estático. O RMS 
[LIT94] — Replica Management System - trata detalhadamente o problema de posicionamento, 

permitindo ao programador especificar a qualidade do serviço requerida em termos de 
disponibilidade e desempenho. Ele trabalha com níveis de replicação e posicionamento em 
tempo de execução, considerando as falhas dos nodos e as dependências de falhas entre os 
nodos quando as réplicas são posicionadas. 

2.1 Aspectos Relevantes Para o Posicionamento de Réplicas 

Os aspectos descritos a seguir são considerados relevantes para o posicionamento de 

réplicas pelo sistema RMS. Estes aspectos podem servir de base à construção de outras 
estratégias de posicionamento, como a que propomos. 

Confiabilidade dos Componentes 

O termo componente refere-se aos componentes de hardware e software do sistema 

distribuído, como por exemplo nodos e links de comunicação. É necessário considerar as 
interações entre os componentes do sistema distribuído para determinar o grau de 

confiabilidade de um componente específico. 

Por exemplo, um nodo que raramente falha pode estar conectado a uma rede que perde 

mensagens frequentemente, passando a visão de não confiável ao usuário. 

Confiabilidade e Disponibilidade do Nodo 

As duas medidas mais comuns são: MTTF (tempo médio para falhas) e MTTR (tempo 

médio para recuperação). O ideal é que os nodos possuam um alto MTTF - falhem raramente 
- e um baixo MTTR - recuperem-se rápido. Para se obter estas medidas é necessário 

monitorar continuamente os nodos do sistema por um longo período de tempo. 
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Confiabilidade dos Links de Comunicação 

Para monitorar a confiabilidade dos links deve ser determinada a probabilidade de perda 

de mensagens e de particionamento da rede. A perda de mensagens ocorre por problemas no 
meio de comunicação e, mais frequentemente, pelo overflow do buffer do nodo receptor. 

Dependência de Falhas 

O objetivo dessa indicação é avaliar como uma falha pode levar a outras, para isso deve- 

se levar em consideração as dependências entre os componentes. Por exemplo: fontes de 
energia compartilhadas, sub-rede comum. dependência do mesmo disco da rede. As interde- 
pendências são propriedades estáticas da topologia da rede ou de nodos individuais, mas 
fatores dinâmicos podem também afetar a confiabilidade. 

Interdependência dos Objetos 

Sempre que um objeto invoca um método de outro objeto ele é dependente daquele 

objeto. O grau de dependência do objeto inclui a fregiiência de invocação dos métodos e as 

propriedades dos objetos sendo invocados. As dependências entre objetos mudam mais 

rapidamente que as interdependências entre os nodos e podem variar de uma execução da 

aplicação para outra. Esta qualidade dinâmica implica que esse fator deve ser continuamente 
monitorado. O desempenho e a disponibilidade serão aumentados se posicionarmos juntos os 
objetos que são dependentes. Se os objetos podem migrar de um nodo para outro. então os 
dados associados pela dependência podem indicar outros objetos que também devem ser 

migrados. Esse fator pode indicar também que a migração não é possível (o objeto a ser 

migrado pode ser criticamente dependente de outro objeto que deve ser fixo). 

Desempenho dos Nodos 

O desempenho de um nodo é uma função complexa da carga do nodo, isto é, o número 
de processos ativos sendo executados nele e da sua configuração, como por exemplo, a 

velocidade do processador e da memória disponível. Deve-se considerar o sistema distribuído 

como um todo, ao invés de um único nodo, para poder proporcionar um melhor desempenho e 

disponibilidade. Por exemplo. posicionar um objeto em um nodo levemente carregado, porém 

conectado com o resto da rede por um link de comunicação lento, pode, se o objeto necessitar 
de muitas interações remotas, reduzir o desempenho do objeto . 

Neste contexto as dependências entre os objetos também devem ser consideradas. Por 

exemplo. se um objeto faz uso excessivo dos recursos de outros objetos que devem residir em 
um nodo pesado, pode fazer mais sentido posicionar o objeto naquele nodo, desde que o 

overhead gerado com esta realocação seja inferior ao overhead proporcionado pela 

comunicação remota. 

Os padrões de utilização de recursos dos objetos a serem posicionados e os recursos 

providos pelos nodos nos quais eles podem ser posicionados necessitam ser levados em conta. 

É necessário um mapeamento dinâmico da utilização dos recursos pelos objetos e a 
correspondente disponibilidade de recursos nos nodos que compõem o sistema distribuído. 

Desempenho do Link de Comunicação 

O desempenho do link é expresso em termos de quão rápido ele entrega uma mensagem 

e a sua largura de banda. O meio de comunicação deve ser levado em consideração de acordo 

com o tipo de aplicação que será executada. Por exemplo. para aplicações multimídia ou de 

tempo real, as tecnologias de FDDI e ATM oferecem vantagens significativas.



Para obter eficiência e tolerância a falhas, o RMS está disponível em vários nodos. Para 
os nodos onde o RMS reside adquirirem os valores descritos acima, é assumida uma 

distribuição “preguiçosa” [LIT94], isto é, a cada 24 hs, cada nodo do sistema divulga por 
broadcast, para cada um dos outros nodos do sistema, os valores dos seus atributos, tais como 

valores de confiabilidade, carga média, etc. Dessa maneira cada nodo possui as informações 
de todos os outros nodos do sistema. 

2.2 Estratégia de posicionamento no RMS 

O RMS [LIT94] é composto por vários módulos que interagem entre si, cada um com 
funções específicas. Estes módulos obtém, do sistema distribuído, os valores relacionados aos 
aspectos descritos acima. O módulo específico que tem por função determinar o nível de 
replicação e o posicionamento é chamado de PPM — Placement Policy Module (figura 1). 
  

Protocolo de Consistência 
> Placement 

E E ; Policy 
Proporção de Leituras/Escritas Module Localização da Réplica 

Requisitos de Disponibilidad 
————- Nível de Replicação 

—————_> 

Valores de Confiabilidade dos Nodos       
Fig. 1 -Módulo responsável pelo posicionamento de réplicas no RMS. 

O PPM determina o nível de replicação e o posicionamento das réplicas através das 
seguintes informações obtidas do sistema: 

e Requisitos de disponibilidade: são determinadas pelo projetista. Por exemplo, “deve falhar 
menos do que uma vez por mês”. 

e Valores de confiabilidade dos nodos: são determinados pelo MTTF e MTTR dos nodos, 

obtidos através de monitoramento constante dos componentes do sistema. Essas 

informações provém de um módulo chamado Monitor Daemon. 

e Protocolo de consistência usado: alguns protocolos se comportam de uma forma para 

operações de leitura e de forma diferente para escrita. Assim, é necessário levar em conta 
o número de leituras e escritas do sistema. 

e Razão (proporção) de leituras e escritas: em sistemas cuja característica é possuir mais 

leituras do que escritas, o aumento do nível de replicação pode gerar um aumento do 
desempenho do sistema. Em outros, cuja característica seja, ao contrário, possuir mais 

escritas do que leituras, o aumento do número de réplicas fará com que o protocolo tenha 
de “trabalhar mais”, aumentando o overhead do sistema e degradando o desempenho. 
Com estas informações, o PPM toma decisões sobre o nível de replicação desejado e 

sobre o melhor posicionamento de uma réplica. Ele gera uma lista com os nodos disponíveis 

do sistema, que irão atingir o nível desejado de disponibilidade e desempenho. 

3. RPM - Replica Placement Manager 

O sistema RPM, atualmente em fase inicial de desenvolvimento, se propõe a resolver o 

problema do posicionamento de réplicas considerando a carga atual, a carga média e a 
confiabilidade dos nodos. O nível de replicação não é tratado no RPM; este fator é 

determinado por outro módulo do sistema (como no Ape [PASOO] atualmente sendo 

desenvolvido na UFRGS) ou até mesmo pela aplicação. 
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O sistema conta com agentes coletores de informações em cada nodo do sistema, que 

podem se comunicar com o nodo que possui o RPM através de um middleware de 
comunicação de grupos. como por exemplo o sistema Horus [BIR96] ou o sistema Ensemble 

[HA Y98]. Um sistema de comunicação de grupos provê um suporte adequado para troca 

confiável de mensagens entre os nodos e suporte aos protocolos de consistência de réplicas, 

garantindo atomicidade e ordenação de mensagens mesmo na ocorrência de falhas de nodos e 

links. 

A grande diferença entre o sistema RMS e o sistema RPM é que este considera como 
fator primordial para determinar o melhor nodo para receber uma réplica a carga atual dos 

nodos. Ele obtém estas informações de forma dinâmica, enquanto que o sistema descrito 

anteriormente obtém estas informações em longos intervalos de tempo. Além disso o uso de 
agentes coletores de informações nos nodos e um middleware de comunicação de grupos para 

facilitar a troca de mensagens entre os nodos e o sistema, o diferenciam do sistema anterior. 

Como o RPM é dinâmico. interessa a ele valores dinâmicos e simples, de fácil 

aquisição. Dessa forma, valores de significado após um longo período de observação (como o 

MTTF e MTTR) e estáticos (como configuração) são acrescidos de métricas obtidas pela 

verificação de nodos falhos e pela carga momentânca e história de carga dos nodos. 

O RPM, possui um módulo responsável pela determinação da localização de uma 

réplica (fig. 2). Este. quando solicitado localizar uma réplica, deve inquirir os nodos do 

sistema (comunicando-se com os agentes de monitoramento de carga nos nodos) para saber 

quais as suas respectivas cargas de processamento. 
  

Lista de Nodos Vivos > 

Carga des Nodos Modulo Localização da Réplica 
cega CC» Localizador —— + 

| Confiabilidade dos Nodosy do RPM 

      
Fig. 2 —- Módulo de posicionamento de réplicas do RPM. 

A informação de carga é obtida pelos agentes em cada nodo a partir de variáveis de 

estado do middleware (componentes de grupos ativos no nodo. quantidade de mensagens 

esperando para ser entregues, tempo médio de mensagem na fila...), ou, se não disponíveis, 

do próprio sistema operacional (número de processos na fila de espera e na fila de prontos e 

número de arquivos abertos, por exemplo). Com base nestas informações, e também com 

valores estáticos de confiabilidade e de configuração dos nodos, ele determina, dentre a lista 
de nodos vivos, qual é o melhor para receber a réplica (a lista de nodos vivos é mantida por 
agentes detectores de falhas). 

Essa busca de informações pode ser lenta se a rede for muito grande. Para solucionar 

este problema pode-se pensar em heurísticas baseadas em nodos candidatos. O RPM mantém 

uma lista de nodos candidatos a receber uma réplica baseado nas cargas e posições anteriores, 

e também nas remoções e migrações promovidas pelo sistema. Só os nodos candidatos são 

verificados a cada rodada. A informação sobre o melhor candidato no momento, segundo a 

heurística usada, é retornada para o solicitador da informação, que se encarregará de criar a 

réplica neste nodo. 

O progresso do sistema não pode ser interrompido por falhas no RPM, portanto este 

deve possuir características de tolerância a falhas. Pode-se criá-lo como um objeto que é 
replicado em vários nodos para garantir a disponibilidade utilizando-se um dos protocolos 
mencionados anteriormente para garantir a consistência das réplicas. Se o protocolo utilizado 

for o de réplicas ativas. todas as réplicas recebem a requisição do serviço, computam o melhor



posicionamento e devem chegar ao mesmo resultado (dessa maneira, a estratégia de 

posicionamento deve ser determinística). Se o protocolo utilizado for o de primário-backup. 
apenas a réplica primária do RPM calcula o posicionamento. As demais réplicas mantém o 
estado do primário e podem substituí-lo em caso de falhas. Como o RPM é um objeto do 

sistema, ele próprio pode estar sujeito a remoção, migração, criação de novas réplicas e 
reposicionamento. 

4. Conclusão 

A disponibilidade e o desempenho de um objeto replicado são significativamente 
afetados pelo posicionamento, número de réplicas e protocolo de consistência. As decisões 
sobre o posicionamento das réplicas devem se basear nas características do sistema que está 

sendo desenvolvido. Isso exige o conhecimento de vários aspectos diferentes, muitos deles 

mudando continuamente durante o progresso do sistema. 

A implementação de um módulo gerente que monitora constantemente a 

disponibilidade das máquinas e as cargas dos processadores, a medida em que o sistema 

progride, surge como uma solução para o problema do posicionamento das réplicas. 
Neste artigo foi discutido o sistema RMS e os aspectos por ele considerados para 

determinar o posicionamento de uma réplica. Ele se preocupa com valores de confiabilidade 

dos nodos, resultados de um monitoramento constante dos nodos, porém não se preocupa com 

a carga dinâmica dos nodos do sistema. É proposta a criação do RPM (inspirado no RMS), 
módulo capaz de determinar o posicionamento de uma réplica através da obtenção de valores 

simples e dinâmicos, de aquisição mais fácil do que os valores considerados no RMS. O RPM 
está em fase inicial de implementação e deverá ser incorporado ao Ape, sistema de geração, 

migração e controle de réplicas atualmente em desenvolvimento na UFRGS. 
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Abstract 

The focus of this paper is the design and implementation of dependable quality require- 

ments, and their incorporation in the description of software architecture in an explicit and 

structured manner. More specifically, we propose three architectural styles for developing 

dependable collaboration-based software designs based on three notions: (i) the idealized 

fault-tolerant component model, (ii) the collaboration/role interaction model, and (iii) com- 
putational reflection together with a set of design patterns that focus on providing design 

solutions for implementing fault tolerance techniques, namely, error handling, coordinated 

recovery and software redundancy. Computational reflection defines a meta-level architec- 

ture that is composed of a base level where the application’s logic is implemented and a meta 

level where meta components are responsible for implementing the application’s quality re- 

quirements in a way that it is transparent to application designers. Application designers can 

apply the notion of separation of concerns and concentrate their attention on the functional 
requirements, abstracting from the quality requirements. 

1 Introduction 

Software architectures define the overall structure and organization for designing software sys- 

tems. Usually the software architecture is decided during the first design stage in which the 

basic approach to solving a specific problem is selected. The software architecture provides the 

context in which more detailed design decisions are made in later design stages and a software 
system’s quality requirements (or attributes) are largely permitted or restrained by its archi- 

tecture. The conception of dependable software architecture can become extremely difficult 

as different software quality requirements amalgamate with the functional requirements of the 

application (related with what needs to be done. independent of how it is done). In order to 

ease the task of constructing dependable software systems, is crucial to apply the engineering 

principle of separation of concerns. However, a scheme to support separation of concerns should 

provide: (i) separation according the multiple kinds of concerns simultaneously and (ii) over- 
lapping/interacting concerns (not simply independent or orthogonal ones) and understanding of 

their mutual interference. A key goal of this work is to develop a software architecture within 

which multiple quality requirements related to dependability can be expressed coherently and 

necessary tradeoffs be made. 

In this paper, we focus on the design and implementation of dependable quality requirements, 

and their incorporation in the description of a software architecture in an explicit and structured 

manner. In our proposed software architecture. we are primarily concerned with the provision of 

features that would facilitate the design of collaborations that are expected to cope with faults. 

For instance, in complex concurrent dependable applications it is interesting to incorporate 

explicitly in the description of their software architecture the notion of coordination to support 

error handling and coordinated recovery between multiple interacting components. 
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We propose three architectural styles for developing dependable collaboration-based software 

design based on three notions: (i) the idealized fault-tolerant component model [4], (ii) the 

collaboration/role interaction model [8], and (iii) computational reflection together with a set 
of design patterns that focus on providing design solutions for implementing fault tolerance 

techniques, namely, error handling, coordinated error recovery and software redundancy. 

Computational reflection defines a meta-level architecture that is composed of a base level 

where the application’s logic is implemented and a meta level where meta components are re- 

sponsible for implementing the application’s quality requirements in a way that it is transparent 

to application designers. Application designers can apply the notion of separation of concerns 

and concentrate their attention on the functional requirements, abstracting from the quality 

requirements. 

2 Software development phases 

Among the different phases of the software development process, the focus of this paper is on 

the design and implementation phases. Furthermore, the design phase can be subdivided into 

two different stages: architecture definition and detailed design. These phases are presented in 
this section. 

2.1 Architecture definition 

According to Shaw and Garlan [7], the architecture of a software system can be described by 
means of architectural styles, that is, as the description of components from which systems 

are built, connectors among those components, patterns that guide their composition, and con- 

straints on these patterns. 

The Idealized Fault-Tolerant Component architectural style 

A system is defined as a set of components interacting under the control of a design. The system 

model is recursive in the sense that each component can itself be considered as a system on its 

right. If a component cannot satisfy a request for service, then it will return an exception. At 

each level of the system, an idealized fault-tolerant component [4] will either deal with exceptional 

responses raised by components at a lower level or else propagate the exception to higher level 

of the system. In this style, there are only two forms (i.e. connectors) that components can 

communicate to each other: service requests and services responses. Besides, an idealized fault- 

tolerant component can be designed as a containing component that encloses several diversely 

(redundant) designed sub-components called variants and an adjudicator. Variants deliver the 

same service through independent designs, and the adjudicator selects a single, presumably 

correct, result from the results produced by variants. 

The Role-based Collaborative architectural style 

Objects participate in many interactions, playing different roles in each one. Each interface 

(role) that a component provides only makes sense in the context of related services and inter- 

actions with other components; specifically, in the context of related interfaces of those other 

components. Hence it is logical to group these related interfaces together into a unit that de- 

fines one architectural design of a certain service. We call this unit collaboration. In this style, 
collaborations are the connectors among the roles. 
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We have identified different kinds of collaborations. Figure 1 shows the different connectors 

defined by this style: 

e The first connector defines a simple collaboration [8]. That is. a group of objects that cooperate 
to perform a task. A role is the part of a object that fulfills its responsibilities in the collaboration. 

This connector does not concern the provision of dependability requirements. 

e If was determined that there no interactions between that group of objects and the rest of 

system for the duration of collaborative activity, then this activity should be specified as an 

atomic action [4]. Atomic actions provide error damage confinement since they guarantee that 
no information is smuggled to or from the collaboration. 

e If the collaborations are expected to cope with faults, then it is mteresting to incorporate 

explicitly the notion of coordination to support error recovery between multiple interacting 

objects. Besides, different error recovery techniques can be used: only backward (for example, 

conversations [6]. only forward or one combination of these [1]. 
e If the collaborations are expected to deal with both cooperative and competitive concurrency 
(for example, coordinated atomic actions {9]), then the collaboration should implement coor- 
dinated error recovery and maintain the consistency of external resources in the presence of 

failures and concurrency among different collaborative activities competing for these resources. 

Collaboration Collabcration-based Design. 

      Atomic Collaboration Damage Confinement 

  

| Backward Collaboration | | Forward Collaboration | | Combined Collaboration Error Recovery 

Competitive Collaboration Competitive Concurrency 

Figure 1: Different kinds of collaborations 

The Meta Level architectural style 

This style separates the system components in at least two levels (or layers): the meta level and 

the base level. The meta level encompasses the components (objects) that deal with the pro- 

cessing of self-representation and management of an application. and the base level encompasses 

the components (objects) responsible for implementing the functionality of the application. The 

connector in this style is the meta-object protocol (MOP). The interactions between base-level 

and meta-level objects are realized through a meta-object protocol which establishes the allow- 

able design rules that guide the construction of a system organized with this style. Meta-level 

architectures address separation of concerns. providing means to implement quality requirements 

of an application transparently separated from its functional ones. 

Furthermore, in order to achieve structured composition of quality requirements, we propose 

a special kind of connector (meta object) called delegator. It delegates operations and results 

to other meta objects. In this way, base-level objects can be directly associated with a meta 

object that encapsulates (composes) several quality requirements. This connector defines the 

semantics of such compositions. That is. it defines the possible composition rules among quality 

requirements. 

2.2 Detailed design 

A design pattern names. abstracts and identifies the key aspects of a common design structure 

that make it useful for creating a reusable object-oriented design /2]. Design patterns refine the 
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general components of an architectural style, providing the detailed design solutions. Usually, 

the selection of a design pattern at this phase is influenced by the architectural styles that were 
previously chosen at the architecture definition phase. 

2.2.1 Idealized fault-tolerant components 

The Reflective Contract, Error Handling and Software Redundancy patterns provide 

design solutions for implementing idealized fault-tolerant components. Considering that a sys- 
tem is not free from faults, exceptions may be produced as responses of requests that cannot 

be satisfied due to component faults. The Reflective Contract pattern provides one design 
solution for detect errors caused by the occurrence of faults. Application designers structure a 

set of contract classes, which check the preconditions and postconditions of each component 

service, returning exceptions if these conditions are not satisfied. The Error Handling pattern 

provides the explicit separation between the normal and error-handling activities of an idealized 

fault-tolerant component. Application designers structure their components by creating normal 

and exceptional classes. The normal classes consist of a collection of methods which imple- 

ment component’s normal services, while the methods of exceptional classes are the handlers 

for the exceptions raised during the execution of normal services. An idealized fault-tolerant 

component can be designed as a containing component that encloses several diversely designed 

sub-components called variants. The Software Redundancy pattern supports the disciplined 

and non-intrusive design of variants, that is, components that have the same interface but they 

are implemented by several different designs. 

Dynamics: Meta objects are responsible for implementing the application’s quality require- 

ments. In order to achieve structured composition of quality requirements, a special kind of 

meta object called Delegator was defined. Figure 2 shows how such quality requirements can 

be composed in the design of idealized fault-tolerant components. In this example, Supplier is 

associated to a meta object (Delegator) that composes three meta objects. 
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Figure 2: Dynamics: Idealized fault-tolerant components 

1. While working on this task, Client asks Supplier to carry out a service; 

2. Delegator intercepts this method invocation and it delegates the service invocation to Meta- 

Contract that checks the preconditions of this service returning an exception if these are not 

satisfied. 

3. If the result is an exception then Delegator delegates this exception to MetaHandler 

(step 5). Otherwise, it delegates the service invocation to MetaRedundancy that execute the 
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variants and return the single result of these variants. If each variant was executed unsuccessfully, 

then an exception is returned. 

4. Delegator receives this result and then delegates it to MetaContract that checks the 

postconditions returning an exception if these are not satisfied. 

5. Delegator receives this result and then delegates it to MetaHandler. If the result is not 

an exception, it returns the same result. Otherwise, it invokes the handler of this exception and 

returns the result of this handling. 
6. Delegator receives this result and then returns. 

2.2.2 Collaboration-based design 

The Collaboration and Reflective Role patterns provide design solutions for implementing 

simple collaborations. The Reflective Role pattern captures the role concept. This pattern 

adapt an object to different designer's needs through transparently attached role objects, each 

one representing a role the object has to play in different contexts. The Collaboration pattern 

provides the design solution for implementing the first connector among roles shown in Figure 

1. We have defined other 5 patterns that present design solutions for implementing the other 

connectors but due to space limitation, only present one of these. 

Competitive collaboration 

The Lock Server [3] pattern provides a controlled concurrent access to shared resources. Before 
a client accesses a shared resource. it has to acquire a certain lock for this resource from the 

lock server. After the client has completed its work with the resource it should release the lock 

in order to allow other clients access the resource fairly. The Competitive Collaboration 

pattern ensures that there are no interactions between that group of roles and the rest of the 

system. It asks the locks for accessing the related roles before starting the collaborative activity 
and releases them after the collaborative activity has been finished. 

This pattern incorporates explicitly the notion of coordination to support coordinated error 

recovery between multiple interacting components. The error recovery technique used is one 

combination of backward and forward error recovery. When one error is detected. it first try 

to recover by using exception handling. but if it is not possible then it try to bring the system 

back to a state prior to error occurrence. 

Due to the nature of concurrent systems. various exceptions may be raised concurrently 

while components are cooperating. Thus, a mechanism of exception resolution is necessary in 

order to agree on which exception to be notified to all collaboration participants. The work of 

Campbell and Randell {1] describes a resolution model called exception tree that allows us to find 
the exception that represents all exception raised concurrently. The Cooperating Exception 

pattern provides support to application designers define such exception trees. 

Backward error recovery involves the establishment of recovery points. which are points in 

time during the execution of a component for which the then current state may be subsequently 

need to be restored. The Memento pattern (2] captures and externalizes an object's internal 

state that can be restored later. The Competitive Collaboration pattern establishes the 

recovery points by using the services provided by the Memento pattern before starting the 

collaborative activity. If some error is detected. then the role’s states are restored to the states 

saved previously. Roles can be designed as idealized fault-tolerant components (section 2.2.1). 

Contracts can be used to implement error detection (Reflective Contract pattern) and each 

role can be structured by enclosing several diversely designed variants (Software Redundancy 

pattern). The collaborative activity starts by execute the first variant of each role. If some error 

is detected. then each role is restored to state prior to error occurrence and the other variants of 
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these roles are tried. Exceptional classes defined by Error Handling pattern are the handlers 

for the exceptions raised during the collaborative activity. 

This pattern is also expected to deal with competitive concurrency. The combination of 

Memento [2] and Lock Server [3] patterns provides one design solution for implementing 
transactional semantics on external objects. These semantics are responsible by maintaining 

the consistency of these external objects in presence of failures and competitive concurrency. 

Base-level objects are also associated to a delegator that composes several quality requirements. 

Due to space limitation, the dynamics of this composition is not presented. 

2.3 Implementation 

Designers reuse our software architecture design for the needs of their application by subclass- 

ing the base-level classes of our software architecture (white-box components) or associating 
non-specialized base-level objects of the application with instances of meta-level classes of our 

software architecture (black-box components). The association between base-level and meta- 

level objects is automatic since the designers provide some configuration files that are read in 

order to initialize the meta-configuration associated with the application. We utilized the meta- 

object protocol called Guaraná [5] that supports the definition of a special kind of meta object 
called composer that delegates operations and results to other meta objects. Composers can 

delegate to meta objects sequentially or following whatever policy fits the needs of a developer. 

In our software architecture, the delegation is based on the semantics of quality requirements 

composition. If another meta-object protocol was utilized, then the meta object (delegator) that 

delegates operations and results should had been implemented. 

3 Concluding remarks 

In this paper, we have focused on the design and implementation of dependable quality at- 

tributes, and their incorporation in the description of a software architecture in an explicit and 

structured way. As future work, we identify the following: there are some kinds of applications, 

for example, secure electronic financial transactions, where the collaboration participants have 

to be authenticated in order to avoid attacks. Thus, we plan investigate how much is practicable 

add quality requirements related to security into our software architecture. 
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RESUMO 

Nosso objetivo é simplificar o desenvolvimento de aplicações tolerantes 
a falhas e minimizar o tempo despendido na fase de implementação. Para 
isto, foi utilizado um ambiente reflexivo de apoio à programação JReflex 

e um conjunto de componentes que implementam replicação usando RMI 
- Remote Method Invocation em Java. Descrevemos brevemente esses 
componentes e como usar JReflex para selecionar as classes a serem por 
eles replicadas. 

Palavras-chave: replicação de objetos, chamada remota de métodos, 

ambientes interativos de desenvolvimento de software, linguagem de 
programação Java. 

ABSTRACT 

Our purpose is to simplify the development of fault tolerant applications 

and to reduce the amount of time spent in their implementation phase. To 
do this. we use a reflexive programming environment (JReflex) and a set 

of components that implement replication, using RMI - Remote Method 
Invocation in Java. We briefly describe those components and how to use 
JReflex to select the classes that must be replicated by such components. 

Keywords: replication of objects, remote method invocation, software 

development environments. Java programming language.



1 INTRODUÇÃO 
A base da tolerância a falhas é a redundância. No caso de mecanismos de tolerância a 

falhas por software, esta redundância significa replicação de dados ou processos. A replicação 
permite que, caso a máquina onde uma das réplicas está situada falhe ou torne-se indisponível 
temporária ou permanentemente, o serviço continue disponível utilizando-se de outra réplica 
acessível. 

Uma aplicação no modelo de objetos é estruturada a partir de classes, as quais 
definem as funcionalidades esperadas da aplicação e determinam os serviços e interações dos 
objetos instanciados durante o processo de execução. Alguns desses serviços podem ser 
considerados críticos pela aplicação, exigindo, por exemplo replicação. 

Assim, para agilizar e incentivar a programação de aplicações tolerantes a falhas 
desenvolveu-se este trabalho de integração entre o ambiente JReflex e um conjunto de 
componentes de replicação. 

O ambiente de programação JReflex foi desenvolvido por Bertagnolli em [BER 004] 
com a finalidade de propiciar ao programador facilidades para desenvolvimento interativo de 
aplicações reflexivas na linguagem Java. JReflex utiliza, fortemente, reflexão computacional 

para fornecer ao programador informações sobre classes e objetos de seu programa, bem 
como possibilita a geração de código para permitir que algumas destas informações reflexivas 
sejam incorporadas ao programa do usuário [BER 00a]. Neste trabalho, JReflex realiza a 
seleção das classes do usuário a serem replicadas e gera, automaticamente, o código 
responsável pela replicação destas classes. 

Os componentes foram desenvolvidos por Ferreira [FER 00] com o intuito de 
simplificar a tarefa de obtenção de réplicas a partir de um ou mais objetos da aplicação 
considerados críticos. Ou seja, um ou mais objetos da aplicação original podem ser 

replicados, bastando que o programa indique a classe de cada um desses objetos. Os 

componentes de replicação de JReflex realizam os seguintes serviços: criam idênticos objetos 
(mesmo estado), distribuem as réplicas em diferentes máquinas e, cada vez que o objeto 

original da aplicação recebe uma mensagem, a mesma é enviada para todas as réplicas. Este 

envio é realizado utilizando-se o mecanismo de invocação remota de métodos cuidando assim 
de preservar a consistência das réplicas. 

A seleção da linguagem Java para desenvolver tanto os componentes quanto o 
ambiente deve-se aos seguintes fatores: portabilidade, segurança, eficiência e facilidades de 
uso de componentes de software. Outro fator determinante é o sistema de chamada remota de 
métodos (RMI) que essa linguagem oferece. Em Ferreira [FER 99] e Bertagnolli [BER 00b] 
realizaram-se estudos sobre implementação de replicação na linguagem Java utilizando-se 

RMI. 

Este trabalho prossegue descrevendo os componentes desenvolvidos (seção 2). A 
seção 3 descreve o uso de JReflex e a seção 4 dedica-se às conclusões. 

2 COMPONENTES DESENVOLVIDOS 

Os componentes de replicação apresentados neste trabalho surgiram como uma 

extensão do trabalho de Amaral [AMA 99], o qual utiliza classes genéricas para a obtenção de 
cópias de objetos, fazendo a seguir a sua serialização para seu transporte em redes de 

comunicação. Além disso, é fácil compreender que no momento que o programador está 
desenvolvendo uma aplicação que envolve aspectos não funcionais (tais como concorrência, 
replicação, serialização, etc.), ele é forçado a desviar sua atenção do seu objetivo principal e 
preocupar-se com aspectos de implementação. Por exemplo, o programador está escrevendo 

uma aplicação de contas bancárias. Para inserir replicação nesta classe, ele necessitaria 
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implementar algoritmos para criar as réplicas, distribuí-las e implementar alguma técnica para 
o gerenciamento das mesmas, e finalmente. desenvolver sua aplicação que desde o princípio 
deveria ser o foco central de sua atenção. 

Os componentes desenvolvidos por [FER 99] realizam a adição de replicação em 
aplicações centralizadas através da implementação de grupos de objetos compostos por 
coleções de objetos remotos replicados. Estes podem ser acessados pelos clientes através da 

chamada remota de seus métodos e com o mesmo nível de simplicidade de objetos não 

replicados [BAB 98]. A replicação destes objetos exige [BIR 87, BIR 96, FRI 95. GUO 96], entre 
outras coisas, gerenciamento de grupos [LIA 90] e controle da replicação de dados [GUE 96]. 

Para a implementação do serviço de controle da replicação é utilizada a abordagem de 

replicação primário-backup. O objeto primário está encarregado de criar as réplicas e 

distribuí-las em diferente processadores, receber as mensagens de solicitação de serviços e 
disseminá-las entre as réplicas e assegurar a consistência de estado entre as réplicas. Deve-se 

observar que todas as réplicas são instâncias de uma mesma classe, ou seja, possuem idênticas 
propriedades e se distinguem apenas por seu estado. Portanto, ao criar uma réplica de um 
objeto em um determinado instante, o componente de replicação deve ser capaz de fornecer 
uma cópia da parte estática (estrutura de dados e código) juntamente com uma cópia da parte 
dinâmica (variáveis de estado). À obtenção de cópias de objetos é feita num determinado 
momento da execução e, portanto, cada cópia de objeto contém o estado da computação que 

pode ser usado pelos algoritmos de controle de consistência de estado de componentes 

replicados. 
A idéia básica dos componentes de replicação desenvolvidos é que qualquer 

programador possa replicar classes consideradas críticas para sua aplicação. Além de atuar 
sobre os objetos da classe crítica o sistema deve fazer a replicação de forma transparente ao 
programador; para esta finalidade, foi usado o ambiente JReflex. 

O mecanismo de replicação adotado baseia-se em um modelo onde um sistema 

distribuído consiste de um conjunto de sites interconectados por uma rede de comunicação 

Assume-se também que o sistema é síncrono, ou seja, existem limites para o atraso das 
mensagens. O modelo admite dois estados: operante e inoperante. Enquanto está operante 
cada réplica fornece exatamente o serviço esperado. Uma réplica pode sofrer alguma falha, 

tornar-se inoperante e não executar mais nenhuma ação. Este é o único tipo de falha admitido 
por este modelo e é chamada de crash. Uma réplica pode também, após sofrer uma falha e 

perder todo seu estado local, recuperar-se através de um protocolo de recuperação. Além 

disso, para determinar se uma réplica está falha ou não, é utilizado o protocolo de 

commitment. Do ponto de vista da comunicação, o modelo não admite falhas, ou seja, a 

comunicação é confiável. 

Os principais serviços da replicação são: criação das réplicas, disseminação de 
mensagens e a consistência das réplicas. Para atender aos aspectos anteriormente 
mencionados, vários algoritmos foram desenvolvidos, mas neste trabalho apenas os mais 

importantes serão brevemente explicados: 

“« ClienteCriaReplicas: responsável por criar as cópias. este algoritmo determina 
se deve ser criada uma réplica ou o cliente deve ser atualizado com uma já existente. 
isto é, deve ser recuperado após uma falha. 

=" ClienteAtualizaReplica: responsável pelo início da transação que atualiza o 
estado do primário e dos backups, este algoritmo baseia-se no conceito de transação 
[BAB 98] para garantir a consistência das réplicas. 

« ReplicaCommit: faz parte do esquema de consistência e tem o objetivo de iniciar o 

processo de decisão das réplicas para garantir atomicidade na entrega das mensagens. 

42



" Broadcast: finalizando o processo de consistência este envia a mensagem de 
confirmação para todos os membros do grupo. 

* ValidaGrupo: utilizado por ClienteAtualizaReplica para testar as 

réplicas e tentar recuperar os membros que inativos. 
A idéia central para manter o grupo sempre com a informação correta de quem está 

ativo ou não, é atualizar o estado das réplicas uma a uma e marcar como inativas aquelas que 

não responderem a mensagem de atualização. Uma réplica que está marcada como inativa não 
é considerada quando houver a necessidade de escolher um novo primário. No entanto, ela 

fica no grupo e, a cada operação de atualização realizada pelo primário, é requisitada a 
responder com um sinal de vida. Quando o fizer, ela é marcada como ativa e é atualizada pelo 

primário. 

O objeto original da aplicação é considerado como cliente em relação às suas réplicas. 
sendo estas os servidores. Entre os servidores, um deles é considerado como primário e os 
demais como backups. 

Quando o primário falha, o cliente e os backups não são avisados. O cliente, aplicação 
que utiliza o componente de replicação, irá perceber a falha quando não receber resposta a 

uma invocação. Neste momento, o algoritmo ProcuraNovoPrimario é executado pelo 

cliente que percorre a matriz de membros para marcar o antigo primário como um backup 
inativo. O algoritmo seleciona o novo primário e pede um sinal de vida. Se receber resposta, a 

matriz é atualizada para representar a nova situação. Finalmente, após escolher o novo 
primário o algoritmo comunica a ele sua promoção, atualiza sua matriz de grupo, solicita sua 

conexão aos backups restantes e atualiza seu estado. Quando o novo primário conecta-se aos 
backups ele os informa das alterações ocorridas no grupo. Quando o antigo primário 
recuperar-se ele será reintegrado ao grupo porém, agora como um backup. Se o cliente não 
conseguir obter nenhum primário, o algoritmo continuará tentando a cada vez que houver uma 
alteração no estado do objeto crítico até que alguma das réplicas recupere-se e possa assumir 

o lugar do primário. 
Em resumo, quem procura o novo primário é o componente de replicação que é 

utilizado pela aplicação cliente. Deve-se observar que o fato da aplicação cliente não receber 
resposta a uma invocação não tira a transparência do mecanismo, visto que, a invocação não 
respondida será submetida à outro primário de forma imperceptível à aplicação cliente. 

O algoritmo PrimarioConectaBackups percorre a matriz de grupo e para os 

elementos que são backups e estão ativos obtém o acesso remoto. Se o primário não tem 
replica criada ele testa se algum de seus backups tem. Se encontrar, ele coloca o valor 2 em 

sua variável de estado ReplicaCriada significando que o primário está desatualizado. 
Sempre que o cliente se conecta a um primário, ele verifica este valor e, uma vez detectada a 

desatualização do primário, ele executa o algoritmo de seleção de um novo primário. 

3 AMBIENTE JREFLEX 

Nesta seção é brevemente descrito o ambiente interativo de programação JReflex, no 

que tange aos seguintes serviços: 
= disponibilizar uma biblioteca de componentes que simplifiquem a utilização de classes 

de bibliotecas especializadas da linguagem Java, por exemplo componentes de 

replicação, distribuição, concorrência, etc.; 
= oferecer uma interface interativa, baseada em janelas, para permitir ao programador 

incorporar ao seu programa componentes identificados ou selecionados como os que 
atenderam a solicitação realizada. 
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Ao ser ativado, JReflex exibe uma interface gráfica que contém os seus principais 
componentes: um editor de programas, um visualizador de classes e uma área de mensagens. 
Através de menus, são oferecidos os serviços: inspeção de classes, inserção de código, e 

bibliotecas de componentes. Os componentes de replicação foram integrados ao JReflex como 
um destes serviços. 

Para desenvolver uma aplicação com replicação, o desenvolvedor segue um roteiro 
simples: (a) abre sua aplicação na janela de edição do menu principal: (b) seleciona os 
serviços de replicação: (c) indica a classe de seu programa a ser replicada; (d) especifica as 
máquinas onde as réplicas devem ser instaladas. A seguir, os componentes de replicação sao 
incorporados pelo ambiente ao programa do usuário, já adaptados ao contexto. O programa é 

então compilado (e pode ser executado) através do ambiente. e, em caso de erros, as 

mensagens são exibidas na área de mensagens. A figura 1 exibe a janela do ambiente 
responsável pela ativação dos componentes de replicação. 
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Figura 1: Janela para ativação dos componentes de replicação 

A idéia de aplicar um ambiente para apoiar o desenvolvimento de aplicações 
reflexivas tolerantes a falhas surgiu a partir do trabalho de Lisboa [LIS 95]. Bertagnolli [BER 
00a] desenvolveu o ambiente JReflex com o intuito de facilitar o desenvolvimento de 

software reflexivo na linguagem Java. Utilizando como base os componentes desenvolvidos 

por Ferreira [FER 00](seção 2), este ambiente possibilita ao programador compilar e executar, 
de forma simples, programas que utilizam o mecanismo RMI. Além disso. todas as 

configurações de segurança, de inicialização, de compilação e execução são geradas 
automaticamente pelo ambiente. Isto deve-se ao fato de que o mecanismo de RMI exige 

parâmetros de compilação distintos dos exigidos para a compilação de outros programas. 
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4 CONCLUSÕES 

Em resumo, a utilização do ambiente JReflex aliada ao conjunto de componentes que 
implementam serviços de replicação, auxiliam o programador de várias maneiras: 

a partir de uma aplicação não tolerante a falhas, é possível transformá-la em uma 
aplicação que usa a técnica de replicação, sem que o programador implemente 
código específico de tolerância a falhas; 

os componentes a serem replicados - classes da aplicação - são selecionados, 
replicados e distribuídos, sem que o programador escreva uma única linha de 
código: a interação é feita através de menus; 

o programador utiliza um código que já foi testado, validado e está documentado, 
diminuindo assim a taxa de erros, falhas e o tempo para a finalização de sua 
aplicação 

Este trabalho de integração pode ser feito também para outras categorias de bibliotecas 
de componentes, visando adicionar requisitos não funcionais a aplicações já existentes. 

Reduzindo, assim, a quantidade de conhecimento e de código normalmente exigida do 
desenvolvedor de aplicações tolerantes a falhas. 
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Resumo 
Este artigo apresenta um método para melhorar a estratégia de geração de dados por parte da 

CONDADO [Sab98], uma ferramenta desenvolvida para testes baseados em máquinas finitas de 

estados estendidas(MFEE). Para isso pretende-se considerar os predicados associados às transições da 

máquina com o uso dos testes de domínios. Com essa modificação será melhorado o potencial para 
detecção de falhas, e ainda, será reduzido o número de casos de teste correspondentes a caminhos não 

executáveis. 

Abstract 
This paper presents a method to enhance the test generation strategy provided by CONDADO 

[Sab98]. a tool developed for test generation based on extended finite state machines (EFSM). For that 
modification we will use domain testing taking into account the predicates of the state machine. With 
that modification we intend to increase fault detection capability and decrease number of test cases 

corresponding to non-executable paths. 

1. Introdução 

Para a representação de sistemas reativos. onde pode-se definir a ordem com que as interações 
ocorrem, é comum a utilização de máquinas finitas de estados (MFE). Assim, é comum o seu uso para 

representação de protocolos de comunicação e outros sistemas de tempo real, como caixas automáticos 

de bancos. No entanto, é comum que as mudanças de estados nesses sistemas estejam associadas não 
somente a um evento, mas também a uma condição (predicado). Como a MFE em seu modelo original 
não considera a existência de predicados, é necessário o uso das MFEEs, que consideram, além dos 
predicados. variáveis de contexto e ações (veja seção 2). 

Devido à importância dos sistemas reativos, é necessário que existam técnicas que possam 

realizar testes a partir dessa especificação, a fim de melhorar a qualidade desses sistemas, e, 

consequentemente, sua confiabilidade. 
Nesse intuito foi desenvolvida a CONDADO, uma ferramenta que implementa testes para a 

parte de controle e de dados somente com a utilização de técnicas caixa preta. Isso a difere da maioria 

dos métodos desenvolvidos para testes de MFEE. que utilizam técnicas caixa branca para a parte de 
dados [Ura91] [Bou96] [Bou97]. 

No entanto, como as demais técnicas, a CONDADO também enfrenta o problema da 
executabilidade dos caminhos a serem exercitados na implementação. A executabilidade está 

diretamente relacionada aos predicados que fazem parte de determinadas transições. Portanto existe a 
necessidade de se considerar esses predicados como forma de otimizar a geração dos casos de teste. 

À seção 2 traz algumas definições e abordagens de teste para máquinas finitas de estados 

estendidas. A seção 3. faz algumas considerações sobre executabilidade, um problema característico 

nesse tipo de teste. A seção 4 descreve a CONDADO e mostra um exemplo de caso de teste não 
executável gerado por ela. A seção 5 traz os conceitos básicos de teste de domínio para identificá-la 

como uma técnica que considera os predicados para a geração dos testes. Finalmente a seção 6 dá um 
panorama geral do trabalho em desenvolvimento, bem como possíveis problemas que serão 

encontrados. 

2. Máquinas Finitas de Estados Estendidas (MFEE) 

Uma máquina finita de estados (MFE) é um modelo que serve para mostrar a variação de 

estados de um sistema ao longo do tempo. À máquina pode mudar de estado em resposta a uma 
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entrada (ou evento), podendo produzir uma saída. As mudanças de estado são denominadas de 
transições e as saídas são produzidas por ações. 

Nesta seção será apresentada uma definição de máquinas finitas de estados estendidas, que 
diferem das MFEs pela inclusão de variáveis de contexto, predicados e ações. Em seguida serão 
apresentadas algumas abordagens de teste utilizadas para esse tipo de modelo. 

2.1 Definição 

Pode-se definir máquinas finitas de estados estendidas (MFEE) formalmente como uma 8- 

tupla <S, s0, I, O, V, P, A, g> onde: 

S - conjunto não vazio de estados; s0 - estado inicial; I - conjunto finito de entradas; O - 
conjunto finito de saídas; V - conjunto de variáveis: P - conjunto de predicados que operam sobre as 
variáveis: A - conjunto de ações relacionadas às variáveis; g - função de transição de estado definida 
como g: SxIxP(V)(Sx Ox A(V)). 

Uma transição pode ser dividida em duas partes: a parte da condição e a parte da ação. A parte 
da condição contém um evento de entrada e/ou um predicado. O predicado pode ser definido como 
uma expressão booleana que pode envolver as variáveis bem como os parâmetros das entradas. A 

parte da ação pode conter eventos de saídas e um número de comandos envolvendo as variáveis. Uma 

transição é disparada quando a condição é satisfeita, fazendo com que a ação correspondente à 
transição seja executada e a MFEE mude para o estado destino. A ação executada pode alterar os 
valores das variáveis associadas à transição. 

2.2 Testes Baseados em MFEE 
A seguir serão apresentadas as abordagens existentes para realização dos testes em 

uma MFEE [Boc97]. 

1. Separar fluxo de controle e fluxo de dados: Nesta abordagem, os aspectos controle e dados 
são separados na especificação. O fluxo de controle é representado por uma MFE, onde técnicas de 

teste de transição de estados são aplicadas. Através de critérios de testes orientados ao fluxo de dados, 
(como por exemplo todos-DU-caminhos, onde o objetivo é testar todo caminho livre de laços entre 

uma definição global de uma variável e todos os seus usos[Vil97]). testa-se os parâmetros das 
primitivas de entrada e saída e as variáveis de contexto [Bou97]. 

2. Transformar a especificação na forma normal: Uma especificação contendo apenas as 
chamadas transições na forma normal, não contêm instruções que influenciam o fluxo de controle do 

protocolo, tais como instruções condicionais (if, case) e instruções de repetição (while, repeat). Para 

transformar uma especificação em uma equivalente na forma normal cria-se uma nova transição para 
cada caminho distinto dentro de uma ação[Ura91]. 

3. Expandir a MFEE: Uma MFEE pode ser vista como uma notação compactada de uma 

MFE, já que essa transformação pode ser feita eliminando-se as variáveis de contexto através da 
criação de um conjunto de novos estados e novas transições. Os novos estados são formados pela 
combinação dos estados da MFEE com os valores das variáveis de contexto. Assim, a habilitação de 
uma transição dependerá somente do estado corrente e da entrada. Essa abordagem é chamada 

unfolding. Sua utilização pode levar a uma explosão de estados, o que dificulta sua manipulação. Além 
disso, quando uma variável não tem um domínio finito não é possível aplicar unfolding a uma MFEE 
[Cas87]. 

4. Transformar a especificação em gramática: A transformação da especificação em 
gramática permite representar todos os aspectos do protocolo (controle, dados, predicados e ações) 

usando uma única notação. A partir disso. técnicas de teste baseadas em gramática podem ser 

aplicados [Ura83]. 
Para a ferramenta CONDADO, foi utilizada uma abordagem sugerida por Poston [Pos96]. que 

combina testes dirigidos aos eventos e testes dirigidos aos dados, apenas com a utilização de técnicas 

caixa preta. 
Os testes dirigidos aos dados se concentram em encontrar falhas de manipulação de valores de 

dados como números, listas ou strings e falhas na manipulação de estruturas de dados como arrays, 
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registros ou arquivos. Este tipo de teste é dividido em cinco categorias: análise de limite, de partição. 
de domínio. de lista e de sintaxe [Pos96]. As categorias de testes dirigidos a dados implementadas pela 
CONDADO são análise de partição e análise de sintaxe. 

A análise de partição é considerada quando trata-se o conjunto dos valores possíveis de um 

sistema como domínio. Este domínio é dividido em duas classes, uma para entradas válidas e outra 
para entradas inválidas. Em outros termos. se um caso de teste escolhido em uma determinada classe 
é capaz de encontrar uma determinada falha, assume-se que todos os outros casos de teste pertencentes 
à mesma classe são capazes de encontrar a mesma falha. 

A análise de sintaxe trata do formato da entrada considerada. Por exemplo. um número de 
telefone pode ser definido como sendo a composição de três números de O a 9, um traço e mais quatro 
números de O a 9. 

A seção 4 apresenta a ferramenta CONDADO com mais detalhes de seu funcionamento e de 

suas características. 

3. CONDADO 

A ferramenta CONDADO [Sab98] foi desenvolvida com a intenção de implementar uma 

estratégia que proporcionasse uma cobertura dos aspectos de controle (relacionado às transições) e 

dados (relacionado às variáveis e parâmetros) de um protocolo de comunicação a partir de técnicas de 
testes Caixa preta, com a utilização dos testes de transição de estados, dos testes de sintaxe e dos testes 
de partição de equivalência. 

O usuário pode impor algumas restrições à CONDADO. Essas restrições se referem por 
exemplo. às transições que serão testadas. o que é muito útil para testar funcionalidades específicas do 

protocolo. Outra possível restrição é quanto ao número de vezes que um ciclo será executado. 

Estas restrições deixam a cargo do usuário a preocupação acerca da executabilidade de um 

determinado caminho. Um caminho é não executável se não existir um conjunto de valores para as 
variáveis de entrada, parâmetros e variáveis globais que causam a sua execução [Ver97a]. Caso o 

usuário não se preocupe com isso, corre-se o risco da ferramenta gerar casos de teste correspondentes 

a caminhos não executáveis, como será mostrado a seguir. 

Considere a máquina de estados dada pela figura 1. 
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Figura 1 

Quando é requisitada a geração de todos os casos de teste para as transições t5 e t12. serão 

obtidos oito casos de teste. Tomemos como exemplo o caso de teste composto pelas seguintes 
transições: LJ, t2, 13, t4. tó. t4, 19, t1O, 19. 112, 15, t4, 17. 113, t14, t15. 116. A única transição, para esse 
caso de teste, que incrementa a variável number é a transição 14. Portanto quando a transição t7 for 

atingida, t4 terá sido exercitada 3 vezes. e number terá valor 3. Para a habilitação de t7. é necessário 

que number seja igual a number of segment. Logo, trata-se de um caso de teste correspondente a um 
caminho não executável. já que number é uma variável inicializada em O e incrementada nas 
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transições t4 e t8 e number. of segment é uma variável que tem seu domínio de entrada restrito aos 
valores 2, 4 e 8. 

Como atualmente a CONDADO gera valores aleatórios (dentro do domínio de entrada) para 
as variáveis de entrada, torna-se uma tarefa difícil para o usuário restringir o número de vezes que a 
transição t4 deve ser exercitada para habilitar a transição t7. 

Para minimizar este tipo de problema os predicados devem ser considerados para a geração 
dos casos de teste. Isso pode ser feito com a utilização do teste de domínio (veja seção 4). 

4. Teste de Domínio 

Os testes de domínio foram desenvolvidos inicialmente como uma técnica de teste caixa 

branca, com o intuito de se gerar casos de teste que façam com que o maior número possível de 
caminhos de um programa sejam seguidos. No entanto, seus conceitos são aplicáveis para teste caixa 

preta. quando a especificação é feita através de alguns modelos, como por exemplo uma máquina 
finita de estados estendida [Bei95]. 

Nesta seção são apresentados alguns conceitos básicos imprescindíveis para a compreensão da 
técnica de acordo com [Whi80]; em seguida são apresentadas algumas estratégias de teste de domínio 
que foram desenvolvidas. 

4.1. Conceitos Básicos 
Alguns dos principais termos empregados em testes de domínios são: 

Domínio: Conjunto de dados de entrada que satisfazem a uma condição de caminho. 
Condição de caminho: É o conjunto de condições que deve ser satisfeito pelos dados de 

entrada para que um caminho de controle seja escolhido. 
Caminho de controle: É cada um dos caminhos de um programa. Se existem dados que fazem 

com que esse caminho seja seguido, ele é também um caminho de execução. 

Predicado: Uma condição existente em um programa, associada com um valor verdadeiro ou 

falso, fazendo com que apenas uma das instruções seja seguida. 
Segmento de borda: O limite de cada domínio é determinado por interpretações do predicado 

na condição de caminho e consiste de segmentos de borda. Cada segmento pode ser aberto (se os 

operadores relacionais forem <, > ou =) ou fechado (se os operadores relacionais forem =, 2, <). 
Falha de domínio: Um caminho contém uma falha de domínio se uma falha em algum 

predicado provoca um deslocamento no segmento de borda ou se um predicado tem um operador 
relacional incorreto. 

O teste de domínio particiona o espaço de entrada de um programa em um conjunto de 
domínios. sendo que cada domínio corresponde a um caminho e consiste de dados que fazem com que 

um caminho seja executado [Whi80]. 

A existência de predicados fazem com que a execução de um programa siga um determinado 

caminho [Bei90]. Um predicado é uma expressão composta de operadores relacionais (<, >. =, 2, S, 

*). Por exemplo, se um programa possui uma instrução do tipo: se a>b então a:=b senão b:=a, a 

condicional a>b particiona o programa em dois domínios. 

A intenção portanto é fazer com que se consiga testar a maior quantidade possível dos 
caminhos. No entanto, é difícil testar todos os valores que correspondem a um determinado domínio. 
No exemplo anterior para que a instrução a:=b seja executada, é impossível que todos os valores tais 

que a seja maior que b sejam testados. Assim, o teste de domínio propõe que sejam testados valores 

críticos, ou seja, nos limites de um domínio. 

4.2. Algumas estratégias 
Ao longo do tempo foram propostas várias metodologias para teste de domínio. A tabela 

abaixo sumariza Os principais itens abordados por algumas dessas técnicas bem como as diferenças 

entre elas. 

A estratégia de teste de domínio tem o intuito de detectar falhas no fluxo de controle de um 

programa com a detecção das falhas de domínio. 
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A primeira delas foi proposta por White e Cohen [Whi$0], na qual considera-se que o fluxo de 

controle é determinado pela combinação de expressões lógicas. Essa combinação é determinada em 

um predicado, pela possível ocorrência de operadores AND e OR. 

White e Cohen propõem que no caso de predicados com desigualdade (<, >. 2. S, ), sejam 
escolhidos dois pontos ON, ou seja, dois pontos sobre a borda de um domínio e um ponto OFF, isto é, 

um ponto que esta a uma pequena distância £, fora do dominio. Se a borda é aberta ocorre o contrário: 

o ponto OFF pertence à borda do domínio sendo testado e os pontos ON estão a uma distância €, já 
que a borda não pertence ao domínio. 

Nessa estratégia os pontos são escolhidos de tal forma que a projeção do ponto OFF sobre a 

linha onde se encontram os pontos ON deve estar situada entre esses dois pontos. Para que a projeção 
do ponto OFF satisfaça esta condição White e Cohen propõem que os pontos ON sejam escolhidos nos 

extremos da reta que delimita o domínio. 

Será obtido um espaço bi-dimensional, no caso de um predicado depender de duas variáveis 

de entrada. Conforme existirem predicados com mais variáveis teremos um espaço até mesmo N- 
dimensional. Esta estratégia pode ser estendida bastando que sejam escolhidos N pontos ON. 

No entanto, a estratégia apresentou alguns pontos indesejados, como o problema da correção 
coincidente (coincidental correctness), Ou seja. ignorou-se o fato de que mesmo seguindo um caminho 
errado, o programa pode produzir valores correspondentes à execução do caminho correto. 

Dois anos mais tarde, em 1982, Clarke er ai [Cla82], consideraram o trabalho anterior e 
propuseram algumas alterações que melhorariam a aplicabilidade da técnica. É proposta uma possível 
solução para correção coincidente: ao se testar os pontos ON de um domínio. caso sejam obtidos 
resultados corretos. deve-se verificar o domínio adjacente. Em caso de igualdade no resultado 

investiga-se a possibilidade da borda pertencer a este domínio adjacente. 
Em 1994, Jeng e Weyuker [Jen94] propuseram uma estratégia simplificada para teste de 

domínio. onde foram removidas algumas limitações de estratégias anteriores (veja tabela). 

Em 1998, Hajnal e Fogács [Haj98] propuseram um algoritmo que segue a mesma linha de 

[Jeng94]. Esse algoritmo parte de um único valore de entrada Il, que atravessa um caminho conhecido 

P, e consegue os pontos ON e OFF para esse caminho (se possível), e os demais caminhos, com seus 
pontos ON e OFF. 

  

  

    
lineares espaços discretos 

Proposta Desigualdade Igualdade / Limitações Espaço de entrada Correção 
diferenca coincidente 

White e Cohen Requer Nº pontos | Requer N pontos Não prevê Apenas espaço de | Considera a não 
ON eum ponto | ON dois pontos elementos de entrada contínuo ocorrência 

OFF OFF entrada array e 
nem a ocorrência 

de predicados não 

lineares” 

Clarke. Hassele | Requer Vº pontos ON « V pontos OFF Apenas Pode-se adaptar a Propõe uma 

Richardson predicados estratégia para possível solução 

para correção 

coincidente 
  

Jeng e Weyuker 

  
Requer um ponto 

ON e um ponto 
Requer um ponto 

ON e dois pontos 
Considera arrays 
e predicados não 

Considera espaços 

discretos. já que o 

Considera a não 

ocorrência 

    

  

OFF   OFF       
OFF OFF lineares ponto ON nao 

precisa estar sobre 

a borda 

Hajnal e Forgács | Requer um ponto | Requer um ponto Dificuldade de | Considera espaços | Considera a não 
| ONeumponto | ON dois pontos Implementação discretos ocorrência 

  

i . da 2 . . “4 . A * x sine 

* Dimensão do espaço ~ Pred. linear possui varidveis com poténcia=1 ° Num. de vértices da borda 
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5. Estado Atual 

Tendo como base esta dificuldade na análise dos predicados de uma máquina e as definições 

de teste de domínio, o cenário atual se caracteriza pelo estudo das abordagens de teste de domínios 
para que seja escolhida a mais adequada para o problema em questão. 

Sabe-se de antemão que a aplicação dos testes de domínios para resolução dos predicados não 
é trivial. [Ver97b], após um estudo comparativo. aponta essa técnica como poderosa, mas de difícil 

automatização. 

Bem é verdade que a intenção final do trabalho é a implementação dos testes de domínios na 
CONDADO, mas atualmente o que se deseja é um estudo que deverá produzir como resultado final 

um algoritmo descritivo para posterior implementação, levando-se em conta os diversos tipos de 
predicado [Cas87]. 
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Resumo 

Critérios de teste de software visam conduzir e avaliar a qualidade da atividade de teste. Entre os varios 
critérios propostos, destacam-se os critérios estruturais, baseados em fluxo de controle e baseados em fluxo de 

dados, e o critério Análise de Mutantes. baseado em erros. O critério Análise de Mutantes é um critério bastante 
atrativo, porém possui um alto custo computacional. Os “Critérios Restritos” foram propostos para aumentar a 
eficácia dos critérios estruturais. pois possuem uma grande habilidade para detectar erros. Este trabalho apresenta 

resultados de uma comparação entre os Critérios Restritos e o critério Análise de Mutantes, considerando os 
fatores eficácia. em termos de número de erros revelados e. custo. em termos do número de casos de testes 

necessários. 

Palavras-chave: critério de teste estrutural. Critérios Restntos, Análise de Mutantes. 

1. Introdução 

O desenvolvimento de software está sujeito a vários tipos de erros, por isso, na Engenharia de Software. 
atividades de teste e validação são fundamentais para garantir a qualidade de software [Pre92]. O principal 

objetivo do teste é revelar erros: um bom caso de teste é aquele que possui uma grande probabilidade de encontrar 

um erro ainda não descoberto. 

Para obter testes eficazes c de baixo custo. é fundamental a aplicação de técnicas e critérios de teste. 

Entre os vários critérios propostos, destacam-se os critérios estruturais, baseados em fluxo de controle e baseados 
em fluxo de dados [Nta84. URA88, Mal91. RAP82]. e o critério Análise de Mutantes [Dem78]. baseado em erros. 

A idéia do critério Análise de Mutantes [Dem78] é criar a confiança de que um programa P está correto, 
produzindo-se um conjunto de programas chamados mutantes de P. modificados através de simples alterações 

sintáticas e construir casos de teste que provoquem diferença de comportamento entre P e seus mutantes. 
Gerar conjuntos de dados de teste é o processo de identificar dados de entrada para o programa e assim 

satisfazer um critério selecionado. São encontradas diversas categorias de técnicas utilizadas para gerar dados de 
teste para os critérios existentes. Uma delas é a geração de dados de teste sensíveis a erros, que possui elevada 

probabilidade de revelar alguns tipos de erros específicos. Estão incluídas nessa categoria as técnicas: Teste de 
Dominio [WC80]; Teste Baseado em Restrições [DMO91]); Teste de Operador Relacional e Booleano e Teste 

Operador Relacional e Booleano com parâmetro e [Tai93]. 

Os critérios de testes são vistos como complementares e devem ser utilizados em conjunto a fim de obter 
uma atividade de teste de boa qualidade. Nesse sentido. a realização de estudos empíricos intensificou-se nos 

últimos anos. procurando, através da comparação entre os critérios existentes. obter uma estratégia que seja eficaz 

para revelar a presença de erros no programa e que apresente um baixo custo de aplicação [Mal97). 
O critério Análise de Mutantes tem se mostrado mais eficaz em termos de número de erros revelados que 

os critérios estruturais baseados em fluxo de dados. porém mais custoso em termos de número de casos de teste e 
número de execuções [W MM94. Sou96]. 

Com o objetivo de aumentar a eficácia dos critérios estruturais. Vergilio [Ver97], introduziu os "Critérios 

Restritos”. Esses critérios permitem que os critérios estruturais sejam utilizados juntamente com os princípios de



técnicas de geração de dados de testes sensíveis a erros, a idéia básica é inserir uma restrição que descreva um tipo 
particular de erro, e que essa restrição seja satisfeita pelo dado de teste gerado, para satisfazer um dado critério 
estrutural. 

Vergilio [Ver97] utilizando uma extensão da ferramenta POKE-TOOL [Cha91] realizou um experimento 

de validação dos Critérios Restritos, onde foi comparado o critério todos-potenciais-usos (um critério estrutural 
baseado em fluxo de dados) com o critério todos-potenciais-usos restritos. Resultados mostraram um aumento da 

eficácia dos dados gerados, aplicando-se os Critérios Restritos. 

O objetivo desse trabalho é apresentar resultados preliminares de um experimento que está sendo realizado 
para comparar os Critérios Restritos com o critério Análise de Mutantes, considerando os fatores eficácia, em 
termos de número de erros revelados e custo. em termos do número de casos de testes necessários. 

Esse texto está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são introduzidos a terminologia, os principais 

conceitos e ferramentas de teste utilizados nesse trabalho. A Seção 3 descreve como foram coletados os dados e 
realizada a comparação entre os critérios, e a Seção 4 contém as conclusões. 

2. Trabalhos Relacionados 

Diversas técnicas de teste têm sido propostas para selecionar bons casos de teste e assim revelarem a 
maioria dos erros utilizando um mínimo de tempo e esforço. Geralmente as técnicas utilizadas são: Técnica 

Funcional - deriva os casos de teste baseados na especificação do software; Técnica Estrutural - baseia-se na 
estrutura interna do programa para derivar os casos de teste; Técnica Baseada em Erros - os casos de teste são 
obtidos através do conhecimento dos principais erros que geralmente ocorrem durante o processo de 
desenvolvimento do software. 

Essas técnicas devem ser vistas como complementares e as melhores vantagens de cada uma devem ser 
exploradas produzindo dessa forma testes eficazes e de baixo custo. Elas estabelecem critérios de teste. que podem 
ser utilizados tanto para auxiliar na geração de conjuntos de dados de teste como para auxiliar na avaliação da 

adequação desses conjuntos. 

Entre os vários critérios propostos para se conduzir e avaliar a qualidade da atividade de teste. destacam-se 
os critérios estruturais, baseados em fluxo de controle e baseados em fluxo de dados [Nta84, URA88. Mal91. 

RAP82),e o critério Análise de Mutantes (Dem78], baseado em erros. 

A técnica baseada em erro utiliza informações sobre os tipos de erros mais frequentes no processo de 
desenvolvimento de software para derivar os requisitos de teste. Análise de Mutantes é um critério baseado em 

erros. a idéia básica desse critério foi apresentada por DeMillo em 1978 [Dem78]. conhecida como hipótese do 

programador competente, assume que programadores experientes escrevem programas corretos ou muito próximos 

do correto. De acordo com essa hipótese. os erros nos programas são introduzidos através de pequenos desvios 

sintáticos e produzem um resultado incorreto. O objetivo é revelar esses erros, então programas mutantes são 

gerados a partir do programa em teste. Casos de teste devem ser construídos para diferenciar o comportamento do 

programa original do comportamento de um programa mutante. O mutante é morto quando ocorre essa diferença. 
O critério Análise de Mutantes exige que todos os mutantes sejam mortos. 

O critério Análise de Mutantes pode se tornar caro, porque exige múltiplas execuções do programa em 
teste e dos mutantes gerados. A determinação de mutantes equivalentes é a principal limitação desse critério. Os 

programas mutantes equivalentes possuem comportamento idêntico ao programa original. pois eles computam a 

mesma função. Determinar se dois programas são ou não equivalentes é uma questão indecidível e em geral, só é 
possível através de heuristicas [BS79]. 

Os critérios estruturais baseados em fluxo de dados. têm como objetivo testar definição e consegientes 
usos de variáveis. Uma definição de variável ocorre sempre que um novo valor é armazenado na posição de 
memória correspondente e um uso ocorre quando esse valor é referenciado [RAP82]. Nesse trabalho é utilizado 

apenas o critério todos-potenciais-usos da família de Critérios Potenciais Usos definida por Maldonado et al 
(MCJ88]. como representante dos critérios estruturais. Eles estão baseados num grafo de programa onde nós 
representam conjuntos de comandos executados segiiencialmente e arcos representam os desvios de fluxo de 

controle do programa. Uma segiiência de nós deste grafo é considerado um caminho. 
O critério todos-potenciais-usos. exige que todas as associações (i.(j.k),x) sejam exercitadas, onde o nó i 

possui uma definição de x e existe no grafo um caminho livre de definição com respeito a x de i para o arco (j,k) 

ou nó j (Mal91). 

Os Critérios Restritos introduzidos por Vergilio [Ver97], são extensões para as diversas familias de 
critério de teste estrutural para aumentar a eficácia desses critérios, ou seja, para aumentar a capacidade desses 

critérios em revelarem erros. utilizando os fundamentos de técnicas de geração de dados sensíveis a erros [WC380. 
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DMO91, Tai93]. A cada elemento requerido é associada uma restrição a ser satisfeita durante a execução do 
caminho que exercitará esse elemento. Mais de um caminho candidato a cobrir cada elemento requerido pode ser 

exercitado. ou ainda um caminho poderá ser executado com um ou mais dados de teste que satisfarão as restrições 

que descrevem erros e portanto têm uma maior probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto. 
Critérios Restritos requerem elementos restritos, um elemento requerido é assim denominado porque seu 

domínio de entrada foi restringido. Quando uma restrição é associada a um elemento, o domínio de entrada do 
elemento restrito gerado fica restrito aos pontos que satisfazem a restrição dada. 

O critério todos-potenciais-usos restntos requer associações restritas. A cada associação requerida pelo 
critério todos-potenciais-usos uma ou mais restrições são associadas. Uma associação restrita é dada por 
((1,(1.K),x).C) e será coberta se um caminho livre de definição c.r.a x, ou seja, um caminho que cobre a associação 

correspondente for executado, e se C for satisfeita durante a sua execução [Ver97). 

A principal limitação dos critérios estruturais é a existência de caminhos não executáveis. Um caminho é 
não executável se não existe um conjunto de valores para as variáveis de entrada do programa que causam a sua 
execução. Determinar se um caminho é ou não executável é uma questão indecidível [FRA87). 

A seguir são descritas brevemente as ferramentas POKE-TOOL e Proteum que estão sendo utilizadas no 
experimento: 

ay POKE-TOOL: A ferramenta de teste POKE-TOOL (Cha91], desenvolvida no DCA/FEEC/Unicamp. foi 

implementada em linguagem C para possibilitar o uso dos Critérios Potenciais Usos. Ela permite a 
execução de um conjunto de casos de teste e faz a análise de adequação do conjunto executado em 
relação a esses critérios. Uma extensão à ferramenta POKE-TOOL foi proposta em [Ver97] e 
implementada para dar apoio a utilização dos Critérios Potenciais-Usos Restritos. 

b) Proteum: A ferramenta Proteum [Del93], desenvolvida no ICMSC-USP, apóia o teste de mutação para 
programas C. A ferramenta Protcum oferece recursos ao testador para, através da aplicação do critério 
Análise de Mutantes, avaliar a adequação de, ou gerar um conjunto de casos de teste T para determinado 

programa P. 

Devido a diversidade de critérios de teste existentes. é difícil saber qual critério utilizar e como utilizá-los 
de forma complementar para obter o melhor resultado com o menor custo. Os estudos empíricos buscam, através 
da comparação entre os critérios, uma estratégia eficaz para revelar a presença de erros no programa e que também 
apresente um baixo custo de aplicação [Mal97]. 

Segundo Wong [Won93], custo. eficácia e dificuldade de satisfação (strength), são fatores básicos para 
comparar critérios de teste. Custo: é medido através do número de casos de teste requeridos para satisfazer o 
critério, e representa o esforço necessário para a utilização do mesmo. Eficácia: é a capacidade de um critério em 
revelar uma quantidade maior de erros em relação a outro. Dificuldade de satisfação (strength): é verificar o 
quanto consegue-se satisfazer um critério C, tendo satisfeito um critério €.. 

A próxima seção descreve uma aplicação que possibilitou a comparação entre o Critério Restrito e o 
critério Análise de Mutantes. 

3. Critério todos-potenciais-usos restritos e critério Análise de Mutantes 

Essa seção apresenta resultados da aplicação do critério todos-potenciais-usos restritos e do critério Análise 

de Mutantes para 3 programas: cal, tr e checkeg. Inicialmente serão descritos os passos seguidos durante a 

aplicação dos critérios. Esses passos estão sendo utilizados em um experimento maior [Soa00). 
Para realizar este experimento estão sendo utilizadas as ferramentas Proteum [Del93] e POKE-TOOL 

[Cha91] para teste de programas no nível de unidade. Os programas utilizados são programas utilitários UNIX 
escritos na linguagem C. que são de domínio público. Tais programas fazem parte de um benchmark usado 
inicialmente por Wong [WMM94] e postemrormente por Vergilio [Ver97]. O motivo para escolher esses 
programas foram: 

1. a existência de um conjunto de programas incorretos para os programas a serem testados. cujos erros 

encontram-se classificados em diferentes categorias. o que permite a análise da eficácia dos critérios. 

2. estão sendo utilizados os mesmos conjuntos de restrições e de testes gerados no experimento de 

Vergilio [Ver97], não sendo necessário repetir o experimento com os critérios todos-potenciais-usos e 
todos-potenciais-usos restritos. Dados sobre estes conjuntos encontram-se na Tabela 1. 

A aplicação do experimento consistiu de duas fases principais: satisfazer o critério Análise de Mutantes e 

verificar o custo e a eficácia dos critérios envolvidos.



I Satisfação do Critério Análise de Mutantes: 

Il. Geração dos programas mutantes: para geração dos mutantes foram utilizados todos os operadore 

disponíveis na ferramenta Proteum [Del93). 
VV
 

Satisfação do critério Análise de Mutantes. Isso envolveu: 
* Utilização dos mesmos conjuntos de dados de testes gerados de maneira "Ad-hoc" e aleatéria 

utilizados em [Ver97]; 

* Submissão do conjunto à ferramenta Proteum e obtenção da cobertura inicial: 
* Elaboração de um conjunto adicional de casos de teste. submissão do conjunto à ferramenta 

Proteum e obtenção da cobertura; 

* Análise dos mutantes vivos para determinar a equivalência: Os mutantes foram analisados para 
cada programa, foram determinados os mutantes equivalentes e novos casos de teste foram 
submetidos à ferramenta Proteum para matar os mutantes restantes. A cobertura é então obtida. 

IX. Custo e eficácia dos critérios: 

A Tabela 1 apresenta o número de elementos requeridos e a cardinalidade dos conjuntos PU. PU-R e AM 

adequados respectivamente aos critérios todos-potenciais-usos, todos-potenciais-usos restritos e análise de 
mutantes para os programas: cal, tr e checkeg. 

Essa tabela também apresenta a cobertura obtida para os três critérios. A cobertura não é 100% pois o 
número de elementos não executáveis e mutantes equivalentes não foram excluídos e são apresentados na última 
coluna. 

Tabela 1 - Custo dos Critérios PU, PU-R e AM 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Programa | Critério | NºElementos |Nº de Casos de| Cobertura (%) | Mutantes Equivalentes 

Requeridos Teste [Elementos não executáveis 

PU 242 17 71,49 (%) 69 (28,51%) 

cal PU-R 488 17 63,11 (%) 180 (36,89 %) 

AM 4324 32 93.00 (%) 305 (07.00 %) 

PU 1527 30 38.90 (%) 933 (61.10 %) 

tr PU-R 3040 35 33,75 (%) 2014 (66,25 %) 

AM 4422 72 82.13 (%) 790 (17.87 %) 

PU 582 76 80.41 (%) 114 (19,59 %) 

checkeq PU-R 1539 164 69.40 (%) 471 (30.60 %) 

AM 3075 74 93,00 (%) 214 (07.00 %)           
  

Através dos dados iniciais pode-se comparar o tamanho dos conjuntos adequados aos critérios, em termos 

de números de casos de teste. Pode-se observar que para os programas cal e tr, não existem grandes diferenças em 

termos de custo entre os critérios PU e PU-R, embora a cobertura do critério PU-R seja ligeiramente menor e este 
apresente um maior número de elementos não executáveis. o custo do critério AM para o programa cal foi 88.23% 
maior que o custo de PU e PU-R, e para o programa rr, 140% maior que PU e 105,71% maior que PU-R. 

No entanto, para o programa checkeg, o resultado é bastante diferente. O custo do critério AM foi 45% 

inferior ao critério PU-R e 2.6% inferior ao critério PU. Uma explicação para isso é a estrutura desse programa. 
que possui uma grande quantidade de variáveis e if's. que faz com que um grande número de elementos sejam 

requeridos pelo critério PU; Outra explicação, é o tipo de restrição usada no experimento (restrições BOR) que se 

aplicam a predicados compostos. A maioria dos if's do programa checkeg possui predicados compostos. Esses 

fatos ocasionam o aumento do número de casos de testes necessários. 

Wong [WMM94] derivou para cada programa um conjunto de versões incorretas. Cada versão tem somente 
um erro simples. Através dessas versões é possível analisar a eficácia dos critérios. Os erros são classificados em 

erros de domínio, computacional e estrutura de dados [WC80, Ver97]. Os conjuntos de testes adequados ao 
critério Análise de Mutantes foram usados para executar as versões incorretas de cada programa. A Tabela 2 
apresenta a análise de eficácia para os programas: cal, tr e checkeg. e descreve os dados obtidos no experimento 

de Vergilio [Ver97] para os critérios PU. PU-R e AM. Pode-se observar que o critério AM foi mais eficaz. ele 

revelou 3.22 % mais erros que o critério PU e 1,61% mais erros que o critério PU-R. 
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Tabela 2 - Eficacia dos Critérios PU, PU-R e AM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Programa | Critério Erros Revelados | Erros não Revelados 

PU 19 (95%) 1 (5%) 

cal PU-R 20 (100%) 

AM 20 (100%) 

PU 20 (100%) 
tr PU-R 20 (100%) 

AM 20 (100%) 

PU 20 (90,91%) 2 (9.09%) 

checkeq PU-R 20 (90,91%) 2 (9,09%) 

AM 21 (95.46%) 1(4,54%)             
4. Conclusões 

Esse trabalho apresentou resultados preliminares de um estudo realizado com o objetivo de comparar o 

critério todos-potenciais-usos restritos e o critério Análise de Mutantes, considerando os fatores eficácia e número 
de casos de testes necessários. 

Os resultados mostram evidências que o critério Análise de Mutantes é o mais caro dos três, exceto 

quando o programa em teste possui estruturas que podem aumentar o número de elementos requeridos para um 
critério estrutural: o programa checkeg exemplifica isso. Quanto à eficácia. os Critérios Restritos se mostraram 

mais eficazes que o correspondente critério estrutural porém menos eficazes que o critério Análise de Mutantes. 

Os resultados iniciais mostram evidências de que os Critérios Restritos se constituem cntérios 

intermediários entre os estruturais e O critério Análise de Mutantes em termos de custo e eficácia, no entanto, 
somente o experimento que está sendo finalizado e futuros estudos poderão comprovar essas evidências. Esses 

estudos empíricos são importantes para estabelecer uma estratégia que auxilie a utilização das diversas técnicas e 
critérios de teste. 
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Resumo 

Teste é uma das fases da engenharia de software que garante a qualidade e a confiabilidade do software 
desenvolvido. O critério de teste, baseado em erros, Análise de Mutantes, tem se mostrado como um dos 

mais efetivos para a detecção de erros em um programa, pois utiliza informação dos erros cometidos pelos 

próprios programadores para estabelecer o teste. Algumas ferramentas de testes, apoiodas no critério 

Análise de Mutantes. foram desenvolvidas e são utilizadas para o teste de programas que utilizam o 

paradigma da programação imperativa (C e Fortran). Entretanto. a idéia de aplicar o teste baseado em 

erros para programas escritos utilizando outros paradigmas de programação é bastante promissora. Este 

trabalho define um conjunto de operadores de mutação para a linguagem Prolog. O conjunto proposto 

permite a aplicação do critério Análise de Mutantes para o teste de programas Prolog e a implementação 
de uma ferramenta que poderá avaliar a eficácia do critério e o refinamento do conjunto proposto. 

1 Introdução 

A atividade de teste é uma das mais importantes fases do desenvolvimento de um software. Segundo 
Pressman [Pre97], esta fase corresponde entre 30% e 40% do custo total do software, elevando-se ainda 
mais quando o fator “risco humano” é considerado em um projeto, e uma alta confiabilidade é requerida. 

Myers [MyeT9)] define a atividade de teste como o processo de executar um programa com o objetivo 
de encontrar erros. Por esta interpretação, um teste nunca poderá demonstrar que um programa não 

contém erros, apenas mostrará que eles estão presentes [DDHT2]. Indiretamente, a atividade de teste 

serve para estabelecer que um software funciona de acordo com a sua especificação, aumentando sua 

confiabilidade e qualidade. 

Diversas técnicas existem para selecionar bons dados de testes, estas técnicas podem ser classifica- 

das da seguinte maneira: técnica funcional - nenhum conhecimento a priori da estrutura interna do 

programa é conhecido portanto, dados de testes são derivados a partir da especificação funcional do pro- 

grama; técnica estrutural - os dados de teste são derivados através de uma análise da estrutura interna 
do programa. Detalhes como: complexidade ciclomática [McC76, Pre97], fiuxo de controle [TLK92] e 
fluxo de dados [RW85, Mal91, Ver97] são utilizados como guia para algum critério de teste estrutural; e 
técnica baseada em erros — os dados de teste são derivados utilizando os tipos de erros mais comuns 

que ocorrem no processo de desenvolvimento de um software. de maneira a introduzir estes erros em um 

programa e verificar a presença ou ausência deste erro no programa em teste [DLST8]. 

Às técnicas de teste estão associadas a critérios. Um critério de teste é um predicado a ser satisfeito 

para se considerar a atividade de teste, pode ser utilizado para avaliar um dado conjunto de casos de 

teste, oferecendo medidas de cobertura, bem como fornecer diretrizes que auxiliam a geração do dado de 
teste. 

Entre os diversos critérios propostos para a atividade de teste. o critério Análise de mutantes. baseado 

em erros. tem despertado bastante interesse e se mostrado bastante efetivo em detectar erros. À Análise 
de Mutantes requer a criação de um conjunto de programas semelhantes ao programa original em teste 

(mutantes). mas que possuem pequenas diferenças sintáticas. O objetivo é encontrar um conjunto de 

casos de teste capaz de revelar diferenças entre o programa em teste e seus mutantes. 
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Para possibilitar a utilização prática deste critério, faz-se necessário o uso de alguma ferramenta de 

teste. Estas ferramentas permitem conduzir de maneira automatizada e livre de erros a atividade de 

teste, além de auxiliarem na comparação empírica entre os diversos critérios. 

Atualmente, essas ferramentas possibilitam o teste de programas escritos em linguagens imperativas, 

principalmente Fortran e C, não permitem a aplicação do critério em outros paradigmas de programação. 

Em particular, observa-se a pouca existência de ferramentas de testes para programas lógicos e princi- 

palmente para aqueles escritos na linguagem Prolog. 

Bergadano e Gunetti [BG96a, BG96b] propõem a utilização da Programação Lógica Indutiva (ILP)! [MdR94] 
para auxiliar a atividade de teste. Conceitualmente, a ILP está preocupada com o problema de aprender 

programas lógicos a partir de exemplos de entrada e saída. A partir dos programas aprendidos os casos 

de teste são gerados a fim de diferenciá-los do programa original. Esta técnica difere do critério Análise 
de Mutantes pois os programas aprendidos não diferem do programa original apenas por mutações sim- 

ples e não são utilizados operadores de mutação. Os operadores determinam as mudanças sintáticas no 
programa em teste para a geração de um programa mutante e descrevem erros em geral cometidos pelos 

programadores. 

No entanto, o trabalho de Bergadano e Gunetti mostra como promissora a idéia de realizar teste 

baseado em erros para programas Prolog. Esse fato, aliado a inexistência de ferramentas como já citado 

acima, constituem motivações para a realização do trabalho aqui descrito, cujo objetivo é definir opera- 

dores de mutação para a linguagem Prolog e mostrar que o critério Análise de Mutantes pode auxiliar o 
teste de programas escritos nessa linguagem. 

Primeiramente na Seção 2 será apresentada uma breve descrição do critério Análise de Mutantes. A 
Seção 3 contém uma proposta de operadores de mutação para a linguagem Prolog com exemplos. A Seção 

4 apresenta um exemplo no qual a aplicação do critério Análise de Mutantes e dos operadores definidos, 

contribui para revelar o erro de um programa Prolog. A Seção 5 contém as conclusões e contribuições do 

trabalho. 

2 O Critério Análise de Mutantes 

A Técnica baseada em erros procura utilizar-se de certos tipos de erros que ocorrem durante o processo 

de desenvolvimento de um software para derivar casos de teste e assim verificar a presença ou ausência 

desses erros. Das diversas técnicas existentes, o critério Análise de Mutantes é um dos mais promissores 

para a atividade de teste. Este critério têm origem na década de 70 e possui semelhanças com um método 

clássico para detectar erros em circuitos digitais [VBD*97). 
Em seu artigo publicado em 1978, DeMillo [DLS78] estabeleceu os princípios básicos do critério 

Análise de Mutantes. Para isto, utilizou-se de dois pressupostos para fundamentar o seu critério, são eles: 

hipótese do programador competente - “programadores experientes escrevem programas corretos 

ou muito próximos do correto”. Desta forma, erros são propositadamente introduzidos em um programa 

de maneira a provocar uma alteração sintática válida?; e efeito de acoplamento — “erros complexos 

são decorrentes de erros simples”. Assim, espera-se que se existe um conjunto de testes que detecte erros 

simples em um programa então este poderá também revelar erros complexos. 

A idéia básica do critério Análise de Mutantes é gerar para um programa P em teste vários progra- 
mas P;, B,...,P, que diferem de P por pequenas alterações sintáticas (simulando erros simples), cada 

programa P; é dito mutante de P. Para satisfazer o critério é necessário gerar um dado de teste t que 
faça com que cada mutante comporte-se diferentemente de P. Neste caso, cada programa mutante P; é 

dito morto. Quando não existir nenhum dado de teste capaz de distinguir um mutante P; do programa 

em teste P, dizemos que o mutante P; é equivalente à P. Aliado ao alto custo computacional e espacial, 

a existência de mutantes equivalentes dificulta a utilização prática do critério. Algumas heurísticas foram 

propostas para contornar este problema em uma grande porcentagem dos casos [0C94, OP96]. 

O critério Análise de Mutante, além de auxiliar no desenvolvimento de um conjunto de dados de teste 

T, pode ser utilizado para avaliar a adequação deste conjunto. Através de um escore de mutação, pode-se 

obter uma medida objetiva do nível de confiaça que podemos ter em T. O score é dado em termos do 

número de mutantes mortos e do número de mutantes gerados a partir de P. Deve-se ressaltar que a 

existência de mutantes equivalentes diminui consideravelmente a cobertura do critério, fazendo com que 

o escore de mutação seja sempre menor que a unidade. 
  

!Inductive Logic Programming 
2Qu seja, que não gere um erro de sintaxe 
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Quando consideram-se métodos práticos para a geração de mutantes. utiliza-se o conceito de opera- 

dores de mutação. Um operador de mutação é uma transformação sintática aplicada a uma determinada 

estrutura em um programa P, trocando o seu conteúdo. 

As primeiras ferramentas automatizadas que aplicaram o critério Análise de Mutantes surgiram a 
partir de 1979. Tais ferramentas apoiavam o teste de programas desenvolvidos em Fortran e Cobol. A 
partir dos anos 80, ferramentas mais avançadas foram desenvolvidas. Por exemplo, a ferramenta Mothra 

é uma ferramenta de teste para programas escritos em Fortran desenvolvido pela Purdue University e O 

Georgia Institute of Technology [DMGK88]. A ferramenta Proteum (Program Testing Using Mutantes) é 
uma ferramenta de teste para programas escritos na linguagem C desenvolvida pelo Grupo de Testes do 

Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos |Del93). Vale ressaltar que essas ferramentas utilizam 
operadores de mutação para linguagens procedurais e nao permitem o teste de programas Prolog. 

3 Proposta de Operadores de Mutação para a Linguagem Pro- 

log 

Nesta Seção. é apresentado um conjunto de operadores de mutação para a linguagem Prolog. Esse 

conjunto. é resultado de estudos realizados e não tem o objetivo de ser completo. nem ser o melhor, 

experimentos deverão ser realizados em trabalhos futuros com o objetivo de aprimoramento e avaliação 
do mesmo. 

É importante observar que, a cada operador de mutação. está associado um parâmetro numérico que 

descreve a porcentagem de aplicação do operador. Esta aplicação corresponde as possíveis combinações 

que o operador poderá gerar em um procedimento Prolog? 

Os operadores propostos foram divididos em 4 grupos, baseando-se fortemente nos operadores da 
Ferramenta Proteum: muração em cláusulas. em operadores. em variáveis e constantes. 

3.1 Mutação em Cláusulas 

PD: remove um predicado P em uma cláusula €. 

Entrada Saída 

writel([]). writel([]). 

writel([HIT]) :- write(B) al, avitel((HIT]) :- ni, 

writel(T). writel(T). 

SP: troca a ordem de predicados adjacentes P, e P> em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

likes(ana,X) :- toy(X),plays(ana,X). likes(ana,X) :- plays(ana,X),toy(X). 

CDR: troca a conjunção entre predicados P, e P» por uma disjunção em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

subset(S, [HIT]) :- subset(R,T), subset(S,[HIT]) :- subset(R,T), 

(S=R , S=[HIR]). (S=R ; S=[HIR]). 

subset ({],[]). subset ([],{]). 

DCR: troca a disjunção entre predicados P, e P> por uma conjunção em uma cláusula €. 

Entrada Saída 

least num(X, [HIT])) :- least num(Y,T), least num(X, [EIT]) :- least num(Y,T), 

(H=<Y, X=H , H>Y, X=Y). (H=<Y, X=H ; H>Y, X=Y). 

IC: insere um “cut” (!) entre os predicados P, e P> em uma cláusula C. 
  

2Um procedimento em Prolog corresponde a um conjunto de fatos ou regras (cláusulas) cujos predicados que antecedem 

o operador : — possuem o mesmo nome. 

60



Entrada Saida 

bubble_sort(L,Li) :- swap(L,L2,0), bubble_sort(L,L1) :- swap(L,L2,0),!, 

bubble sort(L2,L1). bubble sort (L2,L1). 

bubble sort(L,L). bubble sort(L,L). 

RC: remove uma ocorrência do “cut” (!) em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

not(G) :- G,!,fail. not(G) :- G,fail. 

not(G). not (G). 

PC: permuta uma ocorréncia do “cut” (!) em uma cldusula C. 

Entrada Saída 

insert(X, [HIT], [HIT1I] :- !,X>H, insert(X, [HIT], [HIT1] :- X>H,!, 

insert (X,T,T1). insert(X,T,T1). 

3.2 Mutação em Operadores 

AOM: troca um operador aritmético por outro operador aritmético em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

length([],0). length([),0). 
length({_IT],N) :- length({_IT],N) :- 

length(T,M),N is M+1. length(T,M),N is Mx1. 

ROM: troca um operador relacional por outro operador relacional em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

fault(X) :- non(respond(X,Y)),XN==Y. fault(X) :- non(respond(X,Y)),X>Y. 

3.3 Mutação em Variáveis 

VV: troca uma variável em um predicado P por uma outra variável em uma cláusula €. 

Entrada Saída 

member (X, [T|.]). member (X, [X| ]). 

member (X, [. |IT]) :- member(X,T). member (X, [. |T)) :- member(X,T). 

VVA: troca uma variável em um predicado P por uma variável anônima em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

length([],0). length([1,0). 

length([HITJ,N) :- length((_IT],N) :- 
length(T,M),N is M+1. length(T,M),N is M+1. 

VAV: troca uma variável anônima em um predicado P por uma variável normal em €C. 

Entrada Saída 

member (X, [X1_]). member (X, [XITJ). 

member (X, [. |T]) :- member(X,T). member (X, [. |IT]) :- member(X,T). 

3.4 Mutação em Constantes 

CCR: troca uma constante em um predicado P por uma outra constante em uma cláusula C. 
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Entrada Saída 

length([1,0). length([],1). 
length({_!T],N) :- length({_!T],N) :- 

length(T,M),N is M+1. length(T,M),N is M+1. 

CVA: troca uma constante em um predicado P por uma varidvel andnima em uma clausula C. 

Entrada Saída 

likes(ana,jose). likes(jose,ana). likes(ana,jose). likes(jose,_). 

VAC: troca uma variável anônima em um predicado P por uma constante em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

likes(ana,apple). likes(paulo,_). likes(ana,apple). likes(paulo,apple). 

CV: troca uma constante em um predicado P por uma varidvel em uma clausula C. 

Entrada Saída 

append([),L,L). append(L2,L,L). 
append([HIT1],L2, [HIT]) :- append([H|T1),L2, [HIT)) :- 

append(T1,L2,T). append(T1,L2,T). 

VC: troca uma variável em um predicado P por uma constante em uma cláusula C. 

Entrada Saída 

nth(N,X, [XITI). nth(1,X,(X|T]). 

nth(N,X, [YIT)) :- nth(M,X,T),N is M+1. nth(N,X,(YITJ) :- nth(M,X,T),N is M+1. 

4 Exemplo de Aplicação 

Esta seção mostra um exemplo de um programa Prolog para o qual a aplicação do critério Análise de Mutantes, 

auxilia a revelar um erro. À Figura 1 apresenta o procedimento incorreto gsori(L1,L2) que dada uma lista D1 

de entrada, o algoritmo devolve em L2 a lista L1 ordenada. O programa apresenta um erro de utilização do 
operador relacional; a forma correta é apresentada entre comentários. 

Figura 1: Programa Prolog para ordenar uma lista 

qsort(L,L1) :- quick_sort(L,[],L1). 

quick_sort([],R,R). 

quick_sort({HIT],R,L1) :- 
partition(T,Lt,H,Gt), 
quick_sort(Gt,R,GtsR), 

quick_sort (Lt, [H|GtsR] ,L1). 

partition({],0,_,0). 
partition((HIT],[H|TLt],X,Gt) :- 

H < X, partition(T,TLt,X,Gt). /* forma correta: H =< X */ 

partition((HIT),Lt,X, [HITGt]) :- 

H > X, partition(T,Lt,X,TGt). 

O mutante que difere do programa em teste trocando < por <= descreve o erro e está entre os mutantes 

gerados pelos operadores definidos na seção anterior. O dado de teste [1,3,2,1] que mata esse mutante produzirá 

a saida incorreta no e revela o erro. 
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5 Conclusão 

O teste de programas Prolog tradicionalmente não envolve a aplicação de um critério de teste e existem poucas 
ferramentas que auxiliam essa atividade. A técnica baseada em erros parece ser promissora, visto os resultados 

apresentados em [BG96a, BG96b] e pode sistematizar o teste desses programas ou outros programas que utilizam 

paradigmas similares. 
A possibilidade de aplicação de um critéiro de teste, tal como a Análise de Mutantes é bastante importante 

pois permite que medidas de cobertura sejam fornecidas para avaliar a qualidade dos dados de teste utilizados. 
O primeiro passo para a aplicação do critério Análise de Mutantes é a definição de operadores de mutação que é 

o objetivo deste trabalho. Esse conjunto, é resultado de estudos realizados e não tem o objetivo de ser completo, 
nem ser o melhor. 

O trabalho e os operadores propostos tornam possível a implementação de uma ferramenta de teste e que tra- 

balhos futuros realizem experimentos para avaliar a eficácia do critério Análise de Mutantes no teste de programas 

Prolog e que também o próprio conjunto de operadores seja refinado. Os operadores poderão ser adaptados para 

teste de programas escritos em linguagens similares e cuja programação esteja sujeita aos mesmos tipos de erros 

que a programação Prolog. Isto poderá sistematizar o teste desses programas e facilitar a avaliação da adequação 
de um dado conjunto de testes. 
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Resumo 

A definição dos detectores de defeitos para ambientes com falhas por crash apresenta 
restrições severas, mesmo nos mais fracos detectores. Ainda assim. a operação dos detectores em 
sistemas distribuidos assincronos é possível, mediante certas adaptações como, por exemplo, a 
utilização de timeouts. Um fator importante para a construção dos detectores é a necessidade de 
comunicação confiável: mesmo que esta seja requerida pela definição dos detectores, experiências 
práticas demonstram que se pode utilizar comunicação não confiável para a sua implementação. Este 
artigo toma como base os protocolos TCP e UDP, respectivamente confiável e não confiável, que 
representam as opções nativas da maioria dos sistemas operacionais, para avaliar O impacto de seu uso 
no funcionamento dos detectores de defeitos. 

Abstract 

The definition of failure detectors to be used on environments with crash failure hypothesis 
has some severe restrictions even in its weaker implementations. Yet, failure detectors are possible in 
distributed asynchronous systems, if we use technics to circumvent these restrictions, like the 
timeouts. During the construction of failure detectors, the need of reliable communication is an 
important factor: even if the definition if the failure detectors requires reliable communication, 
practical experiences show that we can use unreliable communication in its construction. This paper 
focuses on the native choices for reliable and unreliable communication, TCP and UDP, examining 
their impact on failure detectors’ behavior. 

1 Introdução 

Quanto mais genérico um sistema distribuído, mais ampla é a sua possibilidade de adaptação 
aos diversos ambientes de operação, e os sistemas distribuídos puramente assíncronos representam O 
modelo mais genérico utilizado. Há. no entanto. algumas restrições nesse modelo que aumentam a 
complexidade das operações nele realizadas. sobretudo na possibilidade de falhas. Por exemplo, é 
conhecida a incapacidade de garantir o fechamento de uma operação de consenso, uma das mais 
significativas operações de acordo entre processos, em ambientes assíncronos sujeitos a falhas. Isso se 
deve à impossibilidade de determinar se um processo encontra-se falho ou apenas mais lento que os 
demais. Essa restrição, conhecida como Impossibilidade FLP (em homenagem aos seus autores, 
Fischer, Lynch e Paterson), ocasiona que, devido à falta de conhecimento sobre o sistema, o algoritmo 
de consenso deve esperar a resposta dos demais processos, sob risco de tomar as decisões 
inconsistentes. No caso da falha de um integrante do consenso, o algoriimo irá esperar 
indefinidamente. Essa restrição não afeia somente o consenso, muitas Outras operações 
fregientemente utilizadas, como a votação e a difusão atômica. são tão ou mais complexas que o 
consenso, e ficam sujeitas à mesma restrição de operação. 

" Bolsista CNPq. 
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Existem algumas técnicas que objetivam contornar tais restrições, como por exemplo o 
sincronismo parcial e o assincronismo temporizado [GUE 97]. Tais propostas, entretanto, servem 
apenas a situações específicas, não contemplando as diversas possibilidades do sistema. Chandra e 
Toueg [CHA 96] propuseram um modelo de assincronismo auxiliado por um detector de defeitos. que 
demonstrou ser mais abrangente e adaptável que os demais [GUE 97). Tais detectores funcionam 
através da manutenção de uma lista local, contendo os processos suspeitos de falhas, baseada em 
mensagens trocadas entre os detectores. Esse controle dá-se de tal forma que, se um processo 
incorretamente considerado suspeito voltar a enviar mensagens, este será retirado da lista de suspeitos 
tantas vezes quanto necessário. Como pode-se perceber, os detectores não podem determinar com 
exatidão o estado dos processos do sistema, mas sua utilização aumenta o conhecimento sobre os 
demais elementos, auxiliando na finalização das operações de consenso em tempo hábil, sem que 
suposições incorretas sejam mantidas. 

2 Detectores de Defeitos 

Chandra e Toueg definiram os detectores de defeitos através de duas propriedades a serem 
respeitadas: completeness (abrangência, completeza) e accuracy (precisão). A propriedade 
completeness refere-se à capacidade do detector identificar todos os processos que estão falhos, 
enquanto accuracy determina a precisão desta suspeita, a fim de evitar a inclusão de processos 
corretos nas listas de suspeitos. Ao respeitar essas duas propriedades, um detector de defeitos garante 
que os algoritmos que o utilizem não perderão a consistência das decisões, nem ficarão 
indefinidamente bloqueados (preservando as propriedades safety e liveness, respectivamente). 
Segundo essas propriedades, um detector que continuamente inclua e remova os processos da sua lista 
de suspeitos não é capaz de garantir as condições mínimas ao consenso, pois tal comportamento 
constitui uma violação da propriedade de accuracy dos detectores (por exemplo, accuracy em um 
detector considerado mais "fraco", Eventually Weak - (:YU, diz que "há um instante de tempo após o 

qual um processo correto não é considerado suspeito por nenhum processo correto"). A indeterminação 
que acompanha um ambiente assíncrono impediria a definição de um timeout adequado ao sistema, uma 
vez que sempre poderia haver um processo mais lento. Os autores afirmam, entretanto, que em 

situações práticas tais detectores poderão considerar timeouts "suficientemente longos”, de modo que 
todos os processos corretos consigam responder a tempo. Outra opção, quando não é possível 

determinar o máximo timeout suportável, é o uso de timeouts adaptativos, onde o atraso de uma 
mensagem faz com que o tempo de espera pela próxima seja incrementado em algumas unidades. 
Apesar dessa solução, a observação dos modelos de detectores mais utilizados (Push, Pull) indica que 

comumente utiliza-se rimeouts fixos, ao invés de adaptativos. 

A opção majoritária por soluções que utilizam zimeout fixo leva a crer que mesmo nesses casos 

as suspeitas incorretas são "aceitáveis" nos sistemas. De fato, tais situações devem-se ao próprio 
comportamento dos detectores e ao ambiente de utilização mais comum deles. Quando um detector 
comete um engano, suas características fazem com que um processo correto seja suspeito de falhas, e 
não o contrário, onde um processo falho é considerado correto. Como o exemplo mais usado do 
emprego dos detectores envolve os algoritmos de consenso, onde os detectores são usados para acusar 

quando o coordenador está falho, uma detecção incorreta leva ao cancelamento da operação. 

preservando as propriedades de safety e liveness da aplicação. 
O trabalho que definiu os detectores de defeitos teve por objetivo demonstrar quais as 

situações onde o consenso é solúvel, e por conseguinte, determinou o ambiente de falhas (crash) e o 
modelo de comunicação (confiável) onde estas demonstrações eram possíveis. Este artigo propõe uma 
análise específica do funcionamento dos detectores, pois estes apresentam exigências diferentes dos 
demais componentes do sistema, de tal forma que algumas opções de implementação (no caso deste 
estudo, a comunicação) poderiam ser aplicadas nos detectores de modo diferente dos demais 
subsistemas. 
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3 Comunicação Confiável versus Comunicação Não Confiável 

Antes de mais nada, é necessário definir comunicação confiável. Este trabalho considera a 

definição de Aguilera [AGU 97]. Ele afirma que, quando um processo s invoca uma chamada de 
envio send ,(m) e retoma à execução, passando a tarefa do envio aos níveis mais baixos do sistema 
operacional, costuma-se dizer que o processo s “completou o envio da mensagem m para r, sendo r o 
processo destino. Entretanto, o simples envio da mensagem não garante o recebimento. pois pode 
ocorrer que, logo após s retornar da invocação. este processo entre em colapso (crash). antes que a 
mensagem seja realmente enviada para r. Nesse instante, pode ocorrer uma inconsistência entre os 
dois processos. Para evitar isso, primitivas de comunicação confiável estabelecem que se s enviou a 
mensagem m, e r é um processo não falho (também chamado de correto), então r irá receber a 
mensagem. mesmo após o crash de s. 

As propriedades que determinam essas características da comunicação confiável são as 
seguintes [AGU 97]: 

* Integridade: para todo k = 1, se r recebe a mensagem m de s k vezes, então s enviou 

anteriormente a mensagem pelo menos k vezes: 
* No Loss (Sem Perdas): para todo k > 1, se r é um processo correto e s completou o envio 

da mensagem im para r exatamente k vezes. então r receberá m de s ao menos k vezes. 

A maneira mais comum de construir tais primitivas de envio confiável envolve a 
retransmissão sistemática da mensagem m até que o processo r devolva um ACK, confirmando o 
recebimento da mensagem. Só então, com a confirmação de r, é que a invocação de envio retorna o 
processamento para s. Sob tais condições. s somente considerará a mensagem entregue após a resposta 
de r. Caso s falhe após a resposta de r mas antes de retornar da invocação. quando s se recuperar. irá 
apenas enviar uma mensagem repetida. que é facilmente descartada por r. 

Numa primeira análise, pode-se observar no funcionamento dos detectores de defeitos que eles 
não necessitam garantir a consistência com outros detectores durante sua operação. De fato, é 
explícito que os detectores trabalham apenas sobre suas percepções locais, podendo ter listas de 
suspeitos completamente diferentes em um mesmo instante de tempo [CHA 96]. A formação desta 
“visão” local de cada detector deve ocorrer de modo instantâneo. ou seja. a cada momento a lista de 
suspeitos pode mudar. expressando a percepção das novas mensagens recebidas. Essa possibilidade de 
corrigir os enganos é uma característica essencial para que os detectores sejam aptos ao auxílio das 
operações em sistemas distribuídos puramente assíncronos, e em sistemas práticos podem ser 
considerados detectores que mudem suas listas de suspeitos tantas vezes quantas forem necessárias. 

Quando se utiliza timeout para detectar os defeitos. esse período de tempo deve ser estabelecido 

de forma que a detecção ocorra com o menor atraso possível. porém sem induzir um número excessivo 
de falsas suspeitas (como, por exemplo, na presença de processos mais lentos). De fato, utilizando-se 
apenas timeouts para as mensagens, é impossível distinguir os casos de processos lentos ou falhos dos 
casos de mensagens extraviadas. 

Nos ambientes que suportam falhas por perdas de mensagens, os protocolos que utilizam os 
detectores (o consenso, especialmente) costumam agregar técnicas para mascarar essas perdas, tal como 

a retransmissão de mensagens perdidas. Chandra e Toueg. quando analisaram um detector para 

sistemas parcialmente síncronos com perda de mensagens. verificaram que, embora o detector de 

defeitos continuasse operacional, já não era possível implementar o algoritmo de consenso sem que 

houvesse esse mascaramento das mensagens perdidas. Assim, mesmo que o algoritmo de consenso 

necessite a retransmissão de mensagens, sobre os detectores o efeito da retransmissão de mensagens terá 

o mesmo impacto do recebimento de novas mensagens, de forma que o uso de retransmissão pode vir a 
sobrecarregar a rede sem que a qualidade das mensagens influencie na detecção. Além disso, do ponto 

de vista temporal, somente as mensagens novas poderão efetivamente auxiliar na precisão da detecção. 

Se além do uso de retransmissão de mensagens for realizado um ordenamento, comum em 
transmissões confiáveis, pode-se tornar o detector inadequado à operação com processos de 
velocidades relativas muito diferentes. Um exemplo claro desta inadequação pode ser encontrado 

66



numa das formas de implementar o detector Pull. Neste modelo, um processo p inicialmente 
questiona um processo q sobre seu estado, enviando mensagens do tipo “Are you alive?”. Quando q 
recebe tais mensagens e encontra-se operacional, envia uma resposta contendo algo como “Yes, 1 
am!”. Imaginando um cenário onde um dos processos (no caso q) é muito lento, como mostra a figura 

1, verifica-se que a lista de processos suspeitos é corrigida apenas quando chegam as primeiras 
respostas, no momento t,. Considerando que o processo q, a partir deste momento, irá responder todas 
as mensagens em intervalos determinados por sua velocidade, este será retirado da lista de suspeitos, 
pois estará respondendo dentro de um intervalo de tempo esperado [SCH 00]. Se fosse utilizado um 
controle sobre o número de segiência, à resposta da primeira mensagem seria atribuído um atraso 
muito superior ao limite de tempo considerado, o que levaria à suspeita do processo q mesmo que 
todas as suas mensagens chegassem em ordem a partir desse momento. Além disso, devido à menor 
velocidade de processamento de q, torna-se interessante prover o detector com timeout adaptativo, sob 
o risco de causar um overhead nas operações com a constante inclusão e remoção deste processo da 
lista de suspeitos. 

  

  

AT q suspeito fn não há mais suspeitos 

Pp ; | E MeN <q 4 

q api e A aê Ms A 
el] er 

atraso de q Are you alive? 

> 

Yes, Tam! 

Figura 1 - Exemplo de Funcionamento 

4 Alternativas Exploradas pelos Sistemas Práticos 

Os sistemas práticos estudados costumam utilizar comunicação confiável, sobretudo para 
mascarar possíveis falhas no meio de comunicação. A não ser que o ambiente de falhas permita a 
perda de mensagens, subentende-se que a mensagem deve chegar ao seu destino. Alguns exemplos de 
sistemas que se enquadram neste ambiente (comunicação confiável e meio não confiável) são: 

e detector HeartBeat [AGU 97] - subentende uma conexão “quase confiável”, onde algumas 
mensagens podem ser perdidas, sem no entanto constituir uma partição na rede; 

* o sistema de comunicação de grupo Bast [GAR 98] - considera o uso de fair lossy links. que 
também podem sofrer perdas eventuais de mensagens. 

* detector para ambientes com falhas por Muteness [DOU 99] - requer comunicação confiável para 
distinguir o comportamento dos processos: 

* sistema de comunicação de grupo OGS [FEL 98] - utiliza TCP devido ao ambiente CORBA para 
que foi projetado (embora possa escolher entre chamadas RPC ou one-way): 

* sistema de comunicação de grupo TOTEM [MOS 96] - mesmo utilizando multicast UDP, obriga o 
envio confiável das mensagens, para controlar os timeouts e disparar as suspeitas sobre os 
processos. 

De modo geral, verifica-se que a comunicação confiável é utilizada indistintamente para todos 
os protocolos do sistema, devido às restrições que o ambiente de falhas impõe. De fato, em certos 
protocolos há a necessidade do mascaramento das falhas do meio de comunicação, sobretudo porque a 
consistência das decisões está em jogo. Este artigo questiona somente a necessidade deste 
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mascaramento no nivel da detecção de defeitos. já que não há contmbuição para uma melhor detecção, 
nem a perda de mensagens constitui uma fonte de informações incorretas que levem à inconsistência 
dos protocolos superiores. Um detector cujas mensagens podem ser extraviadas ainda consegue ser 
suficientemente correto para que não induza a inconsistência do sistema, sem que no entanto sua 
implementação exija um grau de complexidade mais elevado. 

5 Impacto da Comunicação Não Confiável no Desempenho do Sistema 

Um aspecto adicional do uso de comunicação não confiável refere-se ao desempenho do 
detector (ou mais especificamente. o impacto do detector no desempenho global do sistema). Na 
prática, muitos sistemas distribuídos são construídos utilizando as primitivas de comunicação 
fomecidas pelos sistemas operacionais, sobretudo os protocolos TCPAP e UDPAP, confiável e não 
confiável, respectivamente. Embora não sejam ideais para a utilização junto aos detectores de defeitos 
(é possível. por exemplo, construir protocolos confiáveis tão eficientes ou mais que o UDP), tais 
protocolos ilustram bem as diferenças entre o uso de comunicação não confiável, com seu envio não 
bloqueante, mas sem garantia de entrega, e o uso de comunicação confiável, com garantia de entrega e 
retransmissão de mensagens perdidas, mas com características de envio bloqueante. Utilizando-se uma 
comparação entre os protocolos TCP e UDP pode-se extrair diversos pontos onde o uso do TCP torna 
o sistema menos eficiente, podendo até comprometer a precisão da detecção: 

* estabelecimento da conexão - se cada transmissão entre os detectores exigir um novo 
estabelecimento de conexão, o protocolo TCP irá executar diversos hand-shakings antes de enviar 

as mensagens. Se for decidido criar uma conexão permanente, há a necessidade de uma estrutura 
específica para sua persistência. O UDP apenas envia o datagrama, e confia que os níveis inferiores 
da rede irão transmitir a mensagem até seu destino; 

* envio bloqueante - somente quando a confirmação de recebimento das mensagens chegar, O 
protocolo TCP irá retomar o controle à aplicação. Ísso pode acarretar um grande atraso no envio da 
mensagem para outros processos (especialmente no caso de falhas de transmissão), podendo causar 
suspeitas incorretas devido à falta de envio no prazo esperado: 

* entrega ordenada - o TCP faz uso de números de sequência para garantir a entrega ordenada das 
mensagens, e quando uma mensagem é perdida ou está atrasada, as outras somente serão entregues 
à aplicação quando esta mensagem for recebida. Apesar do protocolo TCP utilizar iécnicas de slide 
windows para minimizar este problema. pode ocorrer um atraso na entrega das mensagens, 
atrapalhando a instantaneidade da formação da lista de suspeitos. 

Em outros subsistemas que não os detectores de defeitos, o estabelecimento de conexões do 

TCP poderia compor uma grande vantagem, devido à quantidade de dados a enviar. Entretanto, O 
conteúdo das mensagens dos detectores costuma ser mínimo, não justificando os esforços para manter 
essas conexões abertas, ou para repará-tas caso uma detecção se mostre incorreta. 

A utilização de um protocolo de comunicação confiável específico para este problema é a 
solução ótima para os detectores, mas estes protocolos normalmente não são nativos nos sistemas 
operacionais e possivelmente teriam que ser implementados pelo próprio desenvolvedor do detector. 
Não obstante, nestes casos o protocolo especializado constitui uma solução bem mais adequada do 
gue o uso dos protocolos TCP ou UDP. Quando o desenvolvedor for obrigado a escolher entre os 
protocolos nativos dos sistemas operacionais, o TCP apresenta características que praticamente 
inviabilizam uma boa operação de um detector. 

  

6 Conclusões 

A concepção de um sistema distribuído normalmente inicia pela definição do modelo de falhas 
a ser tratado. Enquanto a escolha de um modelo mais restritivo facilita a concepção, ao mesmo tempo 
aumenta a complexidade da implementação, pois as técnicas utilizadas para adequar um sistema real 
ao modelo de falhas escolhido exigem níveis de complexidade compatíveis com o gue se deseja (um 
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exemplo é o uso de retransmissão para esconder perdas de mensagens). Essa diferença de 
complexidade usualmente faz com que cada modelo de falhas tenha implementações específicas, e se 
tomou comum rescrever todos os componentes do sistema, sem verificar o nível de complexidade 
exigido para cada componente. 

Este artigo tentou demonstrar que, em sistemas práticos, os detectores de defeitos podem ser 
construídos utilizando comunicação não confiável para o suporte a sistemas com falhas por crash, 
uma vez que as perdas ocasionais de mensagens não levam a inconsistências do sistema, e a sua 
construção é bem menos complexa do que utilizando comunicação confiável. Os demais subsistemas 
continuariam com comunicação confiável segundo suas exigências, mas os detectores poderiam ser 
construídos com protocolos menos exigentes. O uso do protocolo de comunicação não confiável 
nativo da maioria dos sistemas operacionais (UDP), quando não existe nenhum protocolo 
especializado, pode tornar o impacto dos detectores de defeitos bem menor no desempenho final da 
aplicação do que o correspondente protocolo de comunicação confiável (TCP). 
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Resumo 

A transposição de um modelo teórico para uma implementação costuma apresentar diversos 
problemas inesperados. No caso dos detectores de defeitos, a carência de publicações que demonstrem 
tais experiências muitas vezes leva a esforços duplicados e atrasos na solução dos problemas. Este 
artigo apresenta a experiência e as observações realizadas durante o desenvolvimento de um detector 
de defeitos Heartbeat. ilustrando bem os problemas desta transposição e quais soluções práticas foram 
tomadas neste experimento. 

Abstract 

The implementation of a theoretical model usually brings about many unexpected problems. 

Specially in the case of the failure detectors, the lack of publications on these problems drives to 
duplicated efforts and bigger delays to solve the problems. This work presents the experience and 
observations collected during the development of a Heartbeat failure detector, showing the problems 
involved to transpose the theoretical model and the practical solutions. 

1 Introducao 

A grande maioria dos trabalhos que tratam sobre detectores de defeitos enfocam os aspectos 
teóricos de suas funcionalidades, e de fato quase não há avaliações sobre o funcionamento dos 
detectores. Sergent et al. [SER 99], por exemplo, realizam comparações entre alguns detectores, mas 
não entram em detalhes sobre a construção destes por terem utilizado simulações ao invés de 
implementações. 

Este artigo apresenta a experiência e as observações realizadas. ao estudar e implementar um 
protótipo do detector de defeitos Heartbeat [AGU 97a]. Aqui procura-se transmitir tanto os desafios 
quanto as soluções encontradas durante a construção e a operação dos detectores, estabelecendo um 
paralelo entre o que o que está formalmente expresso através das definições dos detectores e o que se 
verifica na prática. Os diversos passos que embasam os resultados aqui relatados estão detalhados em 

[EST 00a}. 

2 Tipos de Detectores 

Apesar de Chandra e Toueg terem afirmado que o uso de timeouts nao se aplica bem ao 
contexto dos detectores (devido às próprias características dos sistemas assíncronos), na prática eles 
são utilizados para a implementação. baseando-se no argumento de que, em sistemas práticos. não é 
necessário esperar indefinidamente a resposta de um processo para ter certeza de sua falha, bastando 
considerar um tempo suficientemente longo. 

Assim, a construção dos detectores de defeitos normalmente utiliza limites de tempo a fim 

de julgar se os demais processos são suspeitos de falha. Entre as possibilidades de detectores para 

1 Bolsista CNPq. 
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ambientes de falhas por crash destacam-se os modelos simples mas eficientes Pull e Push 
(nomenclatura utilizada por Felber [FEL 98]). Ambos são utilizados em diversos tipos de aplicações. 
não somente nos detectores de defeitos (por exemplo, a área de gerência de redes utiliza-os sob os 
nomes de polling e heartbeat, respectivamente, para monitorar o estado das máquinas). O princípio 
básico de um detector Pull é o envio de uma mensagem do tipo "Are you alive?". A partir do 
momento deste envio, é acionado um temporizador, e se até o fim do tempo determinado não houver 
resposta dos processos (na forma de uma mensagem do tipo "Yes, 1 am!"), estes processos são 
adicionados à lista local de suspeitos do detector de defeitos. 

Já o método Push prefere, ao invés deste modelo pergunta-resposta, a utilização de envios 
periódicos de mensagens do tipo "1 am alive", como forma de indicar seu estado (devido a isso 
também é frequentemente chamado heartbeat). Se, após o recebimento de uma mensagem, não há um 
novo recebimento dentro de um prazo estabelecido, tal processo é considerado suspeito. Nota-se, 

entretanto, que devido às próprias características dos detectores de defeitos, se uma mensagem nova 
chegar em qualquer um destes detectores, o processo será retirado da lista de suspeitos. 

Estes dois métodos, representam quase uma unanimidade entre as opções-disponíveis para 
detectores dedicados (existem detectores que em vez de mensagens próprias controlam as mensagens 
trocadas pela aplicação, mas seu uso depende muito das características desta aplicação). Uma 
alternativa a esses métodos foi apresentada por Aguilera [AGU 97a], e batizado de Heartbeat (apesar 
do método Push também ser chamado heartbeatr, o detector de Aguilera apresenta características bem 
diferentes). 

3 O Detector Heartbeat 

O Heartbeat proposto por Aguilera [AGU 97a] apresenta algumas soluções interessantes 
para a construção de um detector. A primeira refere-se à ausência de controles do tipo timeout no 
recebimento das mensagens (embora ainda sejam utilizados limites de tempo para a realização do 
julgamento do estado dos processos). Quando uma mensagem chega, um contador referente ao 
processo que a enviou é incrementado. Se no momento da amostragem dos estados um contador foi 
incrementado (em relação ao valor da amostragem anterior), não importa em quantas unidades, isso 
indicará que o processo esteve ativo naquele período. Além disso, essa característica mascara o atraso 
de algumas mensagens, permitindo que processos mais lentos não sejam considerados suspeitos 
erroneamente. 

Outra solução apresentada é a que tenta reduzir o número de mensagens transmitidas entre 
os processos (em situações normais, a comunicação de todos para todos tende a elevar 
exponencialmente o número de mensagens). Esta solução envolve o conceito de vizinhos, de forma a 
restringir a abrangência da comunicação. Para evitar que esta restrição atrapalhe o conhecimento sobre 
os demais processos do sistema, também foram realizadas alterações no conteúdo das mensagens. Ao 
invés de um simples "IJ am alive” do detector Push, a uma mensagem do Heartbeat é anexado o 
identificador do processo que a recebeu, e esta mensagem é repassada a todos os vizinhos que ainda 
não constam da rota (path) por onde esta mensagem passou. Isso faz com que a própria mensagem, ao 
conter informações sobre quais os processos ativos onde ela passou, permita deduzir o estado destes 
processos sem ter que se comunicar diretamente com eles. Além disso, esse formato de mensagens 
facilita a expansão do detector para sistemas com possibilidade de partição na rede [AGU 97b], pois 
as mensagens contêm informações sobre as possíveis rotas de intercomunicação dentro do sistema. 

Foram estes aspectos diferentes e curiosos que levaram à adoção do modelo Heartbeat para 
a implementação de um protótipo de detector. A seguir, estão as observações resultantes da 
implementação e dos testes de funcionamento, que constituem uma comparação entre os problemas 
encontrados no momento de transportar o modelo teórico para uma implementação. 

3.1 Vizinhos 

O detector Heartbeat proposto por Aguilera considera como vizinhos apenas as máquinas 
diretamente conectadas, comunicando-se apenas com estas. As demais máquinas da rede poderiam ser 
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monitoradas através do path associado as mensagens trocadas entre os detectores. No entanto, o 
Heartbeat nao faz isso e apenas os vizinhos são observados, porque a descrição dos detectores 
Heartbeat levou em consideração algoritmos de consenso e difusão confiável construídos 
especificamente para as facilidades de difusão desse ambiente. A não ser que sejam utilizados esses 
algoritmos especialmente desenvolvidos, não é possível operar um consenso "tradicional" com tal 
detector, originando a necessidade de modificar tal comportamento do detector para poder operar com 
protocolos “genéricos”. 

As modificações introduzidas na implementação mantêm a proposta do conjunto de 
vizinhos. realizando a verificação de estado não somente nestes, mas em todos os processos do 
sistema. através das informações transmitidas na variável path do próprio Heartbeat. Essa alteração 
não modifica o modo de funcionamento do detector. mas como apresenta dados sobre vários 
processos do sistema. facilita a operação do detector junto aos demais módulos de um sistema. 

Quanto à granulosidade do monitoramento, embora o ambiente de objetos distribuídos 
possibilite um monitoramento individual sobre cada objeto, optou-se por implementar um sistema de 
monitoramento menos abrangente que o apresentado por Felber para o OGS [FEL 98]. No OGS, o 
monitoramento é feito através da comunicação entre objetos e detectores de todo sistema, gerando 
perdas na transparência; como o modelo de falhas adotado restringe-se ao crash de toda a máquina, 
ficaria redundante o controle individual por objeto. Já a notificação da lista de suspeitos foi feita de 
forma semelhante ao OGS, uma vez que não há perda da transparência (somente o detector local sabe 
quais são os objetos a notificar), e um único detector por máquina pode fornecer suas suspeitas a 
diversos receptores. Assim, o modelo de monitoramento-notificação assemelha-se ao exposto na 
figura 1, onde os detectores de defeitos trocam mensagens entre si, notificando os objetos interessados 
nas suas listas de suspeitos. 
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3.2 Amostragem dos suspeitos 

O detector Heartbeat caracteriza-se por não empregar limites temporais para avaliar o 
recebimento de mensagens dos demais nós da rede. Ao invés de acusar suas suspeitas quando uma 
mensagem não chega em um tempo limite, o detector Heartbeat fomece apenas o número de 
mensagens que recebeu de cada nó, cabendo à camada de software imediatamente superior comparar 
os contadores obtidos em diferentes instantes, à procura de nós que não tiveram seus contadores 
incrementados. Isso torna a detecção pouco transparente, pois a aplicação também fica encarregada de 
realizar o processo de suspeita das máquinas. 

O algoritmo modificado inclui uma camada adicional específica para esse fim, ou seja, um 
complemento ao detector Heartbeat que realiza periodicamente a verificação de quais nós podem ser 
considerados suspeitos. Dessa forma. a aplicação recebe uma lista de suspeitos, no mesmo formato 
empregado pelos demais detectores de defeitos. facilitando a troca de módulos contendo 
implementações diferentes de detectores. 

3.3 Notificação da suspeita 

Como o detector Heartbeat repassa a responsabilidade da detecção de suspeitos para a 
aplicação, não há nenhuma especificação quanto à forma com que a aplicação é notificada sobre os 

Z 
processos suspeitos. Nos modelos tradicionais, a notificação comumente é executada sem uma 
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requisição proveniente da aplicação, exigindo então a utilização de um mecanismo de callback. 
Não obstante, para evitar restringir as formas de interação com o detector de defeitos. foram 

incluídos outros mecanismos para a obtenção da lista de suspeitos, além do callback. Um destes 
métodos corresponde à requisição ao detector da lista de suspeitos, por parte de um objeto específico. 
Somente o objeto que realizou esta chamada irá receber a lista de suspeitos atualizada, enquanto os 
demais objetos deverão aguardar até a nova amostragem, realizada periodicamente. Esse método pode 
ser utilizado também por elementos que não façam parte do conjunto de "notificáveis”, e que 
ocasionalmente necessitam obter a lista de suspeitos. 

Outro método disponível permite que seja disparada uma nova amostragem, fora do 
momento pré-definido, sob demanda. Este mecanismo pode ser utilizado por elementos que 
desconfiam de algum processo extemo (o módulo de comunicação, por exemplo, pode detectar 
problemas na entrega de mensagens), e que desejam acelerar a troca da visão do sistema. 

3.4 Comunicação não confiável 

A utilização de um protocolo de transporte que não garante a entrega, como no caso do 
UDP, não teve nenhum efeito negativo sobre a precisão do detector implementado. De fato, o 
monitoramento das mensagens enviadas entre máquinas de uma rede local revelou que não ocorreram 
perdas de mensagens em número suficiente para comprometer a detecção. Ainda assim, espera-se que 
mesmo no caso de perdas de mensagens (devido ao tráfego da rede, por exemplo), estas não 
influenciarão tão dramaticamente a detecção [EST 00b]. O modelo do detector Heartbeat ainda 
contribui para minimizar a influência dessas perdas, pois cada mensagem que consegue chegar ao seu 
destino carrega informações sobre diversas máquinas por onde passou antes. O número de mensagens 
trocadas varia de acordo com o número de máquinas adicionadas conjunto de vizinhos, mas quanto 
mais interligados forem os processos, tende a ser mais alto o número de mensagens. Assim, é pouco 
provável que não ocorra a coleta de informações sobre todas as máquinas monitoradas, mesmo com 
poucas mensagens recebidas. 

Como o número de mensagens que trafegam tende a ser grande, a utilização de um protocolo 
como o UDP reduz o custo do estabelecimento de cada transmissão, e as possíveis perdas de 
mensagens são suficientemente compensadas pelo grande número de informações enviadas. 

3.5 Quantidade de mensagens 

Um detector de defeitos, apesar de ser um módulo dedicado, não deve representar um grande 
peso no desempenho do sistema em que será integrado, nem é desejável que a precisão de suas 
suspeitas seja condicionada à super-utilização da rede de comunicação. 

Uma das possibilidades do modelo Heartbeat é a minimização do número de mensagens, 

pois todas as transmissões são baseadas no conjunto de vizinhos. Esse modelo, entretanto, não 
permite a integração com outros protocolos, pois considera que somente os contadores dos vizinhos 
serão incrementados. A implementação do detector estendeu o modelo do Heartbeat ao utilizar as 
informações contidas na própria estrutura path das mensagens, para monitorar todos os processos da 
rede. 

A determinação do número ótimo de processos a ser considerado no conjunto de vizinhos é 
essencial na operação dos detectores, e para auxiliar nesse julgamento foram realizados alguns testes 
com o detector. Os testes realizados utilizaram cinco detectores comunicando-se em computadores 
diferentes, de forma a representar o monitoramento de cinco máquinas. Além disso, os mesmos testes 
foram executados entre cinco detectores rodando em uma única máquina, a fim de verificar a carga 
imposta ao sistema. A simulação das falhas dos processos foi criada através da finalização manual das 
aplicações que rodavam os detectores. 

Em um primeiro momento, foi analisada a comunicação entre os detectores quando se utiliza 
todos os processos do sistema dentro do conjunto de vizinhos. Embora a detecção de defeitos seja 
amplamente favorecida pela quantidade de informações, um número excessivo de mensagens trocadas 
representa um possível problema quando forem utilizadas redes com muitos processos. A razão desse 
aumento excessivo é que. quando todos os objetos monitorados pertencem ao conjunto de vizinhos, 
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cada mensagem recebida sera retransmitida para todos os outros detectores, até que nao existam mais 
objetos vizinhos ausentes do path. O número de mensagens, embora não tenha causado nenhum 
problema nos testes. apresentou uma curva de crescimento muito acentuada (figura 2), o que pode 
exigir a definição de um limite prático ao número de objetos monitorados, a fim de manter os sistemas 

em boas condições de operação. 
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Figura 2 - Número de mensagens trocadas 

No outro extremo, quando se considera apenas um dos outros processos como vizinho, a 

transmissão correta de informações somente ocorre quando todos são dispostos em um ciclo fechado. 
Qualquer falha em um dos processos do ciclo irá interromper a circulação das mensagens. causando 
suspeitas incorretas nos demais processos do sistema, como demonstra a figura 3. 

Avaliando-se as situações médias, onde exista um número de processos vizinhos razoável, 
verifica-se que o número de mensagens é suficientemente controlado, não impondo sobrecarga ao 
sistema. Entretanto, mesmo nesses casos deve-se tomar extrema precaução quanto à topologia com 
que são interligados os processos. Deve-se evitar processos que somente enviem ou recebam 
mensagens. pois em tais casos estes não funcionarão ou serão considerados inadequadamente. Outro 
problema interessante refere-se à possibilidade de falhas em todos os vizinhos de um processo. como 
demonstra a figura 4. Nestes casos, um detector é isolado dos demais através de uma partição lógica 
incorreta, e a visão do sistema será afetada pelas diferentes suspeitas observadas entre os detectores, 
mesmo quando os protocolos superiores puderem se comunicar diretamente com os demais processos. 
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FIGURA 3 - Quebra do ciclo FIGURA 4 - Partição lógica incorreta 

Com base nesses aspectos. recomenda-se que o número de processos diretamente 
conectados e a topologia dessas conexões sejam tomados de acordo com um objetivo mínimo de 
tolerância a falhas para o suporte ao sistema (por exemplo. número máximo de falhas suportadas). 
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4 Conclusões 

A experiéncia no desenvolvimento de um detector de defeitos, apresentada neste artigo, 
possibilita uma avaliação sobre as dificuldades e escolhas encontradas na transposição de um modelo 
teórico para um sistema real. Diversos aspectos tiveram que ser repensados e até mesmo modificados, 
para que fosse garantido o funcionamento do protótipo junto ao restante do sistema. Essas 
modificações não tiveram por objetivo descaracterizar o modelo original, mas apenas adaptá-lo às 
situações comumente encontradas na prática. Embora tais modificações não tenham sido validadas 
matematicamente, a observação prática do protótipo indica que estas foram bem sucedidas. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado das observações realizadas refere-se aos parâmetros de 
inicialização dos detectores. Cada ambiente exige uma avaliação específica, de tal forma que sejam 
passados parâmetros condizentes com a sua realidade, de forma a expressar os melhores valores de 
timeout, a melhor topologia de comunicação, entre outros. 

Não obstante, a descrição da implementação e das características de funcionamento foram 
importantes, pois são de grande auxílio tanto na implementação de modelos de detectores já existentes 
quanto na elaboração de novos modelos que venham a solucionar os problemas aqui destacados. 

Referências 

[AGU 97a] AGUILERA, Marcos Kawazoe; CHEN, Wei; TOUEG, Sam. Heartbeat: a timeout-free 
failure detector for quiescent reliable communication. In: 11"" International Workshop 
on Distributed Algorithms, Proceedings..., Setembro 1997. Também publicado como 
Technical Report, Cornell University, Maio 1997. Disponivel por WWW em http://cs- 
tr.cs.cornell.edu:80/Dienst/UI/].0/_ Display/ncstrl.cornell/TR97-1631 (11 Janeiro 
2000) 

[AGU 97b] AGUILERA, Marcos Kawazoe; CHEN, Wei; TOUEG, Sam. Quiescent Reliable 

Communication and Quiescent Consensus in Partitionable Networks, Technical 
Report, Comell University, Julho 1997. Disponível por WWW em Attp://cs-tr.cs. 
cornell.edu:80/Dienst/UI/1.0/Display/ncstrl.cornell/TR97-1632 (11 Janeiro 2000) 

[EST 00a]  ESTEFANEL, Luiz Angelo Barchet. Detectores de Defeitos Não Confiáveis, 
Trabalho Individual No. 880 (publicação interna), PPGC, UFRGS:Porto Alegre. 
janeiro 2000. Também disponivel em http://www. inf.ufrgs.br/~angelo/ (8 Maio 2000) 

[EST 00b] ESTEFANEL, Luiz Angelo Barchet; JANSCH-PORTO, Ingrid. Comunicagao Nao 
Confiável em Detectores de Defeitos com Falhas por Crash. In: II Workshop de Testes 
e Tolerância a Falhas (WTF'2), Anais..., Curitiba, Julho 2000. 

[FEL 98] FELBER, Pascal. The CORBA Object Group Service, Tese de Doutorado, École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suíça, 1998. Disponível por WWW em 
hitp://lsewww.epfl.ch/OGS/thesis/ (12 Janeiro 2000) 

[GUE 97] GUERRAOUI, Rachid; SCHIPER, André. Consensus: The Big Misunderstanding. In: 
Proceedings of the IEEE International Workshop on Future Trends in Distributed 
Computing Systems (FTDCS'97), Outubro 1997. Também disponivel por WWW em 
hitp:/Nsewww.epfl.ch/~rachid/papers/ftdcs2-97.ps (12 Janeiro 2000) 

[SER 99] SERGENT, Nicole: DEFAGO, Xavier; SCHIPER, André. Failure Detectors: 

implementation issues and impact on consensus performance. Technical Report, 
EPFL, Suíça, Maio 1999. Disponivel por WWW em hitp://lsewww.epfl.ch/ 
Publications/techreps.shtml (8 Maio 2000) 

75



Failure Detection in 

Asynchronous Distributed Systems 

Raimundo José de Araujo Macédo 

Laboratório de Sistemas Distribuídos — LaSiD 
Departamento de Ciência da Computação 

Universidade Federal da Bahia 

Campus de Ondina, CEP: 40170-110, Salvador-BA, Brazil 

e-mail : macedo @ufba.br 

Abstract 

Being able to detect failures is an 1mportant issue in designing fault-tolerant distributed systems. 

However, the actual behaviour of a system limits the ability to provide such a mechanism. From 
one extreme of the spectrum, synchronous systems {i.e., with bounded message transmission 
delay and processing times) allow for the construction of perfect failure detection based simply 
on local timeouts. At the other extreme, accurate failure detection cannot be developed for 
asynchronous systems (i.e. systems with no bounds on message transmission delays and 

processing times), unless some extra properties can be guaranteed, such the ones specified in a 
seminal article by Chandra and Toueg [1]. The present paper discusses the requirements and 

describes the implementations of farlure detectors for two important fault-tolerant mechanisms 
meant to asynchronous environments: process group membership and <>S Failure Detector 
based distributed consensus []]. These implementations are based on a mechanism called the 

Time Connectivity Indicator, introduced in this paper. 

Key Words : failure detectors, fault-tolerance, distributed systems, consensus, membership 

1. Introduction 

A distributed system is defined as a collection of processes running on a set of networked, 
possibly geographically spread, computers. Nowadays, mainly after the widespread use of the World 
Wide Web, the dependence of society on such systems have become commonplace. This reality have 

pushed researchers to find out techniques for building reliable distributed systems which can deliver 
the specified services despite failures of some of its components. System Diagnosis{14,15], Byzantine 
Agreement[16], and Processor Membership[17] are three well known techniques which have 

successfully been used in the past to develop such reliable or fault-tolerant systems. Although these 
techniques are closely related, they have distinct specifications and purposes. System Diagnosis aim at 

determining the sets of fault-free and faulty processors’. The set of faulty processors, called the 
syndrome, is diagnosed through a two-phase procedure: the test phase where processors are tested, 
followed by a diffusion phase where test results are exchanged among fault-free processors and the 

syndrome established. Processor membership is similar to system diagnosis in that both must maintain 
a list of which processors are faulty and which are not. However, in the processor membership 
approach, there is not a explicit test (which can cover time and value faults). A processor is taken as 
faulty if it fails in transmit and forward messages in a timely manner. The goal of Byzantine 

Agreement in its turn is to mask processor faults by having enough processors doing the same task. A 

majority vote scheme is used to achieve consensus between the faulty-free processors which allows 
the fault results be masked out. Thus, Byzantine Agreement is primarily involved with fault masking 

  

’ The techniques are equally valid for a distributed system of PROCESSES 
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whereas system diagnosis with fault detection. In order to keep the specified level of reliability of a 

Byzantine Agreement mechanism, faulty processors should eventually be replaced by fault-free ones. 
Therefore, a fault detection mechanism is always required in any of these techniques (though. it not 
crucial for the Byzantine Agreement case). 

Unfortunately, because the above mentioned techniques require a synchronous behaved 

environment, they cannot be directly applied to distributed systems running on settings such as the 
Internet, where message transmission delay and processing times cannot be known and bounded. For 

these environments, called asynchronous, new techniques have emerged. Amongst them, process 
group membership[5] and distributed consensus[1] are prominent. They can be thought of as the 
counterparts of Processor Membership and Byzantine Agreement for Synchronous Systems, 

respectively. While timeout values can be used to implement failure detection in the Processor 
Membership and Byzantine Agreement mechanisms, they cannot directly be taken as an accurate 
indication to such failures in the asynchronous world. 

Although many protocols for group membership and distributed consensus have been proposed in 
the recent years, the actual implementation of failure detectors have deserved little attention in the 
literature. Yet, failure detection is a fundamental issue for process group membership and distributed 

consensus. This paper discusses the requirements and describes the implementations of failure 
detectors for the two mentioned fault-tolerant mechanisms meant to asynchronous environments: 

process group membership and <>S Failure Detector based distributed consensus [1]. The 

implementations presented are based on a mechanism called the Time Connectivity Indicator, briefly 
introduced in this paper, and fully described in other documents[ 20,19]. The remaining of the paper is 
organised as follows: section 2 and 3 discuss the requirements to implement failure detectors for group 

membership and distributed consensus, respectively. Section 4 outlines the design of a software tool 
used to estimate timeout values, and section 5 shows how this tool can base the development of the 
failure detectors discussed in sections 2 and 3. Finally, section 6 presents some concluding remarks. 

2. Failure Detection in Group Communication 

A process group is an entity which an application process refers to without knowing the 
number and location of the members which form it. Essentially, in a group communication 

mechanism, a message sent by a process must be addressed to all processes in the group and message 
delivery must be atomic: either all processes receive the message or no one receive it. 

When a group G is initially formed, the group membership service working on behalf of a 

group member installs an initial view V;' = {P,, Po, ..., P,} of the group members. As process crashes 
occur, the Group membership Service will install subsequent views V;,’, V,’,..., Vj" by reaching 
“consensus” with all the other fault-free” processes on these new group views to be established. 

It is well known, however, that consensus in an asynchronous system is impossible to achieve, 

even if processes fail only by crashing [3]. This happens because, due to the uncertainties on message 
transmission time, a functioning process cannot distinguish between a faulty process and slow one. 
Assuming that a slow process is crashed may lead the group membership service to create virtual 

partitions. The way partitions are dealt with, characterise the two main solutions to the process group 

membership problem for asynchronous systems: the primary-partition approaches [5,7,8,9] and the 
partitionable ones [4,6,10]. In both cases, processes belonging to a specific partition will eventually 
share a mutually consistent view of that (possibly virtual) partition. Primary-partition membership 
services are intended for systems with no network partitions, or for systems that support only one 
partition in the group, the primary partition. In such cases, processes at primary partition are able to 

make progress, whereas processes in the other partitions should be blocked. Partitionable membership 
services, on the other hand, allow multiple real (or virtual) partitions. In consequence, a group can be 

split into multiple disjoint concurrent subgroups. Processes in one subgroup cannot communicate with 
processes in other subgroups, and they proceed execution as if they were the only ones in the group. 

  

* In fact. not suspected as crashed. 
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Lately, when communication is restored, the service must provide some merging mechanism to rejoin 

partitioned groups. 
The Group Membership service (being it partitonable or not) of each process in the group 

must execute the following main functions: it will first suspect a process which does not seem to be 
active (Le., sending messages within a predetermined timeout period) and, secondly, it launches an 
agreement protocol over the membership, trying to remove the suspected process from the group view. 
The outcome of this agreement protocol is that ali functioning and connected processes agree either to 
eliminate the suspected process from their group membership views, or to drop the suspicion. If proper 

timeout values are not used, it may well happen that the group membership service will confirm false 
suspicions from the first phase, causing the virtual partitioning of the group. Therefore, the formation 
of virtua} partitions, which could lead to multiple sub-groups in partitionable memberships, or the 

creation of minority partitions in the primary membership (causing the killing of the processes in that 

partition), can be mitigated by utilising an appropriate failure detection mechanism in the first phase. 

3. Failure Detection in Distributed Consensus 

The consensus problem can be informally defined in the followmg way. Each process 
proposes a value, and all fault-free processes have to agree on a common value which has to be one of 
the proposed values. The Consensus problem constitutes a basic building block on top of which 

solutions to practical agreement problems can be designed. A typical agreement problem is the Non- 
blocking Atomic Commitment (NBAC) where processes have to agree on a common outcome to a 

distributed transaction (namely, abort or commit). Solving this problem in asynchronous distributed 

systems where processes can crash is far from being a trivial task. More precisely - as mentioned 

before - it has been shown by Fischer, Lynch and Paterson [3] that there is no (deterministic) solution 
to this problem as soon as processes (even only one) may crash. The major advance proposed to 
circumvent this impossibility result Jies in the Unreliable Failure Detector concept. proposed and 
investigated by Chandra, Hadzilacos and Toueg [1,2]. The weakest conditions that have to be satisfied 

to salve the consensus problem have been identified [2] and, accordingly, several protocols have been 
proposed to solve the consensus problem [1.13.18]. 

A failure detector is basically defined by two properties: a completeness property that is on the 

actual detection of failures, and an accuracy property that limits the mistakes a failure detector can 

make. Chandra and Toueg have defined several completeness and accuracy properties that allowed 
them to define eight classes of failure detectors. Among them, the class <>S is the most attractive 

since it imposes the weakest conditions on the run time environment (therefore, it is the more 
implementable). This class includes all the failure detectors that satisfy strong completeness 
(eventually, every crashed process is suspected by every correct process), and eventual weak accuracy 
(there is a time after which there is a correct process that is never suspected). 

Several consensus protocols have been designed for asynchronous distributed systems 
equipped with a failure detector of the class <>S [1.11,12,18]. They all are based on the same iterative 
control] structure: processes proceed in asynchronous rounds whose aim ts to make them eventually 
converge to the same value (and then decide on it). Each round r is managed by a predetermined 
coordinator that tries to impose its current estimate of the decision value as the final decision value. 

Each process executes rounds sequentially, unti] it decides (or crashes). A process p progresses from a 
round r tor + | when it has sent a positive acknowledgement to the coordinator of r (accepting its 
estimation), or when it suspects it (it then sends it a negative acknowledgement). Only when a process 
p becomes the coordinator of a new round r . it has to synchronise with the other processes: it then 
waits for messages from the other processes. Those messages ensure that if a value v has been decided 
by other processes, p cannot start a new round with an estimate of the decision value different from v 

(agreement property). 

The above mechanism will work as far as the properties specified for the failure detector <>S$ 
can actually be implemented for all executions of the protocol”. A simple timeout mechanism is 
  

“In fact, if <>S does not hold. it is shown that though the decision can be postponed indefinitely (fiveness), 
agreement (safety) will never be violated [1]. 
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sufficient to implement the completeness property of failure detectors of class <> S*. However, the 
weak accuracy property is harder to implement. The next section introduces a mechanism, called the 

Connectivity Time Indicator, that will latter be used to implement the properties required by the failure 
detectors of class <>S. 

4 The Connectivity Time Indicator - CTI 

The connectivity time, ct, between two processes, Pi and Pj, is defined in this paper as the time 
duration for a message to travel from process Pi to process Pj (or vice-versa) for a given moment of 
the system live. In systems with varied loads (such as the Internet), ct may assume distinct values for a 
interval of time. It can vary from 0 (if i = j) up to infinite (if Pi and Pj are actually disconnected). The 

Connectivity Time Indicator — CTI is introduced as the mechanism capable of dynamically delivering 
the connectivity time. A complete description of CTI and its implementation in the CORBAJAVA 

environment can be found elsewhere [20, 19]. In the following, a brief description of the CTI 

mechanism and related concepts are presented. 

While it is impossible to predict the precise future (one cannot guarantee components will not 

fail and load will be constant), it is required a CTI which hints with the present connectivity time by 
carefully analysing the current operating system and network loads. That is, instead of taking the 

communication time from the application level, the connectivity time is estimated by the CTI from the 
network and operating system load analysis. There is one CTI running in each site of a distributed 
system and it will be constantly updating connectivity information related to local and remote 
processes. Before an application process Pi starting enquiring about connectivity time with Pj, it must 
first register the pair (Pi, Pj) in a local CTI database. From this point, the CTI database entry for (Pi,Pj) 
will be periodically updated with connectivity information about Pi and Pj and the local CTI will 

forward the pair (Pi, Pj) to the remote CTI where the process Pj reside. 

5.0 Developing Failure Detectors from CTI's 

5.1 System Model and Assumptions 

It is assumed a distributed system of processes which are able to communicate with each other 
through reliable channels (i.e., a sent message will arrive at its destination as long as the sender 
process remains faulty-free). Processes fail only by crashing (halting execution) without producing 

any further actions. It is not assumed any bounds on communication or message processing delays 
(i.e., the system is asynchronous). It is also assumed the all the processes involved in a group 
communication or distributed consensus will be permanently exchanging “I am alive” or heartbeat 
messages. Due to space limitations, the description of the failure detectors, given below, covers only 
the main aspects of its implementations. Thus, aspects such as the updating of suspected lists are not 
presented in this paper. The following functions and parameters are assumed to be available: 
1. Time-silence,j) denotes the time duration since process P; last received a message (application 

related or heartbeat) from P;; 

2. justSuspected(ij) is an array which denotes the fact that process P; suspected process P; and this 

suspicion has not been dropped; 

3. A is the amount of time necessary to produce “I am alive” or heartbeat messages by the group 
communication or consensus mechanism; and, 

4. CTI;,(j) denotes the connectivity time between processes Pi and Pj. The value “so” is assigned to 
CTI;(j) when P; becomes disconnected from P;. 

5.2 Failure Detector for Group Membership 

What is required for failure detection in group membership is the use of timeouts values which 
reflect the load variations so that the occurrence of virtual partitioning of a process group can be 
minimised. The implementation of the Failure Detector for Group Membership based on timeout 

  

* Notice that a failure detector which suspects all processes already satisfy the condition 
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values delivered by the CTI (therefore. dvnamicallv adapted to loads variations). is shown in figure 1. 

Observe that the Failure Detector will only suspect a failure (1.e.. FD will return the value true) if the 
remote process has been inactive for longer then the time necessary for producing an “I am alive” or 

heartbeat message (A) plus the transmission time for that message indicated by CTI,() (line 3). or if 
the processes are considered as disconnected by the CTI module (line 2)”. 

5.3 Failure Detector <>S of Chandra-Toueg 

The implementation of the Failure Detector <>S is given in figure 2. Besides minimising false 

suspicions (achieved by using the CTI) which could delay the convergence of a final value on the 
rotating coordinator consensus protocol, the Failure Detector presented also satisfies the properties 
required by <>S : strong completeness and eventual weak accuracy (see section 3). Strong 

completeness is trivially achieved since processes which actually crash will eventually have its time- 

silence set to a value larger than CTI,(j) + A + recoveryTime (line 5). For the eventual weak accuracy, 

it must be guaranteed that after sometime at least a process will be fault-free and it will not be 
suspected®. For implementing such a property, first of all, it is introduced the concept of recoverable 
processes denoting special processes which have the ability of crashing and recovering without 
loosing any state or threat of execution. That is, recoverable processes can be relied on to eventually 

be operational long enough for deciding a decision value (when it becomes a round coordinator). Let 
the set RecoverableSet be the set of all recoverable processes. It is assumed that the content of 
RecoverableSet is supplied by the application related upper-layer software. 

In order to guarantee that a recoverable process will not be (falsely) suspected, the timeout 
value, recoveryTime, is increased by a constant k, k > 0, every time consecutive suspicions occur for 

that process (line 2). Observe that, for avoiding the situation where crash detection will be indefinitely 
delayed for all processes, the parameter k is applied only for the recoverable ones’ (line 1). 

  

    

Funcion FD;(j) Function FD;,(j) 

(1) When (1) IfjustSuspected(i,j) and Pj € recoverableSet 

(2) CTIiG) = “eo” or (2) Then recoveryTime := recoveryTime + k 

(3) time-silence;,(j) > CTI,(j) +A (3) Else recoveryTime := 0; 

(4) holds return true; (4) When CTI() = “e” or 

Fisure (5) time-silence;(j) > CTI,(j) + À + recoveryTime 

bs (6) holds return true: 
  

Figure 2 

6 Concluding Remarks 

Being able to detect failures is a fundamental issue in designing fault-tolerant distributed systems. 

However, the actual behaviour of a distributed system limits the ability of providing such a 
mechanism. Whereas synchronous systems allow for the construction of perfect failure detection 
based simply on local timeouts — which is required by Byzantine Agreement, Processor Membership, 

and System Diagnosis -, accurate failure detection cannot be developed for fully-asynchronous 

systems, unless some extra properties can be guaranteed — as it is the case for the failure detectors of 
Chandra e Toueg [1,2]. In all cases, the availability of a failure detection mechanism (being it reliable 

or not) is of crucial importance if one wants to built a fault-tolerant distributed system (i.e. a system 
which can provide continued service despite partial failures). 

This paper first discussed the failure detection requirements for two widely used fault-tolerant 
mechanisms meant to asynchronous systems : process group membership and distributed consensus. It 

  

* notice that the expression CTI,(j) = “so” will hold true immediately after CTI has detected a crash or 
disconnection (e.g.. if the P, no longer belongs to the operating system lists or tables). 
° In fact. it is only required that the process eventually remains fault-free and it is not suspected for the time 

duration necessary to decide a value. 

“ actually. eventual weak accuracy requires only one recoverable process. 
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then introduced a mechanism, called the Connectivity Time Indicator (CTI), which takes into account 

load variations in both communication channels and CPUs and dynamically delivers time connectivity 
information about pair of processes. Finally, CTI based implementations for failure detectors for 
group membership and <>S based distributed consensus have been presented, as well as a brief 
discussion on their correctness. 
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Resumo 

Considere uma rede de computadores de topologia arbitrária. Um algoritmo de diagnóstico distribuído 
permite que os nodos sem falha desta rede determinem quais outros nodos da rede são alcançáveis em 

um determinado momento. Este trabalho apresenta um algoritmo de diagnóstico em redes de topologia 

arbitrária. Cada nodo da rede testa os seus vizinhos. Quando um nodo detecta a falha de um link este 
dissemina. em paralelo. para os seus vizinhos. uma pequena mensagem contendo três campos. o 
identificador dos nodos envolvidos e um contador indicando a falha. avisando-os da falha encontrada. 
Cada nodo, ao receber a mensagem, atualiza as informações locais de diagnóstico e dissemina a 
mensagem para seus vizinhos, exceto para aquele do qual a mensagem foi recebida. Quando um nodo 

ja conhece o evento propagado pela mensagem, esta é simplesmente descartada. Experimentos obtidos 

através de simulação em redes de diferentes topologias confirmam que a latência do algoritmo é a 
melhor possível. isto é, proporcional ao diâmetro da rede. Os experimentos mostram que o número 
prático de mensagens redundantes geradas é, na média. menor que o máximo possivel. isto é. o dobro 

do número de links. 

1 Introdução 

O uso das redes de computadores é cada vez maior nas mais diversas áreas de aplicação. 

Por outro lado, as redes têm se tornado maiores e mais complexas, sendo compostas por 

equipamentos heterogêneos de diversos tipos. Com isso, tornou-se necessário ferramentas 
automatizadas que permitam a monitoração e o controle eficientes de uma rede: os sistemas 
de gerência de redes [6]. 

Várias abordagens tem sido propostas com o objetivo de solucionar o problema de 
gerência de falhas em redes de computadores. Considere um sistema composto por nodos 

conectados por links de comunicação. Um algoritmo distribuído de diagnóstico permite aos 
nodos sem-falha do sistema determinarem quais nodos estão falhos e quais estão sem falha 

[12]. 
O modelo original de diagnóstico foi apresentado por Preparata, Metze e Chien [1] e 

também em [2] por Hakimi e Amin, nas décadas de 60 e 70. Em um sistema com N nodos, 
cada nodo testa um subconjunto de seus vizinhos, onde o nodo pode estar sem-falha ou falho. 
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Todos os resultados dos testes são enviados a um observador central que é responsável por 
interpretá-los e completar o diagnóstico de todos os nodos do sistema. 

Bagchi e Hakimi, em [3] apresentam um algoritmo para diagnóstico em redes de 
topologia arbitrária que reduz ao máximo o número de mensagens trocadas entre os nodos. 
Porém, o algoritmo não é executado on-line; não há um monitoramento dinâmico e contínuo 

da rede, ou seja, durante a sua execução, um nodo não pode falhar ou recuperar-se. 
Em [4], Stahl e outros apresentaram o algoritmo "Adapt". Este é executado on-line, mas 

emprega um procedimento distribuído que exige grandes quantidades de mensagens. 

Rangarajan e outros apresentam em [5] um novo algoritmo para diagnosticar falhas em 
redes de topologia arbitrária. Este algoritmo é também chamado RDZ, das iniciais dos 
autores. O algoritmo RDZ é executado on-line, garante o menor número de testes por nodo e 
apresenta a menor latência de diagnóstico em função do uso de uma estratégia de propagação 
de mensagens em paralelo. Porém, o RDZ não identifica falhas em certas configurações, a 
chamada jellyfish fault configuration [5]. 

Em 1997 Duarte e outros em [6, 7], apresentam um algoritmo, para redes ponto-a-ponto 

de topologia arbitrária que resolve o problema de detecção de falhas na configuração jellyfish. 
Trata-se do algoritmo NBND. Este algoritmo permite o diagnóstico de time-outs de canais de 

comunicação, calculando a conectividade da rede usando o menor número de testes possível, 
um por canal, sendo a latência proporcional ao diâmetro da rede. 

O algoritmo apresentado em [8] aplica-se a redes de topologia geral e o nodo executando 
o algoritmo conhece apenas os seus vizinhos, isto é, cada nodo não tem a topologia completa 
da rede, ao contrário do algoritmo NBND. Em [9] é apresentada uma estratégia de testes 
alternativa para o NBND, na qual os nodos vizinhos se alternam na execução de testes no 

link. 
O algoritmo de diagnóstico em redes de topologia arbitrária apresentado neste trabalho 

considera falhas nos links, exigindo que cada nodo tenha conhecimento da topologia de toda a 
rede. O número de mensagens de disseminação da falha de um link trafegando pela rede é 
reduzido, devido a um mecanismo de propagação de mensagens em paralelo, onde as 
mensagens redundantes são descartadas. O tamanho da mensagem de disseminação é o menor 

possível, apenas três campos. Foram realizados testes de simulação em redes de topologia 
D;2, hipercubo, RNP e outras topologias específicas. Os experimentos mostram que o número 

prático de mensagens redundantes geradas é na média bem menor que o máximo possível, isto 
é, o dobro do número de links. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2 o novo algoritmo baseado em 
inundação de mensagens é descrito; a seção 3 apresenta alguns resultados experimentais 

obtidos e a seção 4 conclui o trabalho. 

2 Especificação do Algoritmo 

No novo algoritmo apresentado neste trabalho, os nodos da rede testam uns aos outros, de 
forma que cada nodo testa todos os seus vizinhos. Cada nodo conhece os seus vizinhos 

através de uma lista de adjacências montada pelo algoritmo no início do seu funcionamento. 
Um evento é definido como sendo a mudança de estado de um link, ou seja, o link passa 

do estado de sem-falha para o estado de falha ou do estado de falha para o estado de não- 
falha. Um evento de falha é uma transição do estado sem-falha para o estado de falha, 
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Os testes são realizados intervalos de 30 unidades de tempo. Em um intervalo de testes 

todos os nodos testam todos os links para seus vizinhos. Se os nodos testadores não 
detectarem nenhum novo evento, nada ocorre até o próximo intervalo, quando todos os nodos 

recomeçam a execução de testes. 
Quando um evento de falha é detectado, mensagens de disseminação notificando este 

evento são propagadas através dos nodos vizinhos, de tal forma que, a partir de sua origem, 
todos os nodos sem falha sejam informados do novo evento. O nodo originador da mensagem 

a envia para todos os seus vizinhos, os quais, por sua vez, também a enviam para todos os 
seus vizinhos, exceto para o(s) nodo(s) de onde veio a mensagem, e assim por diante. Este 
processo de disseminação de mensagens, o qual é usado pelo algoritmo, é chamado inundação 
ou flooding. 

A mensagem de disseminação é composta por três campos, o identificador do nodo 
testador, o identificador do nodo testado e um contador. Este contador, é inicializado em zero, 

indicando o estado inicial sem-falha. A cada novo evento ocorrido no link, o contador é 

incrementado de uma unidade, sendo assim possível determinar para cada link o número de 

eventos sofridos. Um valor par do contador indica que o link está sem falha; quando o valor é 
impar indica o link está falho. 

Um mecanismo para descartar mensagens redundantes também é utilizado. Um nodo ao 
receber uma mensagem de disseminação compara as informações contidas na mensagem com 
as suas próprias informações. Assim, se as informações recebidas já forem conhecidas pelo 

nodo que as recebe, o nodo ignora a mensagem, caso contrário ele atualiza as informações 
locais, e dissemina a mensagem para seus vizinhos. 

Em resumo, o algoritmo é como apresentamos a seguir: 

Inicio 
Faca para sempre 

Caso teste: 
Para cada link 1-] que conecta o nodo 1 ao nodo } 

Testa link 1-j 

Usando o resultado do teste efetuado em j 

Se o estado do link não mudou 
Dormir até o início do próximo intervalo de testes 

Senão 
Atualizar informações locais 

Montar a mensagem de disseminação 
Iniciar o evento dissemina 

Caso dissemina: 
Para cada vizinho z dei 

Se a informação recebida não é conhecida por z 
Enviar a mensagem dissemina 

Fim. 

34



3 Resultados Experimentais 

As simulações da execução do algoritmo mostrado neste trabalho foram feitas usando a 
linguagem de simulação de eventos discretos SMPL [10]. 

O algoritmo foi executado nos mais diversos tipos de topologias, dentre elas a Dio, 
hipercubo e RNP [11]. 

A seguir a descrição dos resultados obtidos após a execução do algoritmo em uma 
topologia específica, mostrada na figura 1. 

  

Figura 1: Rede de topologia específica com 5 nodos; link 1-4 torna-se falho em T=40.0 

O algoritmo inicia a sua execução em T=0,0. Neste instante de tempo o nodo 1 começa a 
testar os nodos 2 e 4, o nodo 2 testa os nodos 3 e 5, e assim sucessivamente. Como neste 

intervalo de testes não houve um novo evento, os testes são novamente iniciados em T=30,0. 
No instante T=40,0 o link entre os nodos 1 e 4 torna-se falho. Em T=30,0 também não houve 

um novo evento e os testes são reiniciados em T=60,0. Quando o nodo 1 testa o nodo 4, 
aquele detecta a falha no link e prepara-se para iniciar o processo de disseminação de 
mensagens, de acordo com o novo evento detectado. Neste momento a mensagem de 
disseminação é formada contendo o identificador do nodo testador igual a 1, o identificador 

do nodo testado igual a 4 e o contador igual a 1. O nodo 1 inicia o evento de disseminação da 
mensagem para o nodo 2 em T=61,0. O nodo 2 dissemina para os nodos 3 e 5 em T=62,0. O 
nodo 3 dissemina a mensagem para o nodo 4 e para o nodo 5 (esta redudante) em T=63.0. 
Neste instante o nodo 5 manda a mensagem (redundante) para o nodo 3. Neste momento o 

algoritmo é encerrado pois todos os nodos já receberam a mensagem. Neste exemplo o 
número total de mensagens na rede foi 6, sendo que 4 mensagens foram disseminadas e 2 

mensagens foram redundantes, trocadas entre o nodo 3 e o nodo 5. 

A execução do algoritmo em uma rede de topologia D;2 com 4 nodos e 6 links, os 
resultados obtidos foi o total de mensagens igual a 7, sendo 3 mensagens de disseminação e 4 
mensagens redundantes. Em uma rede de topologia D; 2, mostrada na figura 2, com 8 nodos e 
16 links, os resultados obtidos foi o total de mensagens igual a 23, sendo 7 mensagens de 

disseminação e 16 mensagens redundantes. 
De acordo com os resultados apresentados acima, podemos concluir que a latência do 

algoritmo é a melhor possível, ou seja, ela é proporcional ao diâmetro da rede. Os resultados 

obtidos através das simulações mostram também que o número prático de mensagens 
redundantes geradas é, na média, bem menor que o máximo possível, isto é, o dobro do 
número de links. Por exemplo, na topologia D;2 com 4 nodos e 6 links o número de 

mensagens redundantes é 4 mensagens, este número é bem menor que o máximo possível, ou 

seja 12 mensagens. Na mesma topologia, com 8 nodos e 16 links, o número de mensagens 
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redundantes obtida foi 16 mensagens, menor que o número máximo de mensagens possível, 
32 IZ, 

ak 
cS) 

Figura 2: Topologia de rede D;.. com 8 nodos. 

4 Conclusão 

Apresentamos neste artigo um novo algoritmo para diagnóstico em redes de topologia 
arbitrária utilizando a técnica de disseminação de mensagens conhecida como inundação ou 
flooding. 

O algoritmo aqui apresentado, detecta falhas nos links e envia aos nodos alcançáveis da 
rede uma mensagem de disseminação avisando-os de que um novo evento ocorreu. De acordo 
com resultados obtidos através de simulações, podemos confirmar que o algoritmo apresenta 
a melhor latência possível, sendo esta proporcional ao diâmetro da rede. Concluímos ainda 
que o número de mensagens redundantes geradas é bem menor ao máximo possível ou seja, O 
dobro do número de links. 

Como trabalho futuro, esperamos executar o algoritmo em outras topologias bem como 
comparar os resultados obtidos com os resultados de outros algoritmos. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma nova abordagem para detecção de falhas em redes de 
topologia arbitrária baseada numa versão distribuída do algoritmo do Carteiro Chinês. Um 

agente móvel percorre todos os nodos e todos os links permitindo o diagnóstico da falha de 
um link. Dois tipos de eventos são considerados: um link sem-falha fica falho, ou um link 

falho fica sem-falha. Assume-se que uma falha não particiona a rede e que o diagnóstico de 
um evento é completado antes da ocorrência do próximo evento. Resultados experimentais 
obtidos através da simulação do algoritmo em redes de diferentes topologias são apresentados. 
Os resultados mostram o tempo necessário para se realizar o diagnóstico de uma rede, o 
número de mensagens que são disseminadas no final do diagnóstico para informar um evento, 
e a medida de latência do algoritmo. 

1. Introdução 

Devido à grande expansão das redes de computadores. vem crescendo a necessidade 
de sistemas de monitoração que possam detectar falhas de forma confiável a fim de se 
melhorar a confiabilidade do sistema. 

Em grande parte dos sistemas de gerência de redes atuais, apenas uma máquina é 
responsável por supervisionar a rede. o que é chamado de monitoração centralizada [1]. A 
monitoração centralizada possui dois problemas: a máquina que faz a supervisão pode falhar e 

assim a rede não é mais monitorada; e pode ocorrer também uma grande concentração de 
mensagens. Um sistema distribuído de monitoração é mais eficiente, já que os problemas de 

um sistema de monitoração centralizado não ocorrem. 
A monitoração de uma rede pode ser realizada através da execução de um algoritmo 

de diagnóstico nesta rede. Um algoritmo de diagnóstico permite que todos os nodos obtenham 
informação sobre todos os nodos do sistema. As redes possuem dois tipos de topologias 
básicas: redes representáveis por um grafo completo, e as redes de topologia arbitrária. 

Um algoritmo de diagnóstico de rede de topologia arbitrária tem sua execução dividida 
em três etapas: teste, disseminação e diagnóstico. Na etapa de testes, cada nodo envia um 
sinal para outro nodo com quem está conectado e aguarda por um sinal de resposta. Se após 
um intervalo de tempo predefinido não houver resposta, o nodo é considerado falho. O 
comando ping pode ser usado para implementar o teste. Na etapa de disseminação ocorre o 
envio de mensagens para todos os nodos da rede, informando sobre um novo evento (um link 

88



sem-falha fica falho, ou um link falho fica sem-falha). Na etapa de diagnóstico todos os nodos 
sem-falha identificam o estado de todos os nodos da rede. 

A eficiência de um algoritmo de diagnóstico é medida pelo número de mensagens que 
são utilizadas na etapa de disseminação, ou seja, quantas mensagens informando sobre os 
estados dos nodos são distribuídas pela rede até a conclusão do diagnóstico. 

Uma solução distribuída e tolerante a falhas para diagnóstico em redes de topologia 

arbitrária é o NBND (“Non Broadcast Network Diagnosis”), descrito inicialmente em [3] e 

numa outra versão em [1], e um exemplo recente de algoritmo de diagnóstico para redes 
representáveis por um grafo completo é o algoritmo Hi-ADSD with Timestamps [4]. 

Neste trabalho será apresentado um novo algoritmo baseado em um agente distribuído 

e tolerante a falhas, que percorre o caminho determinado pelo algoritmo do carteiro chinês, 

para diagnóstico em nível de sistema sobre redes de topologia arbitrária. Assume-se que uma 
falha não particiona a rede e que o diagnóstico de um evento é completado antes da 

ocorrência do próximo evento. Resultados experimentais obtidos através da simulação do 
algoritmo em redes de diferentes topologias são apresentados. Os resultados mostram o tempo 

necessário para se realizar o diagnóstico de uma rede, o número de mensagens que são 
disseminadas no final do diagnóstico para informar um evento, e a medida de latência do 
algoritmo. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira: na seção 2 apresenta-se 
o algoritmo do Carteiro Chinês, na seção 3 uma versão distribuída aplicada a diagnóstico do 
algoritmo do Carteiro Chinês é apresentada. Na seção 4 são apresentados resultados da 

simulação envolvendo três redes de diferentes topologias, e esta é seguida pela conclusão na 

seção 5. 

2. O Algoritmo do Carteiro Chinês 

O algoritmo de diagnóstico distribuído apresentado neste trabalho é baseado numa 
versão distribuída do algoritmo do Carteiro Chinês, introduzido nesta seção. 

O algoritmo do Carteiro Chinês é um algoritmo que busca a solução de um menor 
percurso em um grafo [8], e seu enunciado pode ser resumido em: dado um grafo qualquer, 
G=(V,E), achar um caminho que percorra todos os vértices passando por cada aresta ao 
menos uma vez e realizando o menor percurso possível, sempre retornando ao vértice inicial. 

Um exemplo prático é a idéia de um carteiro que precisa entregar suas cartas e não 
pode passar pela mesma rua mais de uma vez. Após realizar uma análise, o carteiro percebe 

que será necessário repetir a passagem sobre uma ou mais ruas para que seu percurso seja 
completo e ele volte a agência do correio. Essa repetição de ruas pode ser abstraída como a 

criação de uma rua paralela à rua original que liga as mesmas duas casas. 
A primeira referência que se conhece sobre este problema vem do problema das sete 

pontes de Kônigsberg, onde se buscava saber se seria possível atravessar apenas uma vez as 
sete pontes sobre o rio Pregel em Kôningsberg, hoje Kaliningrad. O matemático suíço 
Leonhard Euler se dispôs a tentar achar uma solução para o problema enquanto estava de 
passagem na cidade de Kônigsberg e mostrou que não havia uma solução para esse caso em 
particular [7,8]. O grafo da figura 1 representa o problema, com os links representando as 

pontes, e os nodos os pontos terrestres. Do problema enfrentado por Euler, surgiu a noção do 
grafo Euleriano, e formalizando-se as idéias, é possível chegar na seguinte sentença: seja G 

um grafo f-conexo e não-orientado, G é dito unicursal ou euleriano se existe um caminho 
fechado em G contendo cada aresta apenas uma vez e cada vértice pelo menos uma vez. 
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Portanto. a condição necessária e suficiente para que um grafo f-conexo seja euleriano, em um 
caso não-orientado é tratado pelo Teorema de Euler: seja G um grafo conexo, todo vértice 
deve ter grau par, ou seja, um número par de elos incidentes [8]. 

  

Figura |: Representação do problema das sete pontes de Kônigsberg. 

Dado um grafo, o Teorema de Euler diz se há um caminho euleriano ou não, para 
encontrar tal caminho pode-se usar, por exemplo, o algoritmo de Fleury [8]. 

O algoritmo do carteiro chinês trata de um problema mais geral que o tratado pelo 

algoritmo de Fleury, e com uma diferença importante: os nodos não precisam possuir 
necessariamente grau par. Opcionalmente pesos podem ser adicionados às arestas. 

No algoritmo do carteiro chinês, a idéia principal é minimizar a soma das distâncias 
passando ao menos uma vez por cada aresta. 

Neste trabalho será usada uma versão distribuída do algoritmo do carteiro chinês. As 
arestas não têm peso e como a representação de uma rede através de grafos não necessita da 

orientação das arestas, é usado um modelo de grafo não-orientado. 

3. Uma Versão Distribuída do Carteiro Chinês Aplicada a Diagnóstico 

Um sistema distribuído é constituído por nodos conectados por links, representaveis 
por um grafo. Considere um sistema com N nodos, podendo cada nodo ou cada link estar 

falho ou sem-falha. Neste trabalho assume-se que apenas dois tipos de eventos podem ocorrer 
nesse sistema: ou um link falho fica sem-falha, ou um link sem-falha fica falho. 

Partindo de um nodo inicial qualquer, um agente móvel, chamado agente chinês, irá 
realizar seu percurso determinado pelo algoritmo do Carteiro Chinês em uma rede de 
topologia arbitrária, testando os links e disseminando as informações sobre novos eventos. 
Caso seja detectado um novo evento, a topologia da rede é recalculada e o percurso é 
reiniciado a partir do nodo que detectou o evento. O percurso é repetido indefinidamente 
informando todos os nodos sobre o estado de todos os nodos. 

Tomando o exemplo da figura 2-A. suponhamos que ocorra uma falha no link que liga 
o nodo 2 ao nodo 1. O percurso da rede começa no nodo 1, e o percurso então será de 15 3 
> 435 2 e quando o algoritmo for verificar a ligação 251 descobrirá que está falho. Nesse 
momento o Carteiro Chinês deve divulgar esse novo evento (link 2-1 falho) a todos os nodos, 

ou seja, deve ser iniciado um novo Agente Chinês que vai disseminando a informação. 
Porém. tem-se que o grafo remanescente da falha não é mais euleriano (figura 2-B), e portanto 
deve ser transformado em tal (figura 2-C). Feito isso, o novo carteiro chinês continua seu 

passeio informando a todos os nodos sobre o estado falho do link 2-1, tendo como nodo 
inicial do percurso o nodo que descobriu a falha. Portanto, o percurso agora será 
2545351535452. ou seja, todos os nodos da rede receberam a informação que o link 2- 
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1 esta falho. Dai por diante o Agente Chinês continua percorrendo o mesmo percurso no 
sistema, até que um novo evento seja detectado e o processo se repete. 

   
(A) (B) (C) 

Figura 2: Exemplo de um percurso percorrido pelo agente de diagnóstico. 

4. Resultados de Simulação 

Foram realizados diversos experimentos através de simulações construídas com a 
linguagem de simulação de eventos discretos smpl [9] para simular eventos nas redes. 

Três grafos tradicionais foram usados nas simulações, são eles os grafos de retângulo, 
uma roda, e um sólido platônico, o octaedro, ilustrados na figura 3. 

     
Retângulo Octaedro 

Figura 3: Grafos utilizados na simulação. 

O agente se move pelo sistema passando de um nodo para o seguinte de acordo com o 

percurso determinado pelo algoritmo do Carteiro Chinês. 

Após um nodo receber o Agente Chinês, foi utilizado um intervalo de 30 unidades de 
tempo para o nodo passar o agente ao nodo seguinte. Começando por um nodo qualquer, o 

carteiro irá percorrer todos os nodos e realizar testes de 30 em 30 unidades de tempo. 
A seguir são descritos os resultados dos experimentos realizados nos três tipos de 

topologia. 
Grato Retângulo: não é euleriano e portanto deve ser transformado em tal. Define-se 

se que o percurso será iniciado pelo nodo 2, e que o evento irá ocorrer no link 2-3. Como o 
intervalo é de 30 unidades de tempo, o nodo 2 inicia a execução do agente no tempo 30, e a 

partir desse momento começa o percurso. O agente detecta a falha no link 2-3 após 120 
unidades de tempo e deve disseminar essa mensagem de evento a todos os nodos, inclusive o 

próprio nodo 3, que detectou a falha e passa a ser então o nodo de origem. O diagnóstico é 
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obtido após o percurso total do agente. ou seja, ele deve voltar ao seu novo nodo de origem. O 
agente leva 240 unidades de tempo para percorrer toda a nova topologia e retornar ao seu 

nodo de origem com o diagnóstico da rede, sendo que o número de mensagens disseminadas 

foram 8. 
Grafo Roda: não é euleriano. Iniciando o percurso pelo nodo 1, o agente detecta uma 

falha no link 1-5. A falha é detectada em 240 unidades de tempo, e o início da disseminação 
começa no tempo 270. O diagnóstico é obtido após a disseminação de 11 mensagens pelos 
nodos, e leva um tempo total de 330 unidades de tempo. 

Grafo Octaedro: é um grafo euleriano. O percurso inicia no nodo 1, recebendo o 
agente no tempo 30. A falha é detectada no nodo 4-5 após 120 unidades de tempo e deve 

disseminar essa mensagem do evento a todos os nodos, inclusive o próprio nodo 4. que passa 
a ser então o nodo inicial. O diagnóstico é obtido após o percurso total do agente. ou seja. ele 

deve voltar ao seu novo nodo de origem. que agora é o 4. O agente leva 390 unidades de 
tempo para percorrer toda a nova topologia e retornar ao seu nodo de origem com o 
diagnóstico da rede. O número de mensagens disseminadas na rede é 13. 

Uma análise das simulações indica que número de mensagens distribuídas pela rede é 

igual ao número de arestas do grafo original mais o número de arestas que foram adicionadas 
a ele para torná-lo euleriano. Portanto, pode acontecer de um nodo receber a mesma 
mensagem de disseminação várias vezes. e tais mensagens são chamadas de mensagens 

redundantes. O impacto de alguns nodos receberem a mesma mensagem diversas vezes não é 

significativo, pois em um determinado momento da disseminação, apenas uma mensagem está 
trafegando pela rede. 

O tempo necessário para se completar o diagnóstico da rede é igual ao número de 
arestas do grafo original mais o número de arestas que foram adicionadas a ele para torná-lo 
euleriano. multiplicado pelo intervalo de tempo que foi predefinido para disseminação. Esta 
medida, juntamente com o número de mensagens redundantes reflete a latência do algoritmo. 

5. Conclusão 

Neste trabalho foi apresentado um algoritmo baseado no carteiro chinês para o 
diagnóstico distribuído em redes de topologia arbitrária. Um agente de diagnóstico inicia seu 
percurso na rede percorrendo os nodos e testando os links. caso o agente detecte a ocorrência 

de um evento, o algoritmo recalcula a topologia da rede e reinicia o agente do carteiro chinês, 
fazendo-o percorrer o nova topologia resultante do evento e avisando aos outros nodos sobre 
o estado da rede. Foram realizadas simulações com três tipos diferentes de topologia e uma 
análise dos resultados mostra que a latência do algoritmo é igual ao número de arestas do 

grafo transformado em euleriano multiplicado pelo intervalo de tempo predefinido; e o 
número de mensagens transmitidas na disseminação é igual ao número de arestas do grafo 
euleriano. É importante salientar também que a ocorrência de mensagens redundantes não 
ocasiona um impacto maior na rede. 

Trabalhos futuros incluem a modificação do algoritmo para permitir recuperações de 

links e nodos falhos. Além disso, deve-se também permitir falhas que particionem a rede, e a 
ocorrência de eventos dinâmicos. ou seja, a detecção e recuperação de diversos eventos 

simultâneos. A produção de uma ferramenta prática para o diagnóstico de conectividade de 
redes de longa distância é também objetivo de trabalho futuro. 
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Resumo 

Este artigo trata da validação experimental de mecanismos de Tolerância a Falhas através 

da Injeção de Falhas, relatando a experiência obtida durante a implementação da ferramen- 

ta ComFIRM. É feita uma pequena revisão dos conceitos genéricos de Injeção de Falhas (por 

simulação, hardware e software) e então são dissecadas as técnicas de implementação de injetores 

de falhas em software, considerando suas vantagens e desvantagens. É dada especial atenção à 

Injeção de Falhas no nível do Sistema. Operacional. 

Palavras-chave: Injeção de Falhas, validação experimental, Tolerância a Falhas. 

Abstract 

This paper is about the experimental validation of Fault Tolerance mechanisms through Fault 

Injection, reporting the expertise gathered during the implementation of ComFIRM. A small 

revision of the generic concepts behind Fault Injection (via simulation, hardware and software) 

is given. and then the software fault injectors implementation techniques are approached. con- 

sidering their advantages and disadvantages. Special attention is given to Operating System 

level Fault Injection. 

Keywords: Fault Injection, experimental validation, Fault Tolerance. 

1 Introdução 

Vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente de recursos computacionais, principal- 

mente de Sistemas Distribuídos, mesmo para alguns de seus serviços mais vitais. Nenhum 

destes sistemas está totalmente livre da ocorrência de falhas, portanto é necessário que con- 

tenham mecanismos de Tolerância a Falhas para garantir seu funcionamento correto, ou pelo 

menos a degradação não catastrófica de seus serviços. 

Mesmo estes mecanismos de Tolerância a Falhas devem ser testados e depurados. pois de nada 

adianta um algoritmo que mascare ou recupere um determinado erro e crie outros. Algoritmos 

e protocolos podem ser testados e comprovados formalmente através de técnicas de matemática 

e lógica, provadores de teoremas e assim por diante. Assim se pode garantir a correção das 
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especificações, porém um passo adicional ainda é necessário para estas especificações serem 
efetivamente utilizadas, a implementação. 

À história nos mostra que mesmo bons programadores cometem erros, portanto nada garante 

que de uma especificação correta sempre se obtém uma implementação correta. Assim como se 

pode testar e comprovar formalmente uma especificação se pode fazer com uma implementação, 

porém com a atual complexidade dos sistemas microprocessados — ainda mais dos distribuídos 

— é realmente impossível se antecipar e verificar, em tempo razoável, toda a miríade de possi- 

bilidades de comportamento desta implementação, quando da ocorrência de falhas. 

Neste caso, a comprovação de funcionamento correto pode se dar através de uma técnica 

experimental, a Injeção de Falhas [ARL 90]. A Injeção de Falhas visa fornecer exatamente a 

entrada que os mecanismos de Tolerância a Falhas esperam, as falhas. Mais especificamente, 

ferramentas de Injeção de Falhas permitem que se crie um ambiente onde não só é certo que 

determinadas falhas ocorrerão, mas também que ocorrerão de forma controlada e que seu impacto 

no sistema alvo poderá ser medido e estudado posteriormente. 

Este artigo contempla a implementação de injetores de falhas em software, discutindo as- 

pectos importantes como a localização, modo de ativação, impacto do injetor no sistema e sua 

eficácia em simular falhas reais. À experiência aqui relatada é decorrente da implementação da 

ferramenta ComFIRM [BAR 99], uma ferramenta de injeção de falhas de comunicação inspirada 

na ferramenta ORCHESTRA [DAW 96]. 

2 Injeção de Falhas 

A Injeção de Falhas pode se dar por simulação, por hardware ou por software [HSU 97). A injeção 

por simulação utiliza um modelo do sistema sendo testado, que é executado em um simulador. 

e portanto permite total controle sobre o que está acontecendo, bem como total possibilidade 

de análise do experimento. Embora pareça bastante atrativa, a injeção por simulação esbarra 

em dois grandes problemas. 

O teste é sobre um modelo do sistema, portanto todas as conclusões obtidas serão sobre 

este modelo, não sobre o sistema em si; quanto mais próximo o modelo estiver do sistema, mais 

próximas da realidade estarão as conclusões. Em segundo lugar, conseguir modelos fiéis, comple- 

tos, de sistemas microprocessados atuais é praticamente impossível, muitos segredos industriais 

estão envolvidos em qualquer processador atual. 

A Injeção de Falhas por hardware pode se dar tanto com contato quanto sem contato. A 

injeção sem contato se utiliza de interferência eletromagnética, de radiação de íons pesados 

ou técnicas similares, de forma a perturbar o sistema em teste, causando falhas. Já a injeção 

com contato utiliza pontas de prova, sondas e soquetes para alterar níveis de tensão dentro dos 

circuitos, sendo a abordagem mais intrusiva [CAR 98]. 

Este tipo de Injeção de Falhas é o mais próximo que se pode chegar das falhas reais, visto 
que ocorrem no universo físico [PRA 96]. Ainda assim, existem três grandes desvantagens que 
levaram esta abordagem a ser deixada de lado ultimamente. Em primeiro lugar, a injeção por 

hardware pode causar a queima de componentes e equipamentos, de forma que os custos podem 

ser altos e a colheita de resultados nem sempre é possível. 

À segunda desvantagem é a dificuldade de controle sobre a injeção por hardware sem contato. 

Não se pode saber em que ponto dos circuitos os campos magnéticos estão realmente atuando, 

nem qual está sendo seu efeito. Finalmente, o desenvolvimento de injetores de falhas por hard- 
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ware com contato é especifica para o sistema em teste, e demanda muito tempo e conhecimento 

para ser corretamente implementada. Os injetores criados para uma plataforma dificilmente 

serão aproveitados para outro experimento. e novamente os custos podem ser altos. 

Finalmente, a Injeção de Falhas por software é a emulação de falhas reais (do universo físico) 

dentro do universo informacional. Esta abordagem poderia ser chamada Injeção de Erros, visto 

que é só o que pode fazer. porém não deve ser subestimada. Na Tolerância a Falhas implementada 

em software, que é muito comum hoje em dia, a Injeção de Falhas por software é exatamente o 

que se necessita. visto que na verdade o software só percebe as falhas na forma de erros. 

À Injeção de Falhas por software consiste da criação de código que simule a ocorrência 

das falhas necessárias à validação do sistema. Este código normalmente deve ser inserido em 

algum local onde venha a ser ativado pelo sistema em teste, para que possa injetar as falhas. 

Sendo assim. pode-se pensar em alguns níveis onde o injetor pode estar. Por exemplo, o injetor 

pode estar dentro do Sistema Operacional. o que faz com que os processos em execução não 

percebam a presença do injetor. O injetor pode ainda estar no mesmo nível que as aplicações, 

executando como um. processo ou uma thread. Finalmente. pode-se pensar em colocar o injetor 

no meta-nível, utilizando-se ténicas da Reflexão Computacional [BAR 99]. 

Estes três níveis criam uma boa gama de possibilidades para a implementação de um injetor. 

mas as vantagens são ainda maiores. O tempo de criação de um injetor por software é bem 

menor que o tempo gasto em simulação ou em criação de hardware específico. O código gerado 

pode ser generalizado de forma a permitir sua utilização em diferentes plataformas, diminuindo 
os custos totais de criação e adaptação de um injetor. Experimentos com um injetor por software 

podem ser mais facilmente conduzidos e adaptados, e podem ter ativação mais precisa e mais 

flexível. 

Tantas vantagens acabam por sobrepor as duas desvantagens desta abordagem: o fato da 

injeção ser de erros, não de falhas, e a alteração no ambiente de execução. À primeira desvan- 

tagem é inerente ao fato do injetor ser um programa, ser um código. Não há como, por exemplo, 

se testar um mecanismo de detecção e correção de erros de memória (ECC) apenas escrevendo 

nela. O mecanismo está em hardware. e é transparente ao software. Se for levado em consid- 

eração apenas a validação de mecanismos de Tolerância a Falhas em software, esta abordagem 

ainda assim se aplica muito bem. 

À segunda desvantagem (dependendo do ponto de vista, a única desvantagem) também é 

inerente ao fato do injetor ser um código a ser executado. Este código deve estar em algum 

lugar e eventualmente ser executado, de forma que o sistema se comportará de forma ligeira- 

mente diferente de quando o injetor não estiver sendo utilizado. Algumas chamadas de sistema 

podem demorar mais para retornar, o Sistema Operacional pode demorar alguns milésimos ou 

milionésimos de segundo a mais para escalonar processos, menos memória livre estará disponível. 

Este impacto no sistema em teste deve ser bem controlado, e na verdade nota-se que não 

necessariamente é nocivo. À próxima seção trata exatamente das abordagens de implementação 

de injetores de falhas em software e seus impactos. Considerações são tecidas de acordo com 

alguns exemplos de modelos de falha a injetar. Cabe lembrar que a experiência aqui relatada 

decorre da implementação de uma ferramenta de Injeção de Falhas de Comunicação situada 

dentro do núcleo do Sistema Operacional Linux. 
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3 Injeção de Falhas por Software 

Como já foi dito, a Injeção de Falhas por software pode se dar pelo menos em três níveis. A 

injeção feita no meta-nível consiste da aplicação de técnicas de Reflexão Computacional, criando 

acima do nível funcional (onde estão as funções, métodos e procedimentos) um nível meta que 

pode interceptar a computação feita no nível funcional. Desta forma, chamadas a funções podem 

ser interceptadas, e então parâmetros de entrada ou saída podem ser monitorados e modificados. 

Um perfil da execução no nível funcional pode ser obtido, e falhas podem ser injetadas com uma 

ativação bastante flexível. 

Outra abordagem é a injeção feita no nível da aplicação. Esta consiste da criação de um 
processo injetor (ou thread injetora dentro de um processo em teste), que vai de alguma forma 

alterar o ambiente de execução do processo simulando a ocorrência de falhas. Uma possibilidade é 

a injeção de falhas via chamadas de sistema de depuração [GON 00]. Esta técnica é especialmente 

interessante por não necessitar da disponibilidade de código fonte do sistema em teste. Esta 

característica é vital para organizações independentes de teste e validação, que recebem sistemas 

prontos. fechados, cujo código fonte normalmente é coberto por patentes e registros comerciais. 

Ainda no nível de aplicação, existe a possibilidade de se inserir em um programa (no código 

fonte) um código adicional que crie um thread extra que executará o injetor. Este é o ponto 

máximo de intrusão que se pode chegar, visto que altera o código fonte, altera o ambiente 

de execução, compartilha espaços de memória e rouba ciclos de CPU do sistema em teste. 

Problemas inesperados com o injetor (falhas?) podem atrapalhar todo o sistema, e pode ser 

necessário mudar a característica de implementação dos algoritmos, do sistema em teste, para 

acomodar a inspeção e possível alteração pelo injetor. 

Uma abordagem de implementação interessante é a utilização de bibliotecas dinâmicas mod- 

ificadas, cujo uso pode ser ativado ou desativado facilmente. Nos sistemas padrão Unix, por 

exemplo, a variável LD LIBRARY PATH pode conter um diretório onde se encontram bibliotecas a 

serem carregadas antes de se verificar os diretórios padronizados do Sistema Operacional. Isto 
permite que se execute um mesmo programa, sem alteração, porém que sofrerá a ação de uma 

biblioteca dinâmica com funções modificadas, que podem muito bem injetar qualquer tipo de 

erro no processo ao qual estão ligadas. 

A melhor forma de implementação de um injetor de falhas em software parece ser dentro 

do Sistema Operacional. Isto porque um processo só conhece o mundo externo através das 

chamadas de sistema que o Sistema Operacional lhe proporciona. Se um processo implementa 

um protocolo de comunicação confiável, ele pede através de chamadas de sistema que o Sistema 

Operacional entregue estas mensagens. Para este processo, uma falha real na rede e uma falha 

injetada pelo Sistema Operacional são indistinguíveis [LEI 00]. Assim também acontece para 
falhas em memória e em registradores, por exemplo. 

4 Injeção de Falhas em Sistemas Operacionais 

A implementação de um injetor de falhas em um Sistema Operacional está obviamente liga- 

da à arquitetura deste Sistema Operacional. Um sistema do tipo microkernel, por exemplo, 
mantém. através da abstração criada pela troca de mensagens, uma fronteira muito bem defini- 

da entre cada subsistema. Isto permite que se troque apenas para um processo em teste os 

servidores de determinados dispositivos, para que os tais lhe pareçam falhos. O Sistema Opera- 

cional GNU /Hurd, por exemplo, permite que certos processos tenham suas chamadas de sistema



substituídas apenas pela troca de servidores em tempo de execução [STA 00]. 

Já um núcleo monolítico, se não for bem organizado, pode ser muito difícil de ser alterado. 
Este não é o caso do Linux, que na verdade se apresenta bastante amigável a este tipo de 

alteração. Isto advém do fato de o Linux apresentar um projeto orientado a objetos. ainda 

que seja implementado em linguagem C. Por exemplo, a implementação do subsistema de rede é 

extremamente hierárquico e bem organizado, o que permitiu a rápida implantação da ferramenta 

ComFIRM. 

Através da alteração de apenas duas rotinas foi possível inserir o injetor de falhas de comu- 

nicação, de forma a interceptar todos os pacotes de rede transmitidos e recebidos pela máquina. 

Este ponto está logo acima dos gerenciadores dos dispositivos de rede. portanto a falha imetada 

é bastante próxima de uma falha real não só do ponto de vista dos processos, mas também dos 

próprios protocolos de comunicação implementados em níveis superiores. 

Aqui é importante salientar que a forma com que a falha é injetada pode acabar por dar um 

significado diferente à falha. Suponhamos uma mensagem gerada por um processo e que deve 

ser descartada pelo Sistema Operacional, para simular uma falha de perda de pacote na rede. 

Caso a falha real acontecesse. a mensagem passaria por todos os protocolos de rede utilizados, 

atualizando números de série e fiags. por exemplo, e então seria enviada pela placa de rede, que 

colocaria em suas estatísticas o número de mensagens enviadas, de bytes, de pacotes com erro, 

etc. À mensagem seria perdida na rede. porém já teria influenciado todo o código por onde 

passou. 

Sendo assim, se fosse escolhido descartar a mensagem no ponto mais próximo do processo. 

digamos na chamada de sistema socket call, esta não influenciaria todo o código do protocolo 

TCP. por exemplo. portanto os números de série estariam errados para a proóxima mensagem. 

Do ponto de vista do protocolo, não houve mensagem. Isto não serve como uma emulação de 

falha de rede, pois a próxima mensagem será entregue normalmente e tudo proseguirá como se 

aquela mensagem descartada nunca tivesse sido gerada. Isto é uma falha da aplicação, não da 

rede. 

Exatamenie por esta razão para a ferramenta ComFIRM foi escolhido trabalhar no nível 

mais baixo possível, mas que ainda permitisse escapar dos detalhes de cada gerenciador de 

dispositivo. Alterar cada gerenciador, para as centenas de placas de rede suportadas, tornaria 

muito difícil a depuração da ferramenta, além de ser muito mais intrusivo. Às rotinas alteradas 

são o ponto de união entre todos os gerenciadores de dispositivos de comunicação (abaixo) e 

todos os protocolos de transporte (acima). 

O mesmo pode ser observado em outros pontos. Por exemplo, o buffer cache centraliza todas 

as operações em dispositivos de bloco (como discos rígidos e disquetes), portanto é um ponto 

bastante interessante para inleção de falhas em dispositivos de armazenamento. Novamente, 

seria incorreto injetar falhas no nível mais próximo do processo, nas chamadas de sistema do 

VFS — Virtual Filesystem Switch. Se isto fosse feito, os sistemas de arquivos jamais saberiam 

das operações. e as estruturas de dados que descrevem os arquivos não seriam atualizadas. 

O que se pode notar como regra geral é que deve-se estar o mais próximo possível do hard- 

ware, porém não tão perto que o trabalho de programar e inserir O injetor tenha que ser refeito 

para cada gerenciador de dispositivo. Um Sistema Operacional bem projetado permite isto, 

como é o caso do Linux. 
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5 Conclusão 

Espera-se com este artigo ter mostrado aspectos interessantes da implementação de injetores de 

falhas em software. A Injeção de Falhas por simulação tem o grave problema de não atuar no 

sistema em si, mas sim em um modelo. O mesmo não acontece com a injeção por hardware ou 

software, onde se pode trabalhar com o sistema real com variados níveis de intrusão. A Injeção 

por hardware tem suas desvantagens, a principal sendo o custo de desenvolvimento e operação 

do injetor, que pode até mesmo queimar o sistema em teste. 

Já a Injeção de Falhas por software se mostra uma alternativa bastante interessante, pois 

usa O sistema real nos testes e tem um custo de implementação, adaptação e experimentação 

bastante baixo. Um injetor em software é uma ferramenta flexível, cuja ativação pode ser 

bem controlada. Quando feito no nível do Sistema Operacional, um injetor de falhas se torna 

um sistema de testes poderoso, pois pode-se chegar muito próximo das falhas reais, embora 

mantendo uma certa facilidade de configuração e condução de experimentos. 
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Resumo: 

Sistemas computacionais tolerantes a falha tem se tomado cada vez mais numerosos e importantes. 

Consequentemente. testá-los e verificar se eles comportam-se adequadamente na presença de falhas também 

ficou mais importante. Para isso. uma técnica que tem se mostrado muito útil é a de Injeção de Falhas. Esta 

técnica gera falhas dentro do sistema sob teste e observa seu comportamento. A maioria das atuais ferramentas 

que usam essa técnica operam sob condições muito restritas. havendo portanto a necessidade de se desenvolver 

ferramentas que sejam mais genéricas e customizáveis. Este trabalho propõe criar um Sistema de Padrões para 

Injeção de Falhas por Software. de tal maneira que seja mais fácil para os desenvolvedores criarem novos 

programas e ferramentas que façam injeção de falhas usando os padrões descritos nesse sistema. Esses padrões 

irão descrever. independentemente de linguagem e ambiente. a arquitetura e estruturas necessárias para realizar 

injeção de falhas. 

Abstract: 

Fault-tolerant systems has become more numerous and important. As a consequence. testing and verifying them 

in the presence of faults has also become more important. A technique that has proved to be very useful for 

testing software systems is Fault Injection. This technique produces faults inside the system under test and 
observes its behaviour. Most of the existent tools for fault injection are designed to work under very restrictive 

conditions, and so there is a need for fault injection tools which can be more generic and customized. This 

project intends to create a System of Patterns for Software Fault Injection. aiming at to easy the task of 

developers to create new fault injection programs and tools by using the patterns described in the system. These 

patterns will describe, independently from language and environment. the architecture and structures needed to 

perform fault injection. 

|. Introducao 

Atualmente sistemas computacionais tolerantes a falhas tem se tornado cada vez mais importantes e 

numerosos. Esse tipo de sistema deve. mesmo na presença de falhas. dar uma resposta no mínimo esperada 

[Lap95]. Para tanto já se desenvolveram diversas técnicas. para se construir Mecanismos de Tolerância a Falhas 

(MTFs) dentro de tais sistemas. de tal forma que estes últimos possam apresentar um comportamento adequado. 

Deve-se assegurar que esses MTFs possam tratar as falhas dentro de um sistema, porque. caso contrário. isso 

poderá causar danos materiais. humanos e/ou financeiros. 

Dessa maneira. também tornou-se importante testar sistemas tolerantes a falhas. para se verificar se seus 

MTFs reagem adequadamente às falhas. Assim. no desenvolvimento de um sistema tolerante a falha. tem-se 

dedicado tempo e recursos ao teste de seu MTF. Uma das técnicas que tem se mostrado mais interessantes para 
fazer isso é a de Injeção de Falhas. a qual será melhor explicada nas seções seguintes. Entretanto. pode-se dizer 

rapidamente que essa abordagem procura produzir ou simular algumas das falhas possíveis de ocorrer no 

sistema. durante uma execução do mesmo. e observá-lo para verificar se este reage como esperado. Como pode 
se perceber. essa técnica permite testar nas condições mais próximas das reais o funcionamento de um MTF. 

Outro conceito que tem se revelado interessante. para o desenvolvimento de sistemas em geral. é o de 

padrões, que são formas de documentar soluções recorrentes para problemas que ocorrem com fregiiência no 

desenvolvimento de sistemas dentro de um determinado domínio de aplicação. Esse é um conceito muito prático. 

porque evita que os desenvolvedores tenham que ficar formulando soluções que já foram encontradas 

anteriormente: eles podem se basear em trabalho já feito para sistemas semelhantes. Por causa dessa praticidade. 

padrões vem se tornando cada vez mais populares. 

Tendo esses dois conceitos em mente. quando do início deste trabalho. examinou-se alguns dos 

problemas que ocorriam nessas áreas. Especialmente. observou-se a área de Injeção de Falhas. onde foram 
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percebidas certas necessidades. descritas na seção a seguir. E procurou-se uma solução para suprir essas 
necessidades. o que se tomou o objetivo do presente trabalho e é descrito na seção III. Em seguida, na seção IV e 

V são expostas as duas bases teóricas deste trabalho: Injeção de Falhas e Padrões. Na seção VI mostra-se uma 

arquitetura genérica proposta para injeção de falhas. e por fim na seção VII são indicadas algumas conclusões e 
mostra-se o trabalho presentemente em andamento. 

Il. Motivação 

Como foi dito na seção anterior. a Injeção de Falhas tem se mostrado um recurso útil para testar 

sistemas tolerantes a falhas. Para realizar esses testes. foram desenvolvidas ferramentas de injeção de falhas: 
essas ferramentas tomam o sistema a ser testado. produzem ou simulam as falhas possíveis. e observam o 

sistema. verificando seu comportamento. Tais ferramentas podem ser um auxílio valioso no teste de sistemas. 

Mesmo sistemas que não precisam de tolerância a falhas podem se beneficiar do uso de tais ferramentas: elas 

podem dar uma estimativa de que danos esses sistemas poderiam causar se ocorrer uma falha. Portanto, há uma 

clara necessidade de ferramentas de injeção de falhas. Dessa forma. vários centros de pesquisa e universidades 

começaram a desenvolvê-las. Pode-se citar algumas mais conhecidas, tais como FERRARI [KKA92]. Fiesta 

[KJA98]. FINE [KIT93]. Orchestra [DJM97], Xception [CMS95]. FIRE [Ros98], etc. Contudo. estas 

ferramentas tem se revelado de uso muito específico para um dado ambiente. Isto é. são construídas para 
testarem sistemas dentro de condições restritas. tais como: se eles são sistemas distribuídos; se são sistemas de 

tempo real: se rodam sobre o sistema operacional Linux; se rodam sobre determinados tipos de processadores: 

etc. Assim. essas ferramentas não suprem toda a demanda por testes usando injeção de falhas. 

Entretanto. para desenvolver-se uma ferramenta para algum tipo de ambiente que ainda não conta com 

injeção de falhas. o trabalho do desenvolvedor tem que começar do zero. Isto é. a cada vez que é desenvolvida 

uma ferramenta ou programa para injeção de falhas. deve-se formular qual seria a arquitetura para se fazer tal 

programa. quais estruturas seriam necessárias para se fazer injeção de falhas. e outros problemas relacionados. 

Esses problemas já foram resolvidos antes, nas ferramentas existentes. porém não há documentação sobre isso. 

Há. portanto. a necessidade de se generalizar as arquiteturas e estruturas empregadas nas ferramentas existentes. 

Consolidando-se esse conhecimento. não haveria a necessidade de se estar sempre resolvendo os mesmos 
problemas no desenvolvimento. Esse conhecimento teria que estar expresso na forma mais independente de 

linguagem e ambiente possível. para que pudesse ser útil nos mais diversos ambientes onde fosse necessário. No 

entanto. tal conhecimento ainda não foi documentado. e assim. o desenvolvimento de programas de injeção de 

falhas tem que começar sempre resolvendo problemas que já foram solucionados antes. 

Il. Objetivo 

Neste trabalho. procura-se solucionar o problema descrito na seção anterior. A forma mais genérica e 

independente de linguagem e plataforma para descrever a forma de fazer injeção de falhas é criando um Sistema 

de Padrões para Injeção de Falhas. Um Sistema de Padrões é um conjunto de padrões relacionados que dão 

soluções para problemas no desenvolvimento de um sistema dentro de um dado domínio de aplicação. Por 

exemplo. um sistema de padrões para inteligência artificial irá dar soluções para problemas no desenvolvimento 

de programas de inteligência artificial. 

Quando vai se desenvolver um programa para fazer injeção de falhas. alguns dos problemas que surgem 

são os seguintes. Qual a arquitetura de um programa para injeção de falhas? Quais estruturas ele precisa para 

fazer a injeção. a monitorização do sistema, a ativação do sistema sob teste, etc? As soluções para esses 
problemas estariam descritas dentro de um Sistema de Padrões para Injeção de Falhas. Dessa maneira. o 

desenvolvedor não teria que novamente formular essas estruturas, bastaria tomar o Sistema de Padrões. no qual 
elas já estariam expostas. 

Além disso. o presente trabalho se propõe também a criar uma nova ferramenta de injeção de falhas. 

Essa ferramenta apresentará a arquitetura e estruturas descritas no sistema de padrões desenvolvido. e. dessa 
forma. poderá comprovar a real utilidade deste último. Também, o sistema de padrões poderá ser modificado e 

melhorado. de acordo com a experiência obtida no seu uso no desenvolvimento de uma ferramenta de injeção de 
falhas. Igualmente. pretende-se que a ferramenta desenvolvida não seja apenas um exemplo de implementação 

do sistema de padrões mas também uma ferramenta de injeção de falhas perfeitamente funcional. tendo utilidade 

por si própria. 
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IV. Injeção de Falhas 

Como já foi falado. Injeção de Falhas tem se mostrado uma abordagem muito útil para se avaliar O 

comportamento de sistemas na presença de falhas. O conceito em si é o seguinte: procura-se produzir ou simular 

algumas das falhas que se julgam possíveis de ocorrer durante a vida útil de um sistema sob teste. o passa-se a 

observar esse sistema para se avaliar seu comportamento na presença dessas falhas. Por exemplo, para se testar o 

funcionamento de um caixa bancário automático. simula-se uma falha em sua memória. e observa-se se ele irá 

realizar operações bancárias incorretas. ou se irá ter o comportamento esperado. que é mostrar uma mensagem 

dizendo que o caixa está indisponível. Considera-se aqui “falha” como sendo o componente ou elemento 

anômalo dentro do sistema. cuja execução irá acarretar valores errôneos no mesmo. que são os “erros”. e estes 
por sua vez irão determinar um comportamento fora do especificado do sistema. que é o “defeito” [AA A+90. 

CIP95. HTI97). 

Atualmente. existem três modalidades de injeção de falhas: 
e Injeção de falhas por hardware: nesta modalidade, usa-se um circuito especial para produzir as 

falhas no sistema sob teste. Pode-se citar como exemplo. um chip de um processador espera um 

sinal “um” em um de seus pinos. Coloca-se um circuito para interceptar esse sinal e colocar em seu 

lugar um sinal “zero”. e verifica-se como reagirá o sistema. 

e Injeção de falhas por software: já nesta forma de injeção de falhas. utiliza-se código associado ao 

sistema sob teste para simular a presença de falhas no mesmo. Por exemplo. um trecho de código 

poderia ser chamado a cada vez que o sistema sob teste escrevesse em uma certa posição de 
memória. Esse trecho de código. logo em seguida que o sistema tivesse escrito nessa posição. iria 

escrever “zero” na posição. dessa forma simulando que a posição de memória teria ficado presa em 

zero (stuck-ai-zero). Como na modalidade anterior. observa-se o sistema sob teste para conferir se 

ele conseguirá reagir adequadamente a essa falha. 

e Injeção de falhas por simulação: também chamada de injeção de falhas em tempo de projeto. Essa 
forma de injeção é feita ainda na etapa do projeto do sistema sob teste, em oposição às formas 

anteriores. que são feitas durante o teste do sistema. Nela, toma-se o projeto do sistema e simula-se 

o que ocorreria nele caso ocorresse uma falha. Através disso. pode-se determinar se o projeto do 

sistema é adequado para tratar das possíveis falhas que possam ocorrer. 

Das modalidades de injeção de falhas descritas acima, a injeção de falhas por software tem se mostrado 

mais vantajosa ao invés da injeção por hardware. porque é mais barata. já que não exige circuitos especialmente 

desenvolvidos. que em geral são caros. Além disso. é mais versátil, já que é mais fácil adaptar código para fazer 

injeção de falhas em um outro tipo de sistema do que o originalmente previsto. do que tentar fazer o mesmo com 

circuitos. E também é mais controlável: por exemplo. uma técnica para simular falhas em memória por hardware 

é bombardear o circuito com radiação: porém. usando essa técnica. é difícil controlar quais posições serão 

afetadas. enquanto isso é possível através da injeção por software. Comparada com injeção por simulação, a 

injeção por software é mais próxima das condições de execução do sistema sob teste. A injeção por software irá 

tomar o produto final do desenvolvimento e trabalhará sobre essa versão final, enquanto a simulação irá lidar 
apenas com o projeto do sistema. Depois do projeto. uma complexidade extra será adicionada na codificação, e 

essa complexidade poderá mudar a resposta do sistema às falhas. 

Por causa dessas vantagens, a injeção de falhas por software tem se popularizado. Assim, têm sido 

escritas diversas ferramentas que usam injeção de falhas por software. E também. de acordo com isso. neste 

trabalho irá se utilizar a injeção de falhas por software. 

V. Padrões 

Assim como Injeção de Falhas. Padrões constituem outro conceito que surgiu recentemente e tem sido 

considerado muito útil para o desenvolvimento. Trata-se do seguinte: ao se examinar programas dentro de certo 
domínio de aplicação. pode-se observar que eles tiveram problemas comuns no seu desenvolvimento. e que para 

esses problemas eles deram soluções semelhantes. que se mostraram mais eficientes. Essas soluções seriam, 

então. documentadas de uma forma definida e independente de linguagem de programação. Dessa forma quando 

um desenvolvedor fosse criar um programa nesse mesmo domínio. em vez de ter que novamente formular a 

mesma solução. ele apenas teria que consultar um catálogo de padrões para encontrar um padrão que já lhe 

resolvesse o problema [GHJ+94. BMR+96]. 

Padrões são documentados de uma forma definida. e podem ser estruturados da seguinte forma. 

Primeiramente mostra-se o contexto onde o padrão pode ser empregado. e depois fala-se mais especificamente 
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do problema que o padrão pretende resolver. discutindo-se também as forças. ou elementos que devem ser 

balanceados numa possível solução. Em seguida mostra-se a solução proposta pelo padrão. e em seções 

seguintes expõe-se a estrutura dessa solução e sua dinâmica de execução. Após isso fala-se como pode-se 

implementar o padrão num sistema. Por fim. mostram-se alguns usos conhecidos do padrão, algumas variantes 
do mesmo e discute-se as vantagens e problemas advindos do uso deste [BMR+96]. 

Com relação à diferentes tipos de padrões. no presente trabalho consideraremos dois tipos [BMR+96]: 

e Padrões de Arquitetura: esses padrões são utilizados numa fase inicial do projeto. quando está se 

discutindo qual será a arquitetura do sistema sendo desenvolvido, e portanto lidam com um aspecto 
mais global do sistema. Eles pretendem resolver um problema inicial do desenvolvimento. que é 
como se irá arquitetar o sistema que está se criando. 

e Padrões de Projeto: já esses padrões são usados numa fase posterior do projeto. para resolver 
problemas localizados dentro do mesmo. Por exemplo. numa determinada parte do projeto. há um 

problema de como dividir a realização de uma tarefa. Há um padrão de projeto denominado 

master-slave (mestre-escravo) que propõe uma solução: um objeto mestre divide a tarefa em sub- 

tarefas a serem realizadas por objetos escravos. 

Há um conceito relacionado com o de padrões que é o de Sistema de Padrões. Sistemas de padrões 

consistem em conjuntos de padrões relacionados. que resolvem problemas que ocorrem no desenvolvimento de 

sistemas dentro de um mesmo domínio de aplicação. Dentro do sistema. os padrões são organizados seguindo 

um dado esquema de classificação. de forma que um desenvolvedor possa rapidamente localizar o padrão que 

resolva o problema que ele tem em mãos. Dessa maneira. o desenvolvedor pode economizar muito tempo no 

desenvolvimento do sistema [BMR+96]. 

VI. Arquitetura de Software Genérica para Injeção de Falhas 

Procurando determinar-se uma arquitetura genérica para programas que façam injeção de falhas. 

primeiramente efetuou-se um estudo das ferramentas de injeção de falhas já existentes. Foram pesquisadas 

diversas delas. e examinou-se suas arquiteturas e estruturas para injeção de falhas. Algumas das ferramentas que 

foram observadas foram: FERRARI [KKA92]. FINE e DEFINE [KIT93]. SOFIT [AvT95], Orchestra [DIM97]. 

Xception [CMS95]. Fiesta [KJA98], IPA [Voa98]. FIRE [Ros98] e ComFIRM [BLW99]. A partir desse estudo. 
procurou-se generalizar a arquitetura e estruturas das ferramentas, de forma a obter-se um padrão comum. Um 

primeiro padrão que surgiu refere-se à arquitetura dessas ferramentas. que é o padrão de arquitetura “Injetor de 

Falhas” que propõe uma arquitetura para sistemas que façam injeção de falhas (Fig. 1). Desenvolvedores. 

quando precisarem criar tais sistemas. poderão tomar esse padrão para determinarem como pode ser sua 
arquitetura. 
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Fig.1: Padrão de Arquitetura “Injetor de Falhas”. descrito segundo a notação UML. 

Note que. no diagrama. “Sistema sob Teste” indica o sistema onde estão sendo injetadas as falhas. e não 

faz parte do sistema de injeção de falhas. O padrão “Injetor de Falhas” especifica que um sistema de injeção de 

falhas se divide em cinco subsistemas. que possuem as seguintes responsabilidades: 
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e Injetor: é o subsistema que realiza a injeção de falhas propriamente dita, ou seja. irá produzir ou 

simular as falhas dentro do sistema sob teste. 

e Monitor: este subsistema monitora o sistema sob teste. para verificar seu comportamento quando 

da ocorrência das falhas. Irá portanto obter dados sobre a execução do sistema alvo. 

e Ativador: antes de injetar as falhas. é necessário que o sistema sob teste esteja ativo e executando 

alguma tarefa: este subsistema realiza isso. 

e Controlador: trata-se do subsistema que coordena e controla a execução dos demais componentes. 

e Interface: realiza a interface com o usuário. isto é. recolhe deste último dados para fazer a injeção 

de falhas e depois mostra os resultados. 

Além desses subsistemas. o padrão inclui mais dois que servem como repositórios de dados para o 

programa: 

e Gerenciador de falhas: armazena os dados sobre as falhas a serem injetadas no sistema alvo. O 

controlador solicita esses dados e os repassa para O injetor. 

e Gerenciador de dados monitorados: os dados obtidos pelo monitor e passados para o controlador. 

são armazenados no gerenciador de dados monitorados. Este pode guardá-los tais como estão 

(como um Jog file) ou então consolidar os dados. Pode também elaborar estatísticas com eles. 

Nessa arquitetura. esses subsistemas se relacionam da seguinte forma. O controlador sabe da existência 

de todos os demais subsistemas. Estes últimos não sabem da existência de mais nenhum subsistema na 

arquitetura. exceto interface e monitor. que conhecem a existência do controlador. 

VII. Trabalhos em Andamento e Contribuições 

Atualmente. está se trabalhando na formulação de padrões de projeto referentes aos subsistemas do 

padrão de arquitetura “Injetor de Falhas” (seção VI). Posteriormente. irá se iniciar o projeto de uma ferramenta 
de injeção de falhas baseada na arquitetura e padrões descritos neste trabalho. 

Espera-se que o presente trabalho. quando terminado. irá consolidar os conhecimentos sobre a forma de 
fazer injeção de falhas. A partir dessa base. outros pesquisadores poderão estender a injeção de falhas, tomando- 

a mais poderosa ou mais ampla. Além disso. este trabalho supre uma necessidade de injeção de falhas, tanto da 

parte de pesquisa quanto da de mercado. Um pesquisador que esteja desenvolvendo uma arquitetura tolerante a 
falhas. pode. com este sistema de padrões. rapidamente criar um programa de injeção de falhas que irá validar a 

arquitetura que criou. Por outro lado. um desenvolvedor comercial pode mais facilmente criar um programa para 

fazer injeção de falhas talhado especificamente para o ambiente que está trabalhando e testar o sistema que está 

desenvolvendo. para verificar como ele reage na presença de falhas (se, por exemplo. ele não pode causar danos 
inesperados). 
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Resumo 

Esse artigo objetiva apresentar a possibilidade de inclusão da reflexão computacional na plataforma 

J2EE, mantendo todas as suas de características de interoperabilidade, portabilidade e consistência de ambiente. 

Para tanto. pretende-se utilizar a habilidade de composição das aplicações J2EE, em conjunto com suas 

instruções de implantação (deployment descriptors), de forma a possibilitar a alteração do comportamento de 

componentes servidores, incluindo assim algum grau de flexibilização de implementação por parte do 

implantador da aplicação. 

Uma vez estabelecida uma forma adequada de incluir reflexão na plataforma J2EE. pretende-se validar 

a proposta com a implementação de mecanismos de replicação em componentes servidores de negócio, visando 

tolerância a falhas e disponibilidade. 

Palavras-chave: Plataforma J2EE. reflexão, replicação. 

1. Introdução 

A influência da Internet aumentou a necessidade por uma maior e melhor interação entre aplicações 

distribuídas. Dentro desse contexto, para que as aplicações servidoras ofereçam uma solução distribuída de 

grande alcance, é preciso que possuam duas habilidades básicas: interoperabilidade e portabilidade. A 
sofisticação dessas habilidades pode determinar a utilidade e a longevidade das aplicações servidoras, que 

ganharam um grande impulso com a especificação da Plataforma Java para Corporações. Também denominada 

de plataforma J2EE. ela define uma arquitetura Java unificada, baseada em componentes. que promove 

interoperabilidade, portabilidade e ambiente de execução integrado e consistente para aplicações corporativas. 

O paradigma reflexivo, por sua vez, torna possível a uma aplicação controlar seu próprio 

comportamento atuando sobre si mesma. Seria então desejável que as computações se beneficiassem de tais 

capacidades reflexivas, obtendo autoconsciência de seu comportamento e estado. alterando-os através de um 
exame que obtivesse e fizesse uso da informação de nível meta nas decisões sobre o que fazer em seguida [7]. 

No que se refere à Plataforma Java. tais capacidades reflexivas integrais não estão completamente 

especificadas, sendo esse o tema de estudo de várias abordagens [2][5][13]. No entanto, essas propostas 

implicam em um alto grau de alteração na especificação Java. o que tem como consegiiência o comprometimento 

das vantagens corporativas oferecidas pela plataforma J2EE. Contudo, a J2EE define facilidades para 

composição de aplicação, favorecendo o desacoplamento de funcionalidade em componentes lógicos e 
encorajando a reutilização de código orientado a componente. Tais características. aliadas à facilidade de alterar 

a referência a componentes oferecida pela edição das suas entradas nos deployment descriptors (arquivos XML 

- eXtensible Markup Language - usados para configuração de controle e gerenciamento), permitem customizar o 

comportamento do componente através da montagem de aplicação. Tal construção flexível de aplicações 

servidoras pode ser utilizada para facilitar a implementação de mecanismos de tolerância a falhas em aplicações 

distribuídas. 

2. Plataforma Java 
A tecnologia de componentes permitiu o desenvolvimento de complexos sistemas de informação 

através da combinação e extensão de blocos reutilizáveis de software. Nessa linha, os JavaBeans emergiram 
como um importante padrão de componentes Java para aplicações cliente, com as vantagens de portabilidade e 

desenvolvimento em ferramentas visuais [6]. Todavia. eles não foram projetados para criar aplicações 

servidoras. A JVM (Java Virtual Machine) possibilita que uma aplicação execute em qualquer sistema 

operacional - portabilidade WORA ("Write Once, Run AnywhereTM” -. porém componentes servidores precisam 

de serviços adicionais, não providos pela JVM. mas sim por uma infra-estrutura de objetos distribuídos [6]. 

2.1. Enterprise JavaBeans 

A especificação da arquitetura Enterprise JavaBeans (EJB) estende o modelo de componentes 

JavaBeans para suportar componentes servidores. pois considera a existência de um conjunto de serviços de 

informação essenciais (nome. transação. segurança. etc.) providos por uma infra-estrutura de objetos distribuídos 
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(p. ex. CORBA). Em síntese, os EJBs definem uma arquitetura para computação distribuída, baseada em 

componentes servidores, que habilita o desenvolvimento e a implantação de aplicações de negócios [10]. 

Um componente enterprise bean é implantado em um container, que pode estar dentro de qualquer 
servidor EJB. Essa portabilidade é garantida por contratos - implementados por interfaces - entre o container e o 
enterprise bean. e entre o cliente e o container (Fig. 1). O container invoca essas interfaces wrappers (que 

“envolvem” o componente) em tempo de execução. Logo, o cliente não interage diretamente com o enterprise 

bean, mas sim com essas interfaces, cujas classes são geradas automaticamente pelo próprio container. É assim 

que o container intercepta as chamadas a métodos e insere serviços de gerenciamento. Essas interfaces são [14]: 

= Interface Home: provê o acesso aos serviços de ciclo de vida do EJB (criação/destruição de instâncias do 

EJB). O container registra essa interface para cada classe de EJB instalada no mesmo, através da API Java 

Naming and Directory Interface (JNDI), permitindo que o cliente a localize. Quando um cliente cria ou 

localiza um enterprise bean, o container retorna a sua interface Remote. 

= Interface Remote: provê o acesso aos métodos de negócio do enterprise bean, e permite que o container 

faça gerenciamento de estado, controle de transação, serviços de segurança e de persistência. 
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Fig 1: 1: + :O Entecpaiso JavaBean Container. 

As regras associadas com o gerenciamento de ciclo de vida, transações, segurança e persistência de um 

EJB estão definidas em um arquivo associado denominado deployment descriptor (descritor de implantação, ou 
entrada de ambiente, escrito em XML). Essas regras são declaradas em tempo de desenvolvimento. Em tempo de 

execução, o container executa serviços de acordo com os valores descritos por esse arquivo [14]. 

2.2. Plataforma J2EE 

A especificação da Plataforma Java para Corporações, denominada JavaTM 2 Platform, Enterprise 

Edition (J2EE), define uma arquitetura Java unificada, baseada em componentes, centrada em serviços e 

habilitada para aplicações multi-camada, fornecendo suporte de ambiente à arquitetura EJB. Seu Ragusa 

agrega uma série de especificações, dentre um conjunto de lançamentos [8][11][12][15]: 

= J2EE Platform Specification: (Especificação da Plataforma) define as APIs Enterprise Java (EJB, INDI. 
JDBC. Servlets, JSP, JMS, JavaMail, ...) e suas versões, que devem ser suportadas para garantir mínima 
qualidade de serviço, compatibilidade, portabilidade e integração. 

= J2EE Application Programming Model: (Modelo de Programação de Aplicação) que visa auxiliar o 

desenvolvimento de aplicações corporativas multi-camada para a plataforma J2EE. Inclui exemplos e design 

patterns bem sucedidos para corporações. 

= J2EE Compatibility Test Suite: (Conjunto de Testes de Compatibilidade) utilizado por fornecedores de 

software para verificar se sua implementação da plataforma J2EE é compatível com a especificação JZEE 
= J2EE Reference Implementation: (Implementação de Referência - JJEE SDK) é uma implementação da 

especificação da plataforma J2EE, que visa demonstrar suas capacidades, bem como prover uma definição 

operacional da mesma. Está disponível, juntamente com seu código fonte, para livre utilização. 

“ + “Contrato do 
EJB Hon Home Enterprise Bean 

U ‘ identificador do bean) E ete Ei E Componente É 

  

    

A J2EE proporciona, dessa forma, um ambiente de execução integrado, consistente e atestado (Fig. 2 

cujo backbone é constituído pelos componentes EJB. __ 

| (557 [LL TS (R | Cliente \ Aplicação Servidora * Sistemas de 
nae 

Servidor Web E 
Informação 

li Comtrer vio | C Cliente Container Web 

  

  

     

    

Corporativos 

    

—
<
—
—
 

  

  

  

  

  

  

  

| 
| Servlet : : 

| JSP fe ee 
| EJB 

| Cliente ss: HTML i E), Saem 
— XML i } 

| \ } EJB Legado 

Cliente mec ———— } 

Sens = ERP | 
—— Serviços Encanto di a I | 

| (Cliente J Firewall JNDI, JDBC. JTA, JavaMail, JMS, RMI-IOP : j 
Serre \ / 

E E <a | | 

Camada de Apresentação Cama de e Serviços (Intermediária) Camada de Dados _ 
  

Fig. 2: — Ambiente multi-camada J2EE. 
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2.2.1. Aplicação Corporativa 
Uma aplicação corporativa J2EE é feita de um ou mais enterprise beans, de componentes Web, 

componentes de aplicação de cliente e de um depioymen! descriptor referente ao conjunto da aplicação - cada 

componente / aplicação têm seu próprio deployment descriptor (Fig. 3). Uma Ferramenta de Implantação de 

Aplicação cria automaticamente todos os deployment descriptors necessários [8], de acordo com os seguintes 

agrupamentos: 
= Um Enterprise Bean é empacotado em um arquivo .jar. junto com suas classes e deployment descriptor. 

= Um Componente Web - página JSP (Java Server Page) ou Servlet - é empacotado em um Web Archive 

(Arquivo Web), cuja extensão é .war. junto com seus arquivos (HTML. .GIF. etc.) e deployment descriptor. 

= Uma Aplicação Cliente e seu deployment descriptor também sao empacotados em um arquivo .jar. 

= A Aplicação Corporativa. com todos os seus módulos mais o deployment descriptor da aplicação, é 

empacotada em um arquivo tipo .jar, Enterprise Archive (Arquivo Corporativo). cuja extensão é .ear. 
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Fig.3: — Aplicação Corporatva. 

A customização da implantação de uma aplicação J2EE pode ser feita pela edição dos arquivos texto 

XML - apesar dessa tarefa ser mais confiável se feita por ferramentas especializadas. Os depioyment descriptors 

gerados automaticamente também podem ser editados para alterar as funcionalidades dos componentes [8]. 

2.2.2. Modelo de Programação J2EE 

O modelo de programação J2EE fundamenta-se na integração de camadas - montagem da aplicação. É 
dessa forma que o desenvolvimento, a implantação e a reutilização de código orientado a componentes são 
facilitados. Para tanto. a J2EE considera vários cenários de aplicações - apesar de não haver tendências 

implícitas favorecendo um cenário em detrimento de outro [8]. Dentre os cenários suportados. há destaque para o 

cenário denominado de Modelo de Aplicação Multi-camada (Fig. 4), cuja habilidade maior está no fato dele 

desacoplar o acesso a dados de questões de como realizar interações com o usuários, propiciando escalabilidade. 
      1 
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O modelo de programação J2EE também adota o pattern MVC (Model-View-Controllerl), que orienta 0 
processo de decompor uma aplicação em componentes lógicos: o Mode! representa as regras de negócio e de 

dados; o View trata da apresentação: e o Controller gerencia a interação do usuário com o View e as invocações 

ao Model. No modelo de Aplicação Multi-camada da J2EE, o MVC pode ser implementado através de páginas 
JPS, EJBs e componentes JavaBeans, como ilustrado na Fig. 5. 

| r , | 
| Enterprise Beans | 
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Fig. 5: MVC em aplicações J2EE Multi-camada. 

3. Reflexão Computacional 

A reflexão computacional é o processo em que um sistema pode analisar seu próprio comportamento e 

atuar sobre o mesmo. Para tanto, deve conter dados que representem os aspectos estruturais e computacionais do 

sistema. Esses dados devem poder ser manipulados, e devem ser conectados causalmente ao comportamento do 

sistema: alterações nos mesmos devem causar alterações no comportamento e vice-versa [1]. 

Quando a reflexão é aplicada à programação orientada a objetos, tem-se a abordagem de meta-objetos 

[3], que estrutura os objetos em dois níveis: nível base (objeto-base) e nível meta (meta-objeto) [4]. Cada objeto- 
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base x está associado com um meta-objeto “x, que representa aspectos estruturais e computacionais de x, 
gerenciados através de computações feitas em “x. As chamadas aos métodos do objeto-base são desviadas a fim 

de ativar meta-métodos que permitam a modificação do comportamento do objeto-base, ou a adição de 

funcionalidades a seus métodos (Fig. 6). Essa abordagem possibilita a separação dos aspectos funcionais (nível 

base) de uma aplicação dos não funcionais (nível meta). Os métodos da aplicação ficam então no nível base, 

enquanto seu controle e o gerenciamento ficam no nível meta. Assim, a reflexão abre a implementação de um 

sistema sem revelar detalhes desnecessários, fornecendo flexibilidade de implementação: alterar o 

gerenciamento a nível meta não implica em alterar, ou afetar, os algoritmos da aplicação no nível base [1]. 

Meta-Objeto “x ) 
meta_método (); | ” 

/! Controle e Gerenciamento. Nível Meta 

  = 

    | chamadas uo 
: ——¥__nivelbase_ | | 

Pedido pf Objeto-Base x =} 
Resposta Desvio [ método (): E q) Nível Base 

  

Fig. 6: Reflexão Computacional. 

3.1. Reificação 

A reificação (reification), ou materialização, é o ato de converter algo que estava implícito, ou não 

expresso, em algo explicitamente formulado, então disponibilizado para manipulação conceitual, lógica ou 

computacional. É através do processo de reificação que o nível meta obtém as informações estruturais internas 

dos objetos do nível base (métodos e atributos). Porém, o comportamento do nível base, dado por interações 

entre objetos, não é completamente modelado apenas pela reificação estrutural dos objetos-base. É preciso 

intermediar as operações de nível base e transformá-las em informações manipuláveis pelo nível meta [5]. 

Seguindo esse raciocínio. a reflexão computacional pode ser dividida em dois tipos de funções [13][2]: 

=  Introspecção (introspection): também referenciada como reflexão estrutural (structural reflection). que 

refere-se ao processo de obter informação estrutural do programa e usá-la no próprio programa. Isso é 

possível através da representação em nível meta dessa informação, feita por um processo de reificação. 

= Intercessão (intercession): também referenciada como reflexão comportamental (behavioral reflection), 

refere-se ao processo de alterar o comportamento do programa no próprio programa, através do ato de 

interceder, intermediar, ou interceptar [1] operações de nível base (invocação de método, ou assinalamento 

e obtenção de valores de atributos), que podem ser reificadas e então manipuladas pelo nível meta [5]. 

O programa que realiza a reflexão computacional, introspecção e/ou intercessão, é chamado de 

programa meta, enquanto o programa executado na computação reflexiva é chamado de programa base [13]. 

3.2. Reflexão Java - Considerações 

Existem características implícitas de reflexão estrutural (introspecção) na especificação Java da Sun - 

fundamentadas sobre as APIs Java de Reflexão. Contudo, a reflexão comportamental, que permite a intercessão 

de propósito geral de métodos, não é ofertada diretamente pela especificação. Essa é uma das principais 
motivações de estudos que propõem o acréscimo dessa característica ao padrão Java (metaXa [2], OpenJava [13] 

e Guaraná [5]). com o objetivo de permitir que sistemas baseados em Java se beneficiem de um mecanismo de 

reflexão unificado. 

A reflexão, comportamental e estrutural, como mencionado anteriormente, permite um alto grau de 

flexibilidade aos sistemas de aplicação. O ideal seria prover as vantagens reflexivas com uma alteração mínima 

na plataforma Java, garantindo compatibilidade com os sistemas de aplicação existentes. 

Ao se decidir como proporcionar reflexão na plataforma J2EE, deve-se ter em mente que, ao se 

trabalhar com componentes, toma-se implícito que seu código fonte não está disponível (como proposto em 

[13)). Qualquer acesso ao mesmo apenas se dá através de sua interface. Da mesma forma, extensões na JVM 
(como proposto em [2] e [5]) podem implicar em problemas de compatibilidade com a plataforma J2EE. 

comprometendo um dos seus maiores trunfos, que é o ambiente Java corporativo, consistente e certificado. 

4. Replicação Através da Reflexão 
As técnicas de replicação são uma alternativa para que os serviços em um sistema de informação 

continuem a ser fornecidos mesmo na ocorrência de falhas - maior confiabilidade e disponibilidade. Uma das 

formas de implementar técnicas de replicação é através da utilização da reflexão computacional. 

Em sistemas distribuídos, as unidades de replicação - réplicas - são distribuídas em diversos pontos da 

rede. A coordenação da replicação define protocolos que asseguram a consistência e a transparência do conjunto, 

bem como o controle de concorrência e a recuperação em caso de falha. Isso habilita a noção de serviço abstrato 
para o cliente, pois o que é visto como um único serviço, na realidade é um grupo de serviços replicados [4]. 
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Existem várias abordagens que são capazes de mascarar falhas individuais de réplicas membros de um conjunto 

de serviços replicados, como por exemplo a replicação passiva e a replicação ativa. 

A validação da proposta desse artigo baseia-se na implementação do mecanismo de replicação passiva 
de componentes servidores da plataforma J2EE. visando tolerância a falhas. Nessa estratégia de replicação, 

apenas uma réplica - a primária - recebe. executa e responde às invocações dos clientes. As restantes - réplicas 

backups - têm a função de substituir a réplica primária em caso de falha. A consistência do grupo é assegurada 

pelo primário, que envia mensagens de checkpoints para as backups (Fig. 7). No caso de falha, é realizada uma 

eleição e o backup selecionado assume a partir do checkpoint mais recente. 
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Fig. 7: Grupo de réplicas passivas. 
  

Essa técnica de replicação pode ser implementada em um nível meta. O desenvolvedor decide quais 

métodos do nível base devem ser replicados - tipicamente os que modificam o estado da aplicação -, e o nível 

meta controla o objeto reflexivo primário, interceptando as invocações aos métodos reflexivos e manipulando. 

portanto. o protocolo de comunicação entre as réplicas. Assim, o nível base é idêntico no servidor primário e nas 

réplicas backup, porém as ações realizadas por ambos no nível meta são diferentes: o primário envia checkpoints 
para as réplicas backup após cada invocação de método reflexivo, e as mesmas processam esses checkpoints [1]. 

5. Conclusões 
Como mencionado anteriormente, a plataforma J2EE já contém características de introspecção - 

fundamentadas sobre as APIs Java de Reflexão [9] -. que inclusive são utilizadas por ferramentas de 

desenvolvimento para levantar informações estruturais (métodos, atributos) dos componentes [6]. Ao mesmo 
tempo, a J2EE adota um modelo de Aplicação Multi-camada que, auxiliado pelo pattern MVC. favorece a 

habilidade de desacoplar a funcionalidade da aplicação em componentes lógicos. Assim. ao se escolher esse 

modelo de aplicação. tem-se o isolamento da lógica de negócio (ou dos aspectos funcionais da aplicação 
corporativa) na Camada de Negócio, gerando a possibilidade de implementação da reflexão computacional 

apenas sobre os componentes de negócio - no caso, EJBs. Tal reflexão estaria restrita a um determinado módulo 
funcional da aplicação, não estendendo-se a toda plataforma, como proposto por outras abordagens de reflexão 

Java [2)[5][13]. Entretanto. isso não invalida a capacidade de alteração de comportamento da aplicação. uma 

vez que é na lógica de negócio que estão os métodos e procedimentos que definem o domínio funcional da 

aplicação. Por conseguinte, mantém-se a idéia de um nível meta capaz de controlar a aplicação. com 
independência em relação ao nível base. 

Também é importante ressaltar que o Implantador / Montador de Aplicação J2EE, ao trabalhar com 

componentes EJB, não tem acesso ao seu código fonte, sendo que para realizar alteração de sua a funcionalidade 

- visando alteração de seu comportamento ou adaptação a novos requisitos de aplicação - não é possível trabalhar 
com extensão de código (proposta de reflexão comportamental em [13)). Contudo, existe a facilidade de se 

alterar, ou redirecionar, a referência a componentes EJB (alteração de nome JNDI) no momento da montagem da 
aplicação (edição de entradas nos deployment descriptors), inserindo assim a figura de um meta componente. 

Tais características em conjunto permitem realizar uma composição de aplicação que proporcione 

intercessão de propósito geral aos método dos componentes de negócio da J2EE, gerando abertura para 

implementação da reflexão comportamental. Essa é, portanto. a abordagem adotada para implementar 

mecanismos de replicação visando tolerância a falhas. Nela não há alterações das características da plataforma 

J2EE. apenas a utilização dos princípios definidos por sua arquitetura. Conseguentemente, mantém-se 

compatibilidade com o padrão J2EE: linguagem Java padrao, bytecode, JVM, APIs Enterprise Java e ambiente 

corporativo consistente. 

5.1. Estado Atual do Trabalho 
O presente projeto, conforme justificado acima, adota o Modelo de Aplicação Multi-camada da J2EE e 

atualmente encontra-se no estágio de estudo da viabilidade da proposta de intercessão de método de negócio. Tal 
proposta está ilustrada na Fig. 8. onde a intercessão de funcionalidade é realizada: 

» pela inclusão da figura de um meta componente, com as novas funcionalidades que se quer adicionar; 

» | pela inclusão de componentes wrappers, que se encarregam de inserir e controlar o meta componente na 

aplicação. e são orientados pelo MVC: componentes Web (View), componentes JavaBeans (Controller): e 

* | pelo redirecionamento da referência ao componente de negócio EJB (no MVC, o Model), feito pela edição 

de seu nome JNDI no deployment descriptor (arquivo XML). 
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Fig.8: Proposta para intercessão de funcionalidade na plataforma J2EE. 

Quando a proposta de intercessão estiver estabilizada, será o momento de validá-la. Isso será feito 

através da implementação de um mecanismo de replicação passiva que atue no nível meta do modelo da Fig. 8 - 

como o descrito na seção 4 desse artigo -, e seja invocado por componentes wrappers, verificando portanto as 

proposições dessa abordagem. 
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Resumo 

Existem atualmente diversos tipos de ferramentas para injeção de falhas por software. 

Muitas delas, no entanto, apreseniam um destes problemas: ou causam um overhead 

muito grande na aplicação alvo ou só conseguem representar um modelo de falhas 

significativo em um nível muito baixo, muito próximo do hardware mas muito distante da 
aplicação. Neste artigo, apresenta-se um técnica de implementação de ferramentas de 
injeção de falhas que procura conirabalançar estes dois fatores. 

Abstract 
There are many kinds of software fault injection tools nowadays. Many of them, however, 

present one of the following problems: either they cause a great overhead on the target 

application, or they can only represent a significant fault mode! in a very low level, near 

the hardware, but too distant from the application. This article presents a technique for 

implementing fault injection tools that counterbalances these two factors. 

Universidade Estadual de Campinas - SP 

Instituto de Computação 

I. Introdução 

Neste artigo propõe-se o uso de uma ferramenta de injeção de falhas (FIRE) que utiliza 
reflexão computacional com o objetivo de reduzir o custo associado à injeção. A arquitetura reflexiva 
utilizada é estrutural, onde a estrutura estática das classes da aplicação alvo é alterada, de forma a 
se implementar o comportamento desejado. 

O artigo está dividido da seguinte forma: a seção 2 apresenta a terminologia utilizada em 
injeção de falhas; a seção 3 apresenta a técnica de injeção de falhas como forma de validar sistemas 
tolerantes a falhas; a seção 4, o conceito de reflexão computacional bem como a linguagem reflexiva 
utilizada na implementação da ferramenta em questão: na seção 5 é apresentada a ferramenta FIRE; 
finalmente. a seção 6 apresenta uma breve conclusão. 

Il. Terminologia 

A terminologia em português na área de tolerância a falhas é ainda bastante controversa. Os 

termos aqui apresentados estão baseados em [1] e [4]. 

e segurança de funcionamento (dependability): pode ser definida como a qualidade do serviço 

fornecido pelo sistema, tal que a confiança possa ser justificadamante nele depositada. De 

acordo com [2], as duas principais medidas da segurança de funcionamento são: 

- confiabilidade (reliability): probabilidade do sistema não apresentar defeitos em um intervalo 

de tempo; 
- | disponibilidade (availability): probabilidade do sistema estar operando em um determinado 

intervalo de tempo; 

e falha (faull): é a causa direta de um erro; 

e erro (error: parte do estado errôneo do sistema que constitui a diferença em relação ao estado 

válido [1]: 
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e defeito (failure):um defeito em um sistema ocorre quando seu comportamento desvia daquele 

requerido pela sua especificação; 

e validação: o processo de validação da segurança de funcionamento consiste na verificação, para 

retirada de falhas, e na avaliação, para estimar medidas de confiabilidade, disponibilidade, 
eficiência dos Mecanismos de Tolerância a Falhas (MTF's), entre outras. 

HI - Injeção de Falhas 

A segurança de funcionamento de um sistema computacional tolerante a falhas deve ser 
validada de forma a garantir que sua redundância foi corretamente implementada e o sistema 
fornecerá o nível desejado de confiabilidade. A injeção de falhas - a inserção deliberada de falhas em 

um sistema para determinar sua resposta - representa uma solução eficiente para este problema. A 

seguir são apresentados os principais tipos de falhas. 

Falhas de hardware: são classificadas principalmente quanto à duracão [2] 

e falhas permanentes: causadas por danos irreversíveis em um certo componente. Uma vez que 

tenha ocorrido uma falha permanente, o componente com a falha deve ser substituído ou, se 

possível, reparado; 

e falhas transientes: são causadas por distúrbios ambientais, como flutuações de voltagem, 

interferência eletromagnética ou radiação. Geralmente são de curta duração e não causam danos 
permanentes (ainda que possam levar o sistema a um estado errôneo); 

e falhas intermitentes: tendem a oscilar entre períodos de atividade errônea e de dormência. 

Geralmente são causadas por erros de projeto, que resultam em hardware instável. 

Falhas de hardware que conduzem a erros de software: são erros de software induzidos pelo 

hardware. Podem ser classificadas em: falhas de memória, falhas de processador, falhas de 
barramentos, falhas de I/O e falhas de comunicação; 

Falhas de Software: são causadas por problemas na especificação, no projeto ou na codificação do 

programa. Podem ser classificadas em: falhas de inicialização, falhas de atribuição e falhas de 
decisão. 

Uma vez caracterizada a injeção de falhas e apresentados os principais tipos de falhas, será 
apresentada a técnica de injeção de falhas por software. 

11.1 - Injeção de falhas por software 

Na injeção de falhas por software (ou simplesmente, injeção por software), falhas lógicas são 

introduzidas em um protótipo de software do sistema, com o objetivo de emular a consequência de 

falhas físicas. Esta técnica apresenta as seguintes vantagens em relação à injeção física: 

e facilidade de realização, pois não necessita de equipamento especial de hardware; 

e a controlabilidade e observabilidade do sistema durante os testes é mais fácil. 

Esta técnica é adequada para a validação de mecanismos de tolerância a falhas 

implementados por software, por ter a capacidade de injetar condições de erros específicas que 

permitam ativar esses mecanismos, o que não pode ser garantido na injeção física. 
Entretanto esta é uma técnica extremamente intrusiva, afetando o tempo de resposta da 

aplicação alvo. Na seção VII será apresentada a ferramenta FIRE, que através da reflexão 
computacional minimiza este efeito. 

A injeção por software pode ser classificada em dois tipos: injeção em tempo de compilação e 

injeção em tempo de execução. Detalhes sobre estes tipos de injeção podem ser encontrados em [2] 
e [8]. 
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IV - Reflexao Computacional 

Reflexão computacional é a atividade executada por um sistema quando este faz 

computações sobre suas próprias computações [7]. O sistema é dividido em dois níveis: nível base, 
no qual implementa-se a funcionalidade da aplicação, e meta-nível, que observa e manipula a 
estrutura e/ou comportamento do nível base. 

Entre as vantagens da utilização dessa técnica na injeção de falhas por software, pode-se 
citar: 

e redução de perturbação no código da aplicação alvo através da separação enire o nível base e o 
meta-nível (permitindo independência entre a funcionalidade da aplicação e a 

injeção/monitorização); 
* a implementação da injeção/monitorização em meta-nível permite a reutilização de componentes, 

pois ela independe da aplicação; 

e flexibilidade na injeção de falhas devido ao uso de metaobjetos. que podem injetar diferentes 

tipos de falhas em diversos objetos do nível-base. 

A linguagem reflexiva escolhida para implementação da ferramenta FIRE foi o OpenC++ 2,5. 

IV.1 - OpenC++ 2.5 

O OpenC++ 2.5 é uma ferramenta para o desenvolvimento de tradutores e analisadores de 
código C++. O programador que deseja utilizar o OpenC++ 2.5 deve escrever um programa em meta- 
nível que especifica como traduzir ou analisar um programa C++. A seguir o programa em meta-nível 
é compilado pelo compilador OpenC++ e ligado (estática ou dinamicamente) ao compilador como um 

plug-in. O compilador resultante traduz ou analisa o programa fonte (que constitui o nível-base) de 

acordo com o especificado pelo meta-nível. 

O meta-nível é escrito de acordo com uma interface, que constitui o protocolo de Metaobjeto 
do OpenC++ 2.5 (PMO). 

O nível base é primeiramente pré-processado pelo pré-processador C++ e depois dividido 

em pequenos pedaços de código. Estes pedaços são traduzidos por metaobjetos e remontados, 

formando um programa C++ completo. No OpenC++ 2.5, estes pedaços de código são representados 
por metaobjetos Ptree (parse tree). Ainda que os metaobjetos sejam idênticos a objetos C++ 

convencionais, eles fazem parte do compilador e representam meta-características do nível base (daí 

serem denominados metaobjetos). 

A arquitetura da OpenC++ 2.5 é certamente diferente da maioria das arquiteturas reflexivas. 

Entretanto, o metaobjeto continua controlando o comportamento do nível-base. A diferença é que o 
nível base não é interpretado da maneira convencional, mas sim traduzido em tempo de compilação 
de forma que o comportamento desejado seja implementado. Ou seja, o meta-nível diz como o nível 

base deve ser traduzido e o compilador OpenC++ realiza esta tradução. Ao final do processo, tem-se 
um programa C++ convencional, onde o comportamento desejado foi implementado (nas arquiteturas 

reflexivas convencionais, o meta-nível altera o comportamento do nível-base em tempo de execução). 
Como em outras linguagens reflexivas, a classe do metaobjeto tem um membro para cada ação 

básica do objeto, como por exemplo chamadas de métodos, escrita e leitura de dados, criação de 
objetos e assim por diante. 

V. A ferramenta Fire 

A FIRE (Fault Injection Using a Reflexive Architecture) [4] é uma ferramenta de injeção de 
falhas por software que utiliza reflexão computacional (seção 4) para injetar falhas e monitorizar seus 

efeitos. Originalmente. ela foi desenvolvida utilizando-se uma versão do OpenC++ que possuía uma 
arquitetura reflexiva convencional. Aqui é apresentada uma nova versão da ferramenta, 
implementada com a versão 2.5 do OpenC-++. 

Entre as principais qualidades da FIRE, pode-se citar: modularidade, a fim de facilitar a 

incorporação de novas características; reusabilidade, para permitir fácil adaptação em aplicações alvo 
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diferentes, e portabilidade, para permitir sua utilização em plataformas (hardware/software) diferentes 
com alterações mínimas. 

A arquitetura da ferramenta FIRE é apresentada na figura 1. Seus principais componentes 
são: uma aplicação alvo, uma biblioteca de meta-nível, um controlador e uma interface com o usuário. 
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  x“ 

Meta-nível 
escalonador = injetor + sensor 

  
  

Aplicação Alvo |   
  

Figura 1: Arquitetura da ferramenta FIRE 

A aplicação alvo é uma aplicação orientada a objetos, cujos componentes tolerantes a falhas 

devem ser validados. Ela deve ser submetida a uma fase de instrumentação, na qual as diretivas de 
reflexão são introduzidas. 

A biblioteca de meta-nível é anexada à aplicação alvo em tempo de compilação e define 
meta-objetos denominados escalonadores, compostos por um injetor e um sensor. O primeiro 
corrompe valores do objeto base e o segundo coleta dados sobre o processo de injeção de falhas. 

O controlador coordena o experimento: inicia o processo da aplicação, controla injetores e 
sensores e armazena dados coletados. E composto por um gerente de injeção, que lê a falha a ser 

injetada do arquivo de falhas e a transfere ao escalonador (que por sua vez a transfere ao injetor), e 
por um monitor, que recebe os dados recebidos pelo sensor e os armazena no arquivo de histórico do 

experimento. 

A interface do usuário auxilia na observação e manutenção dos experimentos. 

V.1 - Aspectos de Implementação 

É necessário de alguma forma estabelecer uma conexão entre a aplicação a ser testada e a 
biblioteca de meta-nível, que contém os métodos que vão realizar a injeção de falhas em tempo de 
execução. Para fazer esta conexão utiliza-se um módulo da ferramenta FIRE implementado 
utilizando-se a linguagem OpenC++ 2.5. 

A partir de uma aplicação previamente instrumentada, este módulo insere novo atributo em 

cada classe que sofrerá injeção. Este atributo cnama-se metaobj e é da classe SchedulerMetaObj, 

que implementa a biblioteca de meta-nível. 
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Há três tipos de injeção permitidos pela ferramenta: injeção em argumentos de métodos, 
injeção em valores de retorno e injeção em argumentos. Para cada tipo, o módulo de conexão tem 
um comportamento distinto. 

Injeção em Argumentos de Métodos 

Para cada método a sofrer injeção, é inserida uma chamada a metaob).Inject(), em que se 
passa por referência o argumento a sofrer injeção. Assim, toda vez que o método em questão é 
chamado, o argumento desejado é corrompido. 

Injeção em Valores de Retorno 

Para fazer injeção em valores de retorno. o módulo de conexão faz um parse do método em 
questão e substitui toda a ocorrência de “return exp” por “return metaobj.Inject_re(expn”. O método 
metaob.Inject re() retorna a expressão corrompida. 

Injeção em Atributos 

Para realizar injeção em atributos, o módulo de conexão substiui toda a ocorrência do atributo 
em questão por “metaob).Inject at(atributo)”. O método metaobj.Inject at() retorna o valor do atributo 

corrompido. 

No quadro abaixo é apresentado um pequeno trecho de uma aplicação instrumentada, antes 
e depois de se ter efetuado a conexão com a biblioteca de meta-nível: 

  

Antes da Conexão Após a Conexão 
metaclass MetaClass Person: 
  

class Person ( 
public: 

Person(int): 

inject re int BirthdayComes(); 

private: 

int age: 

e 

Person::Person(int i) 
{ 
t 

} 
age=. 

int Person::BirthdayComes() 

age++; 
return age;     

class Person { 

public: 

Person(int); 

int BirthdayComes(); 
private: 

int age: 

SchedulerMetaObj metaobj; 
}: 

Person::Person(int i) 

{ 

} 
age=i; 

int Person::BirthdayComes() 

{ 
age++: 

return metaobj.Inject_re (age); 

    
A instrumentação da aplicação-alvo é bastante simples e consiste basicamente em 

especificar quais classes estarão sujeitas à injeção e onde ela ocorrerá (neste exemplo, ela ocorre no 

valor de retorno do método BirthdayComes). As linhas em negrito correspondem às alterações 
efetuadas na aplicação alvo pelo módulo de conexão com o meta-nível. A injeção de falhas ocorrerá 
através do método Inject re, cujo comportamento dependerá do arquivo de falhas fornecido ao 

gerente de injeção, que define, ente outras coisas, o padrão de repetição da falha (permanente, 

intermitente ou transiente) e a operação a ser realizada para corromper o alvo. 
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VI - Conclusão 

A ferramenta FIRE consegue representar falhas em troca de mensagens e falhas em 
atributos de classes. Estas últimas podem simular, por exemplo, uma falha de hardware que causa 

uma leitura errônea do atributo. Desta forma, a ferramenta consegue representar falhas de alto nível. 

O custo da injeção de falhas utilizando a FIRE consiste no custo associado a chamada dos 
métodos responsáveis pela injeção. Ainda que em algumas circunstâncias este custo possa 
representar um overhead inaceitável, ele não é significativo para a maioria das aplicações. 
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Abstract 

Dependable Multiparty Interacion (DMI) has recently been introduced as a mechanism 

that provides reliable interaction between participants. Specifically, a DMI is a multiparty 
interaction mechanism that provides facilities for handling concurrent exceptions and assuring 
consistency upon leaving the interaction. This paper describes how the DMI mechanism can 
be added to a programming language. 
Keywords: DMI, multiparty interaction, concurrent exception handling 

1 Introduction 

Parallel programs are usually composed of diverse concurrent activities, and communication and 

synchronisation patterns between these activities are complex and not easily predictable. Thus, 

parallel programming is widely regarded as difficult: [1], for example, says that parallel program- 
ming is “more difficult than sequential programming and perhaps more difficult than it needs 
to be”. In addition to the normal programming concerns, the programmer has to deal with the 

added complexity brought about by multiple threads of controls: managing their creation and 

destruction and controlling their interactions via synchronisation and communication. 
Furthermore, with the proliferation of distributed systems, computer communication activi- 

ties are becoming more and more distributed. Such distribution can include processing, control, 

data, network management, and security [2}. Although distribution can improve the reliability 

of a system by replicating components, sometimes an increase in distribution can introduce some 

undesirable faults. To reduce the risks of introducing faults when distributing applications, and of 
coping with residual faults, it is important that this distribution is implemented in an organised 

way. 
As in sequential programming, complexity in distributed, in particular parallel, program devel- 

opment can be managed by providing appropriate programming language constructs. Language 

constructs can help both by supporting encapsulation so as to prevent unwanted interactions be- 

tween program components and by providing higher-level abstractions that reduce programmer 

effort by allowing compilers to handle mundane, error-prone aspects of parallel program imple- 

mentation [1]. 
One of such language constructs is an extension to the multiparty interaction mechanism [3] 

[4] [5] [6] called Dependable Multiparty Interaction (DMI) [7]. This paper describes how a DMI 
mechanism can be embedded in a programming language. Section 2 presents the DMI mechanism 

and Section 3 presents a language called DIP (Dependable Interacting Processes) in which the 

DMI mechanism is a basic language construct. 

2 Dependable Multiparty Interactions 

Existing multiparty interaction mechanisms do not provide features for dealing with possible faults 
that may happen during the execution of the interaction. In some, the underlying system that



is executing those multiparty interactions will simply stop the system in response to a fault. In 

DisCo, for instance, if an assertion inside an action is false, then the run-time system is assumed 

to stop the whole application. This situation is unacceptable in many situations. 
In this section, exception handling is added to multiparty interactions in order to provide some 

form of dealing with faults that may happen during the execution of the interaction. This new 

mechanism is called a dependable multiparty interaction (DMI). Specifically, a DMI is a multiparty 

interaction mechanism that provides facilities for: 

e HANDLING CONCURRENT EXCEPTIONS: when an exception occurs in one of the bodies of 

a participant, and not dealt with by that participant, the exception must be propagated 

to all participants of the interaction [8] [9]. A DMI must also provide a way of dealing 
with exceptions that can be raised by one or more participants. Finally, if several different 

exceptions are raised concurrently, the DMI mechanism has to decide which exception will 

be raised in all participants. 

e ASSURING CONSISTENCY UPON EXIT: a participant can only leave the interaction when all 

of them have finished their roles and the external objects are in a consistent state. This 

property guarantees that if something goes wrong in the activity executed by one of the 
participants, then all participants have an opportunity to recover from possible errors. 
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Figure 1: Dependable Multiparty Interaction 

The key idea for handling exceptions is to build DMIs out of not necessarily reliable multiparty 
interactions by chaining them together, where each multiparty interaction in the chain is the 

exception handler for the previous multiparty interaction in the chain. Figure 1 shows how a 

basic multiparty interaction and exception handling multiparty interactions are chained together 

to form a composite multiparty interaction, in fact what we term a DMI, by handling possible 

exceptions that are raised during the execution of the DMI. As shown in the figure, the basic 
multiparty interaction can terminate normally, raise exceptions that are handled by exception 

handling multiparty interactions, or raise exceptions that are not handled in the DMI. If the basic 

multiparty interaction terminates normally, the control flow is passed to the callers of the DMI. 

If an exception is raised, then there are two possible execution paths to be followed: 1) if there 

is an exception handling multiparty interaction to handle this exception, then it is activated by 

all roles in the DMI; iz) if there is no exception handling multiparty interaction to handle the 

raised exception, then this exception is signalled to the invokers of the DMI. The whole set of 

basic multiparty interaction and the exception handling multiparty interactions are represented 

as one entity, a composite multiparty interaction since they are isolated from the outside in order 

that, for example, the raising of an exception is not seen by the enclosing context of a DMI. 
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The exceptions that are raised by the basic multiparty interaction or by a handler, should 

be the same for all roles in the DMI. If several roles raise different concurrent exceptions, the 
DMI mechanism activates a exception resolution algorithm based on [8] to decide which common 
exception will be raised and handled. 

Further information about DMIs can be found in [7]. 

3 Dependable Interacting Processes - DIP 

Dependable Interacting Processes (DIP) is a language that allows a designer to specify exception 
handling in multiparty interactions. DIP extends languages like DisCo [10] and IP [4] (Interacting 
Processes), where exceptions are not considered in the specification of a system. 

A program in DIP is composed of a set of objects O (instances of classes), a set of teams T 

(instances of actions), and a set of players P (instances of processes). 

e program = (O, T, P) 

Each program in DIP has a global state that is represented by the set of objects O. The objects 

that represent the global state of a DIP program are called global objects; Ogtobai- Changes to the 

global objects of a DIP program can only be made inside a team belonging to the set of teams 

T. Players in DIP are responsible for specifying the order in which the teams in T are executed, 

hence the order in which the state of a DIP program changes. Further information about DIP 

objects and DIP players can be found in [7]. 

3.1 DIP Teams 

Teams are used to describe dependable multiparty interactions in DIP. A team ¢ in DIP is com- 

posed of a name, a main body b (called simply the body from now on) and a set of handler teams 
H. The body of a team and the handler teams are associated via the exceptions that can be raised 

inside the body of the team. 

e t= {nameteam, 5. H} 

e H= {hy,...,hn}, where n > 0 

An example of the team structure is in Figure 2. 

3.1.1 Team Body 

Each body » is composed of: i) a set of roles R; 2) a set of objects O,o1e, that are manipulated by 

the roles, i.e. objects that are sent to the team as role parameters; iti) a set of local objects Ojocai 

that have the same semantics as global objects with respect to the roles in R, i.e. roles can modify 

these objects only inside another team; iv) a set of local teams LT (nested teams) used to modify 
the local objects in Ojocat; v) a boolean expression, called guard, that checks the preconditions of 

the team and must be true in order for the roles of the team to start; vi) a boolean expression, 

called assertion, that checks the post-conditions of the team and must be true in order for the 
roles to finish normally: and a set of outcomes OUT it can produce, ie. a normal outcome or 

one exception which is signalled to the callers of the team. The exceptions a team can signal are 

expressed as a list after the word exceptions, see Figure 2. The list is structured as a tree, e.g. 

e(e;,€2) represents a tree in which e is the parent of e, and e». Local objects and local (nested) 
actions are created when all roles become active and destroyed when the roles become inactive 

again. 

© b={R,O;otes; Olocat; LT, guard, assertion, OUT} 

e Oseam = Otocai J Orotes



  

action naMéteam IS 

body is 

body b 

exceptions e(e1, 2) 
end body 

handler for e is 
body 

body of handler for exception e 
end body 

handler for e; is 

body 

body of handler for exception e1 

end body 
handler for e» is 

body 

body of handler for exception e» 

end body 

end action 

  

Figure 2: Team Structure in DIP 

e Oroles Cc Ogtobal 

The syntax of a team body is based on the syntax of IP teams, while the semantics of the use 

of objects is similar to DisCo actions. Teams in DIP differ from the IP teams in the sense that 

IP allows the static definition of processes that belong to that team, while in DIP the only static 

computation code allowed is the one inside the roles of the DIP team. The semantics of objects 
that are sent to a DIP team are very similar to the way objects are treated in DisCo actions, i.e. 

they can only be used in one team at a time. 

3.1.2 Team Guard and Assertion 

Guard is a boolean expression, a precondition, over the objects that are carried to the team by the 

roles (O;oies). This boolean expression is tested only when all roles become active in an execution 

of a team. The guard states a necessary condition, not sufficient, for the team to start. If the 
guard does not hold, then an exceptional outcome is produced and it can be treated by a handler. 

The guard can be empty, having the same effect as if it is always true. 

e The body of a team starts when all roles are active and the guard of the body is true. 

e If team t, and team tz are active, then O:, 1 Oz, = {}. 

Assertion is a boolean expression, a post-condition, over the team’s objects (Oteam). This 

expression must be true in order for the team to finish normally. Similarly to the guard, if the 

assertion does not hold, then an exceptional outcome is produced and it can be treated by a 

handler. The assertion can be empty, having the same effect as if it is always true. 

e The body of a team terminates normally when none of the roles of the body fail and the 

assertion of the body is true. 
  

In Figure 3, we show how a guard and an assertion can be inserted in the body of a team. 

The guard-boolean-expression and assertion-boolean-expression are expressions over the objects of 

the team, i.e. Ozeam 
Team guard and assertion have similar meaning to guard and assertions in DisCo. There are 

some major differences though. First, an action in DisCo is only activated if the guard is true, 
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action namescom is 
body is 
guard guard-boolean-expression 

assertion assertion-boolean-expression 

end body 

end action 

  

Figure 3: Guard and Assertion Declaration in DIP 

while in DIP the body of the team is only activated if the guard is true. If the guard is not true 
in DIP, then an exception can be raised and a handler for that exception will be tried. Second. 

assertions in DisCo can be inserted anywhere inside an action, while in DIP, the assertion is used 

only for testing post-conditions, hence it is tested at the end of DIP team’s execution. The third 
difference is that a DIP assertion can raise an exception if it is false, and an exception handler 
may be executed. In DisCo, if an assertion is false, then the system is assumed to stop. 

3.1.3 Team Outcomes 

A team can produce two different kinds of outcomes (results): i) normal, when all roles are 

activated, guard and assertion are satisfied: ii) exceptional outcome, when guard or assertion are 

false; when a role fails to perform its activity; or when an object being manipulated by a role has 

at least one of its assertions signalling an exception. 

3.1.4. Team Roles 

Roles are the means for describing computation inside a team. Each role r; has a name, a set of 

objects, Oyoie,, and a set of commands C,.:., . The objects used by the role are a subset of the 

objects of the team. Roles are passive entities but become active when players, or the roles in a 

containing team, activate them. 

e R={ri,...,7m}, where m>1 

T= {name role; - Orole,» Croie, ) forl < i < m 

e O role; © Orotes 

An example of roles in a team is shown in Figure 4. 
  

action nNaMéeam IS 

body is 

role 7; with object, is 
commands for role ry 

end role 

role rm with objectm is 
commands for role Tr, 

end role 

end body 

end action 

  

Figure 4: Roles Declaration in DIP 

Roles in DIP, have a similar syntax to roles in IP teams, but their semantics differ greatly. 

For example, in IP, roles do not have to start at the same time, they are more like methods in 

object-oriented languages. Synchronisation can be achieved, in IP, by means of its interaction 

basic construct.



3.1.5 Team Handlers 

Each team ¢ can have an associated set of handlers h;. Each handler is composed of a set of 

roles, a set of objects that are manipulated by the roles, a guard, an assertion, a set of exceptional 

outcomes, and a set of exceptions handled by this handler. A handler is activated when one of the 
exceptions it handles is raised in the body of a team or in another handler. Handlers can be used 

for several purposes: to recover a team from an error situation; to relax the guard of a team!; 

to relax the assertion of a team; to execute a new diverse version of a team with different guard, 
roles, and assertion; and so on. A handler has basically the same structure as the body of the 

team, but is activated by an exception or set of exceptions H;. OUT; is the set of outcomes the 

handler h; can produce. 

º h; = {b, H, OUT; 

4 Conclusion 

This paper has presented how a recently new concept for multiparty interactions that can handle 

concurrent exceptions, i.e. the Dependable Multiparty Interaction mechanism, could be embedded 

in a programming language. The language presented in this paper is called Dependable Interacting 
Processes (DIP). This new language is based on two existing languages: DisCo [10] and IP [4]. 
Tools for the language presented in this paper are currently under development. 

Formal specification of the language construct presented in this paper can be found in [11]. 
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1B.g. imagine that a team needs two devices to execute an activity, but only one is available (the other may be 

broken), the guard will not be true, but a handler more complex than the body of the team can execute the same 
activity in a degraded mode. 
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