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 :: Chamada de Trabalhos - WTF
Objetivos

A área de pesquisa em testes e tolerância a falhas visa desenvolver técnicas para a construção de
sistemas computacionais confiáveis e de alta disponibilidade. O Workshop de Testes e Tolerância a
Falhas (WTF) é um excelente fórum para discussões e troca de idéias sobre trabalhos teóricos e
práticos relacionados a testes e a tolerância a falhas, em andamento tanto na academia como na
indústria. Tal como nas quatro edições anteriores, a oitava edição do WTF será realizada em conjunto
com o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC). Atualmente, o WTF é classificado no
Qualis/CAPES como C Nacional.

Tópicos de Interesse

A lista não exaustiva de tópicos de interesse para o WTF é a seguinte: 

- Algoritmos Distribuídos 
- Arquiteturas de Software e Hardware 
- Bancos de Dados 
- Clusters de Alta Disponibilidade 
- Comunicação em Grupo 
- Checkpointing 
- Computação Móvel e Embarcada 
- Grades Computacionais 
- Ferramentas e Automação de Testes 
- Linguagens de Programação 
- Métodos Analíticos para Determinação de Dependabilidade 
- Middlewares e Web Services 
- Multicast e Roteamento 
- Redes P2P, Móveis e Ad-Hoc 
- Segurança Crítica (Safety) 
- Sistemas Operacionais 
- Tempo Real 
- Técnicas/Geração de Dados de Teste 
- Tolerância a Intrusões 
- Validação Experimental e Simulação 

FORMATO DO WORKSHOP

O WTF será realizado no dia 29 de Maio de 2007 e incluirá a apresentação dos artigos aceitos para
publicação, intercalados com discussões e palestras convidadas. Descrição de trabalhos preliminares
ou de projetos em andamento nos diversos grupos de pesquisa poderão ser apresentados na forma de
resumos estendidos. Estes também serão apresentados durante o workshop.

INFORMAÇÕES PARA AUTORES

Os trabalhos devem ser escritos em português ou inglês. Artigos devem possuir no máximo 14 páginas,
incluindo resumo, figuras, anexos, referências, etc. Resumos estendidos devem possuir no máximo 4
páginas. Todos os trabalhos aceitos e revisados, segundo as recomendações do comitê, serão
publicados nos anais do SBRC, no volume de workshops. 

O formato dos trabalhos deve ser aquele indicado para artigos pela Sociedade Brasileira de
Computação (SBC), cujos modelos estão disponíveis em https://submissoes.sbc.org.br /templates.
Evitar figuras em bitmap ou pequenas demais. A submissão será eletrônica através do JEMS (no
endereço https://submissoes.sbc.org.br). O arquivo deve estar necessariamente no formato Postscript
(usar generic postscript) ou PDF (Portable Document Format). 

Importante: Os autores de trabalhos selecionados deverão inscrever-se no SBRC e no WTF e
comparecer ao evento para apresentação do seu trabalho.

Datas Importantes

02/Abril/2007 (12h00) – prazo para registro de trabalhos 
09/Abril/2007 (12h00) - prazo para submissão (upload) de trabalhos
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23/Abril/2007 – prazo para divulgação do resultado da seleção 
28/Abril/2007 – prazo para entrega da versão final 
29/Maio/2007 – realização do evento 
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Abstract. Optimistic replication can provide high data availability for col-

laborative applications in large scale distributed systems (grid, P2P, and mo-

bile systems).  However, if data reconciliation is performed by a single node, 

data availability remains an important issue since the reconciler node can fail. 

Thus, reconciliation should also be distributed and reconciliation data should 

be replicated. We have previously proposed the DSR-cluster algorithm, a dis-

tributed version of the IceCube semantic reconciliation engine designed for 

cluster networks. However DSR-cluster is not suitable for P2P networks, 

which are usually built on top of the Internet. In this case, network costs must 

be considered. The main contribution of this paper is the DSR-P2P algorithm, 

a distributed reconciliation algorithm designed for P2P networks. We first 

propose a P2P-DHT cost model for computing communication costs in a DHT 

overlay network. Second, taking into account this model, we propose a cost 

model for computing the cost of each reconciliation step. Third, we propose an 

algorithm that dynamically selects the best nodes for each reconciliation step. 

Our algorithm yields high data availability with acceptable performance and 

limited overhead. 

1. Introduction 

Large-scale distributed collaborative applications are getting common as a result of 

rapid progress in distributed technologies (grid, P2P, and mobile computing). Consider a 

professional community whose members wish to elaborate, improve and maintain an 

on-line virtual document, e.g. notes on classical literature or common bibliography, 

supported by a P2P system. They should be able to read and write application data. In 

addition, user nodes may join and leave the network whenever they wish, thus hurting 

data availability.  

 Optimistic replication is largely used as a solution to provide data availability for 

these applications. It allows asynchronous updating of replicas such that applications 

can progress even though some nodes are disconnected or have failed. This enables 

asynchronous collaboration among users. However, concurrent updates may cause rep-

lica divergence and conflicts, which should be reconciled. In most existing solutions 

[13,15] reconciliation is typically performed by a single node (reconciler node) which 
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may introduce bottlenecks. In addition, if the reconciler node fails, the entire replication 

system may become unavailable. 

 In [10], we proposed the DSR-cluster algorithm (Distributed Semantic Recon-

ciliation for cluster), a distributed version of the semantic reconciliation engine of 

IceCube [6,13] for cluster networks. Tentative actions, stored at action logs, are recon-

ciled using constraints.  Other reconciliation objects, such as clusters, are also necessary 

to produce the global schedule. DSR-cluster avoids bottlenecks, speeds up large scale 

reconciliation, and provides high data availability in case of node failures during recon-

ciliation for cluster networks. In addition, DSR-cluster employs a distributed approach 

for storing reconciliation objects (actions, clusters, constraints, etc.) using a distributed 

hash table (DHT) [14,16] in order to provide high data availability. 

 DSR-cluster proceeds in 5 distributed reconciliation steps. However, it does not 

take into account network costs during these steps. A fundamental assumption behind 

DSR-cluster is that the communication costs among cluster nodes are negligible. This 

assumption is not appropriate for P2P systems, which are usually built on top of the 

Internet. In this case, network costs may vary significantly from node to node and have a 

strong impact on the performance of reconciliation. Thus, network costs should be con-

sidered to perform reconciliation efficiently and to avoid network overload due to the 

communication with far distant nodes. 

 In this paper, we propose the DSR-P2P algorithm, a distributed reconciliation 

algorithm designed for P2P networks. The main contributions of this paper are: (1) a 

DHT cost model for computing communication costs of a P2P network using a DHT 

overlay network; (2) the DSR-P2P cost model for computing the cost of each reconcilia-

tion step based on DHT cost model; (3) the DSR-P2P algorithm for selecting the best 

reconciler nodes based on the DSR-P2P cost model (4); and experimental results that 

show that our cost-based approach yields high data availability with acceptable perform-

ance and limited overhead. 

 The rest of this paper is organized as follows. Section 2 describes the basis of the 

DSR-P2P semantic reconciliation solution for P2P networks. Section 3 introduces the 

DHT cost model. Section 4 describes the DSR-P2P cost model and the dynamic alloca-

tion algorithm for selecting the best reconciler nodes. Section 5 shows implementation 

and experimental results. Section 6 compares our work with the most relevant related 

works. Finally, Section 7 concludes this paper. 

2. P2P Distributed Semantic Reconciliation 

In this section, we describe the main terms and assumptions we consider for DSR-P2P 

followed by the main DSR-P2P algorithm itself. 

 We assume that DSR-P2P is used in the context of a virtual community which 

requires a high level of collaboration and relies on a reasonable number of nodes (typi-

cally hundreds or even thousands of interacting users) [17]. The P2P network we con-

sider consists of a set of nodes which are organized as a distributed hash table (DHT) 

[14,16]. A DHT provides a hash table abstraction over multiple computer nodes. Data 

placement in the DHT is determined by a hash function which maps data identifiers into 

nodes. 
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 In our solution, a replica R is a copy of a collection of objects (e.g. copy of a 

relational table, or an XML document). A replica item is an object belonging to a replica 

(e.g. a tuple in a relational table, or an element in an XML document). We assume 

multi-master replication, i.e. a replica R is stored in several nodes and all nodes may 

read or write R. Conflicting updates are expected, but with low frequency. 

 In order to update replicas, nodes produce tentative actions (henceforth actions) 

that are executed only if they conform to the application semantics. An action is defined 

by the application programmer and represents an application-specific operation (e.g. a 

write operation on a file or document, or a database transaction). The application seman-

tics is described by means of constraints between actions. A constraint is the formal 

representation of an application invariant (e.g. an update cannot follow a delete).  

 On the one hand, users and applications can create constraints between actions to 

make their intents explicit (they are called user-defined constraints). On the other hand, 

the reconciler node identifies conflicting actions, and asks the application if these ac-

tions may be executed together in any order (commutative actions) or if they are mutu-

ally dependent. New constraints are created to represent semantic dependencies between 

conflicting actions (they are called system-defined constraints). 

 A cluster is a set of actions related by constraints, and a schedule is a list of or-

dered actions that do not violate constraints. 

 With DSR-P2P, data replication proceeds basically as follows. First, nodes exe-

cute local actions to update replicas while respecting user-defined constraints. Then, 

these actions (with the associated constraints) are stored in the DHT using the replica 

identifier as key. Finally, reconciler nodes retrieve actions and constraints from the DHT 

and produce a global schedule, by performing conflict resolution in 6 distributed steps 

based on the application semantics. This schedule is locally executed at every node, 

thereby assuring eventual consistency [13]. The replicated data is eventually consistent 

if, when all nodes stop the production of new actions, all nodes will eventually reach the 

same value in their local replicas. 

 In order to avoid communication overhead and due to dynamic connections and 

disconnections, we distinguish replica nodes, which are the nodes that hold replicas, 

from reconciler nodes, which is a subset of the replica nodes that participate in distrib-

uted reconciliation.  

 We now present DSR-P2P in more details. First, we introduce the reconciliation 

objects necessary to DSR-P2P. Then, we present the six steps of the DSR-P2P algo-

rithm. 

2.1. Reconciliation Objects 

Data managed by DSR-P2P during reconciliation are held by reconciliation objects that 

are stored in the DHT giving the object identifier. To enable the storage and retrieval of 

reconciliation objects, each reconciliation object has a unique identifier. DSR-P2P uses 

six reconciliation objects: 

• Communication costs (noted CC): it stores the communication costs to execute each 

DSR-P2P step, estimated by every replica node, and used to choose reconcilers before 

starting reconciliation. These costs are computed in terms of latency times. 
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• Action log R (noted LR): it holds all actions that try to update the replica R.  

• Action groups of R (noted GR): actions that manage a common replica item are put 

together into the same action group in order to enable the parallel checking of seman-

tic conflicts among actions (each action group can be checked independently of the 

others); every replica R may have a set of action groups, which are stored in the action 

groups of R reconciliation object.  

• Clusters set (noted CS): all clusters produced during reconciliation are included in 

the clusters set reconciliation object; a cluster is not associated with a replica.  

• Action summary (noted AS): it comprises constraints and action memberships (an 

action is a member of one or more clusters).  

• Schedule (noted S): it contains a set of ordered actions. 

 The node that holds a reconciliation object is called the provider node for that 

object (e.g. cost provider is the node that currently holds CC). Provider data are guaran-

teed to be available using known DHT replication solutions [7]. DSR-P2P’s liveness 

relies on the DHT liveness. 

2.2. DSR-P2P Algorithm 

DSR-P2P executes reconciliation in 6 distributed steps as showed in Figure 1. 

• Step 1 – node allocation: a subset of connected replica nodes is selected to proceed 

as reconciler nodes.  

• Step 2 – actions grouping: for each replica R, reconcilers put actions that try to up-

date common replica items of R into the same group, thereby producing GR.  

• Step 3 – clusters creation: reconcilers split action groups into clusters of semanti-

cally dependent conflicting actions (actions that the application judge safe to execute 

together, in any order, are semantically independent, even if they update a common 

replica item); clusters produced in this step are stored in the clusters set, and the asso-

ciated action memberships are included in the action summary.  

• Step 4 – clusters extension: user-defined constraints are not taken into account in 

clusters creation; thus, in this step, reconcilers extend clusters by adding to them new 

conflicting actions, according to user-defined constraints; the associated action mem-

berships are also included in the action summary.  

• Step 5 – clusters integration: clusters extensions lead to the overlap of clusters’ ac-

tions; in this step, reconcilers bring together overlapping clusters, thereby producing 

integrated clusters (an overlap occurs when different clusters have common actions, 

and this is identified by analyzing action memberships).  

• Step 6 – clusters ordering: in this step, reconcilers produce the global schedule by 

ordering actions of integrated clusters; all replica nodes execute this schedule. 
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Figure 1. DSR-P2P Steps 

 At every step, the DSR-P2P algorithm takes advantage of data parallelism, i.e. 

several nodes perform simultaneously independent activities on a distinct subset of ac-

tions (e.g. ordering of different clusters). No centralized criterion is applied to partition 

actions. In fact, whenever a set of reconciler nodes request data to a provider, the pro-

vider node naively supplies reconcilers with about the same amount of data (the pro-

vider node knows the maximal number of reconcilers because it receives this informa-

tion from the node that launches reconciliation). 

3. DHT Cost Model 

In this section, we propose a basic cost model for computing communication costs in 

DHTs. On top of it, we can build customized cost models (e.g. in the next section we 

elaborate a customized cost model for selecting DSR-P2P reconciler nodes). 

In our model, we define communication costs (henceforth costs) in terms of latency 

times. We assume links with variable latencies and constant bandwidths. We intend to 

consider variable bandwidths in a future work. 

Most DHT data access operations consist of a lookup, for finding the address of the 

node n that holds the requested information, followed by direct communication with n 

[5]. In the lookup step, several hops may be performed according to nodes’ neighbor-

hoods. Therefore, our DHT cost model relies on two metrics: lookup cost and direct 

cost. The lookup cost, noted lc(n, id), is the latency time spent in a lookup operation 

launched by node n to find the data item identified by id. Similarly, direct cost, noted 

dc(ni, nj), is the latency time spent by node ni to directly access nj. 

Node n could easily compute the lookup cost lc(n, id) by executing the lookup opera-

tion and measuring the associated time. However, this approach overloads the node that 

replies the lookup operation as it receives a lot of lookup messages. Furthermore, the 

network is overloaded. To avoid these problems, we propose that each node computes 

its lookup costs by taking advantage of cost information held by its neighbors. We illus-

trate this solution with an example. In Figure 2a, let n4 be a node that replies lookup 

operations searching for id=x; let arrows indicate the route of a lookup operation (e.g. if 

n2 looks for x it makes this route: n2 → n3 → n4); let a number over an arrow be the la-

tency between the associated nodes. In this example, the lookup cost lc(n2, x) is 100 (i.e. 

40 + 60), and lc(n1, x) is 150 (i.e. 50 + 40 + 60). Instead of executing the lookup opera-

tion to compute lc(n1, x), n1 can ask n2 for lc(n2, x) and add to this cost the latency be-

tween n1 and n2 (i.e. lc(n1, x) = lc(n2, x) + 50). The advantage of this incremental ap-

proach is locality and to avoid network overload.  
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Figure 2. Computing lookup costs 

 Joins and leaves change the neighborhoods of nodes and, accordingly, the routes 

of lookup messages. As a result, lookup costs must be refreshed. However, we should 

avoid the refreshment at distant nodes to avoid network overload. To cope with this 

problem, we introduce two definitions: cost limit and relevant joins and leaves. Cost 

limit is the maximal acceptable cost for looking up an identifier (it can be a parameter or 

an adaptively computed value). A join or leave is relevant for a node n if it changes the 

cost for looking up an identifier in which n is interested, such that the old or the new 

lookup cost does not overtake cost limit. Thus, we propose that nodes refresh their 

lookup costs only in the presence of relevant joins and leaves. We illustrate this ap-

proach with an example. In Figure 2b, let cost limit be 110; and consider that n5 joins 

the DHT of Figure 2a taking the place of n3 in the route towards id=x. The join of n5 is 

relevant only to n2 as n2 updates lc(n2, x) from 100 (a value that does not overtake cost 

limit) to 120. In contrast, the join of n5 is not relevant to n3 and n4 since the associated 

lookup costs remain unchanged. This join is not relevant to n1 either, because both, the 

old lookup cost (i.e. 150) and the new one (i.e. 170), overtake cost limit. Thus, n1, n3 

and n4 do not participate in the refresh operation. 

 We now present how we compute direct cost. Node n could easily compute the 

direct cost between n and the provider node for id (henceforth home(id)) by measuring 

the latency between n and home(id). However, this approach may overload home(id). To 

avoid this problem, we propose that nodes locally estimate direct costs. Two equivalent 

approaches may be used for this estimation: (1) for DHTs that do not rely on nodes’ 

physical location for choosing nodes’ neighbors, the latency between a node n and any 

other node can be estimated based on the latencies between n and its neighbors in the 

DHT; (2) for location-aware DHTs, where n’s neighbors are supposed to be closer to n 

than other nodes, the same estimation can be made based on the latencies between n and 

some other nodes randomly selected from a bootstrap list (list of nodes that are likely 

connected). The advantage of the estimated approach is locality, and its drawback is 

lack of accuracy. In the performance evaluation we compare the estimated and exact 

approaches. 

 The home(id) may change due to joins and leaves. Thus, direct costs must also 

be refreshed. In our solution, dc(n, home(id)) is refreshed at node n whenever home(id) 

changes and the associated lookup cost (i.e. lc(n, id)) is smaller than cost limit. To com-

pute the refreshed value, we use the same strategy employed for computing the initial 

value. The principle of this approach is to avoid the execution of refreshment operations 

at far distant nodes, and its advantage is to avoid network overload. 

(b) 
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4. DSR-P2P Node Allocation Algorithm 

In this section, we present a dynamic distributed algorithm for allocating nodes to DSR-

P2P steps using the DHT cost model. We first present the DSR-P2P cost model for each 

reconciliation step. Next, we describe how the cost provider node selects reconcilers 

based on DSR-P2P cost model. Finally, we present our approach for managing the dy-

namic behavior of DSR-P2P costs. 

4.1. DSR-P2P Cost Model 

The DSR-P2P cost model takes into account each reconciliation step defining a new 

metric: node step cost. A node step cost, noted cost(i, n), is the sum of lookup and direct 

costs estimated by node n for executing step i of DSR-P2P algorithm. By analyzing the 

DSR-P2P behavior in terms of lookup and direct access operations at every step, we 

produced a cost formula for each step of DSR-P2P, which are showed in Table 1. There 

is no formula associated with step 1 because it is not performed by reconciler nodes. 

Table 1. DSR-P2P Cost Model 

i Cost(i, n) 

2 lc(n,LR) + 2×dc(n,nLR) + lc(n,GR) + dc(n,nGR) 

3 lc(n,GR) + 3×dc(n,nGR) + lc(n,CS) + 2×dc(n,nCS) + lc(n,AS) + dc(n,nAS) 

4 2×lc(n,AS) + 3×dc(n, nAS) + lc(n,CS) + 3×dc(n,nCS)  

5 lc(n,AS) + 3×dc(n,nAS) + lc(n,CS) + dc(n,nCS)  

6 lc(n,CS) + 3×dc(n,nCS) + lc(n,AS) + 2×dc(n,nAS) + lc(n,S) + dc(n,nS) 

 As an example, let us explain cost(2, n). In the second step of DSR-P2P (i=2), 

node n takes actions from the action log R (LR) and produces the action groups of R 

(GR). Thus, the first term in the associated formula (lc(n,LR)) represents the lookup cost 

for finding LR provider. The second term (2×dc(n,nLR)) corresponds to the direct costs 

for taking actions from LR provider (request and reply). The third term (lc(n,GR)) repre-

sents the lookup cost for finding GR provider, and the last term (dc(n,nGR)) corresponds 

to the direct cost for storing groups in GR provider (only request). Similarly, all formulas 

can be explained. 

4.2. Allocating Nodes 

Node allocation is the first step of DSR-P2P algorithm. It aims to select for every suc-

ceeding step a set of reconciler nodes that can perform reconciliation with good per-

formance. In this subsection, we describe how reconciler nodes are chosen and we illus-

trate that with an example.  

 The cost provider, i.e. the node that currently holds the communication costs 

reconciliation object, is the node responsible for allocating reconcilers. The allocation 

works as follows. Replica nodes locally estimate the costs for executing every DSR-P2P 

step, according to the DSR-P2P cost model, and provide this information to cost pro-

vider. The node that starts reconciliation computes the maximal number of reconcilers 

per step (noted maxRec), as described in [9], and asks cost provider for allocating at 

most maxRec reconciler nodes per DSR-P2P step. As a result, cost provider selects the 
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best nodes for each step, and notifies these nodes about DSR-P2P steps they should exe-

cute. 

 In our solution, the cost management is parallel and independent of reconcilia-

tion. Moreover, it is network optimized since replica nodes do not send messages to cost 

provider, informing their estimated costs, if the node step costs overtake the cost limit. 

For these reasons, the cost provider does not become a bottleneck. 

 We now illustrate the allocation algorithm using an example. Table 2 shows the 

lookup and direct costs of our example, which were computed using a Chord DHT [16] 

with 4 connected nodes (i.e. n0, n1, n4, and n6). In a DHT, a node that is close to a recon-

ciliation object (e.g. n0 is close to AS (id=1)) may be far distant of others (e.g. n0 is far 

distant of LR (id=5)). As a result, a node that is suitable for a DSR-P2P step may not be 

worth in other steps. For this reason, every DSR-P2P step has its own set of reconcilers. 

Table 2. Lookup and direct costs based on the DHT cost model. Each column 
has the identifier of a reconciliation object (id) and the node that holds this ob-
ject (home(id)). Reconciliation object identifiers are: CS – 0, AS – 1, LR – 5, GR – 
6, S – 7. Each cell provides a specific lookup or direct cost, e.g. the cell in the 1

st
 

line and 3
rd

 column indicates that n0 spends 148.8ms to lookup LR (id=5) stored 
in n6 whereas the cell in the 2

nd
 line and 3

rd
 column indicates that a direct ac-

cess between n0 and n6 costs 81.8ms. 

Reconciliation Objects (id →→→→ home(id))  

0 →→→→ n0 1 →→→→ n1 5 →→→→ n6 6 →→→→ n6 7 →→→→ n0 

Lookup id 0 0 148.8 148.8 0 
n0 

Access home(id) 0 37.8 81.8 81.8 0 

Lookup id 132 0 116.8 116.8 132 
n1 

Access home(id) 37.8 0 66.0 66.0 37.8 

Lookup id 35.4 148.8 0 0 35.4 
n4 

Access home(id) 74.4 58.4 17.7 17.7 74.4 

Lookup id 0 163.6 0 0 0 
n6 

Access home(id) 81.8 66.0 0 0 81.8 

Table 3 shows the estimated costs that the cost provider receives from the replica nodes. 

These costs are computed by applying on the DSR-P2P cost model (Table 1) the lookup 

and direct costs of the DHT cost model (Table 2). We show in bold the two less expen-

sive costs associated with each DSR-P2P step. Thus, in our example, if the maximal 

number of reconcilers is 2, the cost provider selects as reconcilers for each DSR-P2P 

step the nodes of Table 3 whose costs are in bold (i.e. Step2 = {n4, n6}, Step3 = {n0, n6}, 

Step4 = {n0, n1}, Step5 = {n0, n1}, Step6 = {n0, n1}), and notifies its decision to these 

nodes. 

Table 3. Node step costs associated with the DHT considered in Table 2. 

DSR-P2P steps (i) 
 

2 3 4 5 6 

n0 543.0 432.0 113.4 113.4 75.6 

n1 431.6 522.4 245.4 169.8 415.2 

n4 53.1 444.5 731.4 433.8 634.0 

n6 0 393.2 770.6 443.4 622.8 
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4.3. Managing the Dynamic Behavior of DSR-P2P Costs 

The costs estimated by replica nodes for executing DSR-P2P steps change as a result of 

disconnections and reconnections. To cope with this dynamic behavior and assure reli-

able cost estimations, a replica node ni works as follows: 

• Initialization: whenever ni joins the system, ni estimates its costs for executing every 

DSR-P2P step. If these costs do not overtake the cost limit, ni supplies the cost pro-

vider with this information. 

• Refreshment: while ni is connected, the join or leave of another node nj may invali-

date ni’s estimated costs due to routing changes. Thus, if the join or leave of nj is rele-

vant to ni, ni recomputes its DSR-P2P estimated costs and refreshes them at the cost 

provider. 

• Termination: when ni leaves the system, if its DSR-P2P estimated costs are smaller 

than cost limit (i.e. the cost provider holds ni’s estimated costs), ni notifies its depar-

ture to the cost provider. 

5. Validation and Performance Evaluation 

To validate and study the performance behavior of DSR-P2P, we implemented it and 

simulated the overlay P2P network based on Chord (we used SimJava [4] for simula-

tions). In this section, we present our performance model and the experimental results. 

 The performance model takes into account the strategy for selecting reconciler 

nodes (noted Allocation), the action log size (i.e. the number of actions to be reconciled, 

noted Nb-Actions) based on IceCube setup, and the network topology based on BRITE 

[2]. We define three strategies for selecting reconcilers: random selection (RDM); cost-

based selection using precise costs for direct communication (CB/P); and cost-based 

selection using estimated costs for direct communication (CB/E). A network topology is 

defined by its bandwidth (noted Bandwidth), the number of connected nodes (noted Nb-

Nodes), the average latency among these nodes (noted Avg-Latency), and the associated 

standard deviation (noted Sd-Latency). Latency values follow a normal distribution. We 

produced 3 network instances for every network topology definition. We also produced 

3 action logs for each action log size. By combining action logs with network instances, 

we generate several distinct reconciliation scenarios that avoid over fitted results. Table 

4 describes the parameters of the performance model. 

Table 4. Performance parameters 

Parameter Definition Values 

Allocation 

Nb-Actions 

Nb-Nodes 

Bandwidth 

Avg-Latency 

Sd-Latency 

Strategy for selecting reconciler nodes 

Number of actions to be reconciled 

Number of connected nodes 

Network bandwidth 

Average latency among nodes 

Standard deviation of network latency 

CB/P; CB/E; RDM 

106 – 10000 

1024; 20000  

1Mbps; 10Mbps 

51ms – 263ms 

15ms – 96ms 

 The first experiment (Figure 3a) studies the reconciliation performance with lo-

cally estimated direct costs (recall that this approach reduces network load and avoids 

the overload of provider nodes, but it is not precise). For this experiment, we defined 4 

network topologies and produced 12 network instances that are different only wrt. la-
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tency parameters (all topologies have Bandwidth = 1Mbps and Nb-Nodes = 1024). We 

used 3 action logs with Nb-Actions = 1005. Figure 3a shows the reconciliation perform-

ance using precise costs (CB/P), estimated costs (CB/E), and random allocation (RDM). 

In 3 topologies, the cost-based approaches (i.e. CB/P and CB/E) are equivalent and 

more efficient than the random approach. In the best case, which corresponds to a real 

P2P network, the CB/P reduces the reconciliation time of RDM in 37% whereas CB/E 

provides a performance improvement of 30%. Due to the small difference between 

CB/P and CB/E (i.e. 7%), we consider the estimated approach worth to avoid overload 

problems. Notice that the experimental conditions (i.e. constant bandwidth and normal 

distribution of latencies) are strongly promising for random selection. We can improve 

the performance of cost-based approaches by changing these conditions (i.e. by provid-

ing variable bandwidths and distributing latencies in a way that some nodes are very 

close to each other making up clusters of nodes). 
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Figure 3. DSR-P2P Reconciliation Time 

 Due to the lack of space, we describe three additional experiments in a single 

graph, which corresponds to Figure 3b. The goal of these experiments is to show that 

the reconciliation time is improved because cost-based selection is used, and for faster 

network we have the best improvements compared with RDM. For instance, for a net-

work of 10 Mbps and 1024 connected nodes using cost-based selection (CB/P-10-1024) 

we improved the random approach (RDM-1-1024) by a factor of 4. Notice that in this 

case both network bandwidths are different. For equal network bandwidths, the cost-

based approach (CB/P-1-1024) still outperforms the random approach. Finally, increas-

ing the number of connected nodes up to 20000 (CB/P-1-20000) does not degrade the 

DSR-P2P performance because it relies on a DHT and due to our allocation algorithm. 

 Liveness is an important issue in dynamic systems. DSR-P2P provides a greater 

degree of availability, scalability and fault-tolerance than the centralized solution. In 

contrast, since DSR-P2P depends on network communication, its reconciliation time 

(e.g. 57s for 10000 actions in a 1Mbps network with average latency of 229ms) is worse 

than the centralized counterpart (e.g. about 3s for 10000 actions). However, 57s remains 

an acceptable time for reconciling 10000 actions in a P2P network. The centralized solu-

tion, although more efficient than DSR-P2P, is unsuitable for P2P networks due to its 

low availability in dynamic environments. 
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6. Related Work 

In the context of P2P networks, there has been little work on managing data replication 

in the presence of updates. Most of data sharing P2P networks consider the data they 

provide to be very static or even read-only. Freenet [3] partially addresses updates which 

are propagated from the updating peer downward to close peers that are connected. 

However, peers that are disconnected do not get updated. P-Grid [1] is a structured P2P 

network that exploits epidemic algorithms to address updates. It assumes that conflicts 

are rare and their resolution is not necessary in general. In addition, P-Grid assumes that 

probabilistic guarantees instead of strict consistency are sufficient. Moreover, it only 

considers updates at the file level in a single master-mode. In OceanStore [8] every up-

date creates a new version of the data object. Consistency is achieved by a two-tiered 

architecture: a client sends an update to the object’s inner ring (primary copies) and 

some secondary replicas in parallel. Once the update is committed, the inner ring multi-

casts the result of the update down the dissemination tree. OceanStore assumes an infra-

structure comprised of servers that are connected by high-speed links. Different from the 

previous works, we propose to distribute the reconciliation engine in order to provide 

high availability. Our approach assures eventual consistency among replicas, which en-

ables asynchronous collaboration among users. In addition, we provide multi-master 

replication and we do not assume servers linked by high-speed links. 

7. Conclusion 

In this paper, we proposed the DSR-P2P, a distributed algorithm for semantic recon-

ciliation in P2P networks. Our main contributions are a cost model for computing com-

munication costs in DHTs and an algorithm that takes into account these costs and the 

DSR-P2P steps to select the best reconciler nodes. For computing communication costs, 

we use local information and we deal with the dynamic behavior of nodes. In addition, 

we limit the scope of event propagation (e.g. joins or leaves) in order to avoid network 

overload.  

 We validated DSR-P2P through implementation and simulation. The experimen-

tal results showed that our cost-based reconciliation outperforms the random approach 

by a factor of 30% over scenarios that are favorable for the random approach (constant 

bandwidth and normal distribution of latencies). In addition, the number of connected 

nodes is not important to determine the reconciliation performance due to the DHT scal-

ability and the fact that reconcilers are as close as possible to the reconciliation objects. 

Compared with the centralized solution, which is more efficient but lowly available, our 

algorithm yields high data availability with acceptable performance and limited over-

head. As future work, we plan to include variable bandwidths in our cost model. 
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Abstract. In real-time systems, an error-recovery task is usually mo-
delled/designed as an aperiodic task that must finish before its deadline with-
out comprimising the temporal correctness of the whole system. To achieve this
goal, there is an emerging need for proper and efficient task scheduling mecha-
nisms. This paper describes a scheduling model for fault-tolerant systems in
which a recovery task is admitted by gracefully degrading the quality of ser-
vice of periodic tasks. We evaluated the scheduling model by simulation whose
results show the effectiveness of the proposed approach.

Resumo. Nos sistemas de tempo real, rotinas de recuperação de falhas po-
dem ser modeladas como tarefas aperiódicas que devem cumprir seus prazos
de execuç̃ao sem inviabilizar a correç̃ao temporal do sistema como um todo.
Para tanto,é necesśario o desenvolvimento de mecanismos adequados e efi-
cientes de escalonamento. Este artigo descreve um modelo de escalonamento
para toler̂ancia a falhas no qual as rotinas de recuperação s̃ao admitidas me-
dianteà degradaç̃ao controlada da qualidade do serviço de tarefas periódicas.
O modelo foi avaliado por simulação e os resultados encontrados indicam a
efićacia da abordagem proposta.

1. Introdução

Sistemas de tempo real são sistemas computacionais que devem reagir a eventos do am-
biente respeitando restrições temporais previamente estabelecidas. Tais sistemas são
geralmente modelados como um conjunto de tarefas, ativadas como conseqüência da
ocorrência dos eventos aos quais elas estão associadas. As tarefas ativadas possuem
prazos máximos de execução oudeadlines. Para garantir a correção de tais sistemas
deve-se assegurar que todas as suas tarefas produzam resultados corretos sem violar suas
especificações temporais.

Sistemas de controle são exemplos clássicos de sistemas de tempo real. As tarefas
deste tipo de sistema são ativadas contı́nua e periodicamente para obter o valor da variável
controlada (ex. temperatura), e atuar de forma condizente para manter seu valor num pa-
tamar desejável. Nesse modelo, o tempo máximo de execução e o perı́odo entre ativações
de cada tarefa são conhecidosa priori. Outro tipo comum de tarefa é a esporádica, para
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a qual conhece-se o intervalo mı́nimo de tempo entre duas ativações consecutivas. Pode-
se dizer que tanto tarefas periódicas quanto esporádicas são bem comportadas, o que
facilita o projeto do escalonador, principal mecanismo de suporte a execução de tais sis-
temas. Uma terceira classe de tarefas é denominada aperiódica, para a qual não se têm
informações sobre a regularidade de ativação. Exemplos tı́picos de sistemas compos-
tos predominantemente por tarefas aperiódicas são os de telefonia, multimı́dia etc. Para
tais sistemas, o mais comum é garantir apenas nı́veis de qualidade de serviço, pois estes
sofrem, eventualmente, perı́odos de sobrecarga (ex: num aplicativo de exibição de vı́deo,
podemos garantir um número mı́nimo de quadros/segundo em perı́odos de sobrecarga).

Sistemas de tempo real modernos são compostos tanto de tarefas periódicas ou
esporádicas quanto de tarefas aperiódicas. Por exemplo, pode-se integrar num sistema
de controle, tarefas de processamento de áudio e vı́deo, melhorando a interface com o
operador. Nesta situação, o escalonador é projetado para garantir osdeadlinesdas tarefas
periódicas e esporádicas, ao passo que, a qualidade de serviço das tarefas aperiódicas é
maximizada.

Além do atendimento às restrições temporais, é desejável que um sistema de
tempo real forneça mecanismos para tolerância a falhas. Entretanto, capacitar um sistema
de tempo real para esse fim introduz custos computacionais e complexidade no projeto
das aplicações. Por exemplo, o instante da detecção de um erro é inerentemente impre-
visı́vel e pode disparar rotinas de recuperação cujo objetivo é levar o sistema a um estado
seguro ou consistente. A ausência de regularidade dessas rotinas onera excessivamente
o custo das polı́ticas de escalonamento e seu tratamento inadequado pode incorrer em
perdas dedeadlinesde outras tarefas do sistema. Uma solução para esse problema uti-
liza técnicas de mascaramento de falhas através da replicação espacial das tarefas (ex.:
programação com N-versões e replicação de tarefas em sistemas distribuı́dos). Contudo,
tais soluções exibem alto custo de implementação associado ao sincronismo exigido entre
as tarefas [Kopetz 1997, Poledna 1996]. Por esta razão, tais soluções são recomendáveis
apenas para sistemas crı́ticos, onde vidas humanas podem estar em risco, por exemplo.
Uma alternativa mais simples consiste em modelar as rotinas de recuperação como tarefas
aperiódicas e adaptar a polı́tica de escalonamento com o intuito de permitir a execução
das tarefas de recuperação com baixo impacto frente às tarefas periódicas. Este trabalho
segue esta segunda abordagem.

Incorporar tarefas aperiódicas, doravante consideradas como rotinas de
recuperação, ao modelo de escalonamento, no entanto, requer mecanismos de escalo-
namento mais apropriados aos cenários de erros. Para tanto, consideramos que cada
tarefa periódica disponibiliza um elenco de implementações com custos computacionais
distintos e decrescentes, os quais representam nı́veis de degradação da qualidade do
serviço prestado. Este trabalho propõe meios através dos quais é possı́vel ajustar di-
namicamente os tempos de execução das tarefas periódicas quando da ativação de tare-
fas de recuperação. Mais especificamente, o método proposto consiste em efetuar uma
degradaç̃ao controlada(graceful degradation) do conjunto de tarefas periódicas com o
objetivo de permitir a execução de tarefas aperiódicas de recuperação. A idéia principal
do trabalho pode ser resumida da seguinte forma. Através de um teste de admissão,
determina-se a possibilidade de perda dedeadlinescausadas por ativações de tarefas
aperiódicas. Em caso positivo, o escalonador degrada a qualidade das tarefas periódicas,
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escolhendo as versões das mesmas com custos reduzidos. Tal mecanismo utiliza como
base o escalonador EDF (Earliest Deadline First), pois este oferece alta capacidade de
adaptação do sistema em tempo de execução.

Em suma, as principais contribuicões deste trabalho são:

1. Derivamos um teste de escalonamento, executado no instante de ativação da tarefa
aperiódica, que permite saber, em tempo de execução, se há risco de perda de
deadlinesde tarefas periódicas;

2. Propomos um algoritmo que efetua degradação controlada em sistemas de tempo
real de modo que tarefas aperiódicas sejam executadas sem afetar a correção tem-
poral das tarefas periódicas;

3. Adaptamos uma técnica bastante usada em escalonamento de tarefas aperiódicas
não crı́ticas, o servidor TBS [Spuri and Buttazzo 1996], e mostramos suas
limitações no contexto de tolerância a falhas;

4. Através de simulação, avaliamos várias configurações de escalonamento em
cenários nos quais as tarefas aperiódicas são executadas concorrentemente às ta-
refas periódicas. Apesar da proposta estar ainda em estágios preliminares, os re-
sultados das simulações indicam a superioridade da técnica descrita.

O restante deste artigo é estruturado da seguinte forma. A seção 2 traz um resumo
dos principais resultados sobre esquemas de escalonamento para sistemas de tempo real
tolerantes a falhas. Na seção 3, descreveremos o modelo do sistema e a notação utilizada.
A seção 4 descreve a abordagem de escalonamento proposta. Resultados de avaliação
são apresentados na seção 5. Por fim, a seção 6 conclui o trabalho e aborda perspectivas
futuras.

2. Trabalhos Relacionados e Motivaç̃ao

Considerar os efeitos de rotinas de recuperação no escalonamento de tarefas em sistemas
de tempo real crı́ticos não é uma preocupação nova. Tanto escalonadores estáticos quanto
dinâmicos têm sido adaptados para tal fim. A maioria dos trabalhos, contudo, são destina-
dos a equacionar os efeitos que rotinas de recuperação exercem no escalonamento. Para
tanto, ou impõe-se um modelo restritivo de falhas ou de tarefas.

Esquemas de escalonamento estático consideram que as prioridades das tare-
fas ou os tempos de processador a elas alocados são determinados em tempo de pro-
jeto. Apesar deste modelo dificultar a incorporação de rotinas de recuperação, por estas
serem ativadas aperiodicamente, escalonamento estático é considerado mais previsı́vel
[Liu 2000]. Algumas abordagens considerando tolerância a falhas são muito restritivas
e, portanto, pouco práticas. Por exemplo, em [Liestman and Campbell 1986], os autores
consideraram apenas tarefas periódicas, cujos perı́odos são múltiplos entre si. Há al-
guns trabalhos que restringem as rotinas de recuperação a simples re-execuções de tare-
fas [Ghosh et al. 1998, Ghosh et al. 1995]. Em [Kandasamy et al. 1999], os autores de-
screvem um esquema que requer que todo o escalonamento de tarefas e a reserva de tempo
para recuperação seja realizada em tempo de projeto. Um modelo mais flexı́vel foi pro-
posto por [Ramos-Thuel and Strosnider 1991], onde um servidor, cujo tempo de execução
é previamente alocado, é responsável por executar rotinas de recuperação. Modelos mais
genéricos, mas que consideram modelos de falhas especı́ficos também podem ser encon-
trados [Burns et al. 1996, Lima and Burns 2003, Lima and Burns 2005].
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No contexto de escalonamento dinâmico, baseado no EDF, outros autores
[Liberato et al. 2000] analisaram, através de simulação do escalonamento, a possibili-
dade de recuperar tarefas falhas usando a capacidade ociosa do sistema. Este esquema
foi em seguida melhorado [Aydin 2004]. Em [Caccamo and Buttazzo 1998], os au-
tores propuseram um elaborado modelo de tarefas com o objetivo de fornecer diferen-
tes nı́veis de qualidade de serviço em cenários de falhas para tarefas não crı́ticas. Em
[Buttazzo and Stankovic 1993], os autores propuseram um modelo robusto de escalona-
mento, baseado no EDF, para lidar com falhas temporais. No entanto, tal modelo con-
sidera que degradação controlada é feita descartando tarefas que podem provocar perdas
de deadlines. A necessidade de prover tolerância a falhas adaptativa foi preocupação
de alguns outros trabalhos. Por exemplo, um modelo adaptativo, que escolhe dinamica-
mente técnicas de tolerância a falhas, foi proposto no contexto de sistemas distribuı́dos
[González et al. 1997].

O principal objetivo das abordagens citadas acima é modelar e equacionar os
efeitos causados pela execução de rotinas de recuperação durante a execução do sistema.
Em outras palavras, elas visam a inclusão destes efeitos naanálise de escalonamento. O
efeito degradativo que a ocorrência de tarefas aperiódicas provoca no escalonamento foi
estudado em outros trabalhos [de Jesus and Lima 2005, Marucheck and Strosnider 1995].
Mas, tal estudo não considera degradação de tarefas. Este trabalho tem semelhante obje-
tivo, mas considera que tarefas periódicas podem ser degradadas para que rotinas de
recuperação possam ser executadas. Assim, buscamos tornar o sistema mais adaptável,
considerando que em situações emergenciais, é preferı́vel reduzir a qualidade dos serviços
prestados pelo sistema em função de sua correção.

3. Modelo e Notaç̃ao

Consideraremos um sistema de tempo real uniprocessado com preempção, composto
por dois tipos de tarefas, periódicas,Γp = {τp

1 , τp
2 , ..., τp

m}, e aperiódicas, porΓa =
{τa

1 , τa
2 , ..., τa

n}. Usaremos indiscriminadamente a notaçãoτi para significar uma tarefa,
periódica ou não, sempre que não houver relevância quanto ao tipo de tarefa.

A ativação de tarefas aperiódicas é causada por eventos aperiódicos. Estes podem
estar associados à detecção de erros, à recepção de sinais do ambiente ou da aplicação
indicando alguma situação anômala. Por exemplo, suponha que uma tarefa espera uma
mensagem/sinal/leitura de um determinado sensor. A ausência desta recepção pode ser
interpretada como um erro e a ativação da tarefa aperiódica é necessária para levar o sis-
tema a um estado consistente. Erros de software, tais como divisão por zero, tratadores de
exceções, etc, podem também causar a ativação de tarefas aperiódicas. Tarefas aperiódicas
modelam, desta forma, rotinas de recuperação, ou versões alternativas de serviços, que
devem ser executadas em situações anômalas. Várias linguagens de programação dão
suporte a este modelo de tarefas, a exemplo das que possuem tratadores de exceção.

Cada ativaçãok > 0 da tarefaτi representa uma de suas instâncias. Seτi é uma
tarefa periódica, o instante de ativação dak-ésima instância é dado por(k − 1)T p

i , onde
T p

i > 0 é o perı́odo deτp
i . O deadlinerelativo deτi é o intervalo máximo de tempo em

que qualquer instância deτi deve executar, representado porDi. Em particular, odeadline
absoluto dak-ésima instância deτp

i é dado por(k−1)T p
i +Dp

i . Assumimos queDp
i ≤ T p

i .

Uma tarefa é considerada ativa no instantet se uma de suas instâncias foi ativada
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num instanter ≤ t e ainda não finalizou antes det. As tarefas ativas num instantet são
representadas porativas(t). O conjunto das tarefas ativas num determinado intervalo[t, t′)
é dado porA(t, t′) =

⋃

∀s∈[t,t′) ativas(s).

Assumimos que tarefas periódicas possuem uma ou mais versões de execução.
Para cada uma destas versões, assumimos que o tempo de execução mais longo é conhe-
cido. Esta é uma hipótese comum em sistemas de tempo real e é necessária para que
seja possı́vel demonstrar sua correção temporal [Burns and Wellings 2001, Liu 2000].
As diferentes versões das tarefas periódicas são representadas pelos seus diferen-
tes tempos máximos de execução. Desta forma, a execução deτp

i pode requerer
Cp

i,0, C
p
i,1, . . . , ou Cp

i,m. Dizemos queCp
i,0 representa o custo de execuçãoτp

i com a mais
alta qualidade de serviço. Em situações anômalas, quando é necessária a execução de
alguma tarefa aperiódica, o sistema pode escolher escalonar uma versão deτp

i com quali-
dade reduzida,Cp

i,j, j > 0. Dizemos então queτp
i foi degradada, com nı́vel de degradação

j. Sem perda de generalidade, assumimos queCp
i,j+1 < Cp

i,j (j = 0, 1, . . . , m − 1).
Por simplicidade, assumimos que existemm nı́veis distintos de degradação para cada
tarefa τp

i de Γp. Atentemos à diferença desta proposta e a computação imprecisa
[de Oliveira 1997], que utiliza tarefas cujo tempo máximo de execução é dividido em
duas partes, uma obrigatória e outra opcional. Aqui, versões de uma mesma tarefa podem
ser completamente diferentes.

Dado que cada instância de tarefa periódica pode executar numa de suasm
versões, existe um número exponencial de configurações. Obviamente, não é possı́vel, em
tempo de execução, escolher uma configuração apropriada. Assim, para tratar o problema
em tempo de execução, assumimos a seguinte simplificação. Inicialmente, o sistema exe-
cuta suas tarefas periódicas com qualidade máxima. Se for necessário reduzir a qualidade
de serviço destas tarefas para admitir uma tarefa aperiódica, todas as instâncias de todas
as tarefas que sofrerão degradação executarão no mesmo nı́vel de degradação no intervalo
considerado. Ao término do intervalo, o sistema retorna para o nı́vel zero de degradação.

Nem todas as instâncias das tarefas periódicas podem sofrer degradação. As-
sumimos que instâncias que já iniciaram suas execuções não são passı́veis de serem
degradadas. Esta restrição evita tratar problemas de possı́veis inconsistências causadas
por interrupções da execução de tais instâncias. Assim, representamos o conjunto de
tarefas ativas que já iniciaram suas execuções no instantet como sendoEx(t).

Por definição, o tempo de chegada de cada tarefa aperiódicaτa
i é desconhecido.

Seus custos de execução no pior caso,Ca
i , são conhecidos apenas no instante de sua

ativação. Como tarefas aperiódicas são aquelas que representam rotinas de recuperação,
por simplicidade, não assumimos que as mesmas possuem versões degradadas. Na
prática, tais tarefas contém trechos de código essenciais para manter a consistência do
sistema.

Assumimos que o sistema é escalonado de acordo com a polı́tica EDF
[Liu and Layland 1973], que escolhe, dentre as instâncias das tarefas prontas para exe-
cutar, aquela que possui o menordeadlineabsoluto. Além disso, assumimos que o con-
juntoΓp é escalonável no nı́vel de degradaçãoj = 0, dado que não há ativação de tarefas
aperiódicas. Como estaremos preocupados em verificar o efeito da execução de rotinas de
recuperação no escalonamento de tarefas periódicas, assumiremos que pode haver sobre-
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carga de tarefas aperiódicas em algumas situações. Neste caso, o sistema poderá rejeitar
aexecução de tais tarefas para conservar a correção temporal das tarefas periódicas. Com
isto, nossa intenção é fornecer subsı́dios de comparação de modelos de escalonamento no
que se refere à execução de tarefas aperiódicas.

4. Definição dos Modelos de Escalonamento
4.1. Idéia Básica
Escalonadores dinâmicos conseguem se adaptar muito bem às variações de carga do sis-
tema. No caso do EDF, isto se deve à atribuição de prioridades de acordo com osdeadlines
no instante de ativação das tarefas. Por exemplo, caso o sistema esteja executando alguma
instância comdeadlined e haja a ativação de alguma outra tarefa comdeadlined′ < d,
a tarefad′ terá maior prioridade. No entanto, justamente por causa desta capacidade de
adaptação, o EDF sofre oefeito domińo quando o sistema está sobrecarregado [Liu 2000],
como ilustra o gráfico contido na Figura 3(b). Por exemplo, se a instância de tarefa com
deadlined′ não consegue cumprir seudeadline, pode ser que o tempo restante para exe-
cutar a outra instância não seja suficiente. Neste caso, ambas perderão os seusdeadlines.
Em geral, para proteger o sistema deste efeito, usa-se um teste de admissão de tal forma
que tarefas aperiódicas são rejeitadas caso haja risco de perda dedeadlines.

Como estamos modelando tarefas aperiódicas como rotinas de recuperação, de-
veremos também prover o sistema de um teste de admissão. No entanto, ao invés de
rejeitar tarefas, estamos interessados em determinar o menor nı́vel de degradação das ta-
refas periódicas de tal forma que todas as tarefas do sistema cumpram seusdeadlines.
Nesta seção, discutiremos duas maneiras de conseguir este objetivo. Ambas descrevem
a estratégia descrita pelo Algoritmo 1, que deve ser executado no momentot em que o
escalonador percebe a ativação da tarefa aperiódica.

Algoritmo 1 : Busca do nı́vel de degradação apropriado,j.

j = 0;1

enquantoj ≤ m ∧ S(t, j) faça j ← j + 1;2

sej > m então j = −1;3

O algoritmo busca um nı́vel de degradaçãoj que seja apropriado à admissão da
tarefa aperiódica. O teste de admissãoS(t, j) é usado verificar se o sistema permanece
escalonável com o nı́vel de degradaçãoj. Casoj ≤ m não seja encontrado, rejeita-se a
tarefa aperiódica, o que é indicado fazendo-sej < 0. É importante enfatizar que rejeição
de tarefas aperiódicas não é desejável. Por isso, usamos a rejeição como uma das métricas
de comparação de diferentes estratégias de escalonamento (seção 5). Obviamente, em
passos futuros da pesquisa, pretendemos derivar expressões que forneçam um limite a
partir do qual tarefas aperiódicas seriam rejeitadas. Tal limite representaria uma medida
de resiliência do sistema.

As seções 4.2 e 4.3 descrevem o teste de admissãoS(t, j) para dois modelos de
escalonamento.

4.2. Modelo de Escalonamento Baseado no TBS
O modelo de escalonamento considerado nesta seção baseia-se no conceito de servidor
de tarefas aperiódicas, ou simplesmente servidor. Um servidor é uma tarefa virtual que
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visa executar as tarefas aperiódicas (não crı́ticas) controlando a interferência sobre as
tarefas periódicas (crı́ticas). Nesta seção, adaptaremos o conceito de servidores para o
escalonamento de tarefas aperiódicas crı́ticas.

O servidor possui umafila de prontos, onde as tarefas aperiódicas que estão
prontas para executar encontram-se em ordem de prioridade. A prioridade do servidor de-
penderá do seudeadline, calculado dinamicamente em função da tarefa aperiódica no topo
da sua fila. Um dos servidores bastantes utilizados, e considerado neste trabalho, é o TBS
(Total Bandwidth Server) [Spuri and Buttazzo 1996]. O TBS é definido pelo percentual
de utilização do processador destinado à execução de tarefas aperiódicas. Durante o pro-
jeto do sistema, destina-se um percentual máximo para execução de tarefas aperiódicas.
Em geral, se as tarefas periódicas demandamup (0 ≤ up < 1) de processador, pode-se
reservarus = 1− up para executar as tarefas aperiódicas e, desta forma, pode-se obter o
uso máximo de processador sem risco de perdas dedeadlines. Considerando o nı́vel de
degradaçãoj = 0, us é dado por

us = 1−
∑

τ
p

i
∈Γp

Cp
i,0

T p
i

. (1)

O cálculo da prioridade do TBS, ou seja, do seudeadline, é dado da seguinte
forma. Suponha que uma tarefa aperiódicaτa

i é ativada no instantet e seu custo de
execução éCa

i unidades de tempo. Como a execução deτa
i não pode ocupar mais que

us do processador, atribui-se o menordeadlineds ao servidor tal queCa
i /(ds − t) ≤ us.

Em outras palavras,ds = t + Ca
i /us. Como a derivação deds é feita para cada tarefa

aperiódica, pode-se dizer que há várias instâncias do servidor. Assim,ds,k representa
o deadlinecalculado para cada instânciak do servidor. Cada instância do servidor é
escalonada juntamente com as demais tarefas do sistema pela polı́tica EDF.

Considere duas instâncias consecutivas do servidor, comdeadlinesds,k−1 e ds,k,
respectivamente. Como a execução da instânciak pode iniciar antes do instanteds,k−1,
corre-se o risco de exceder o percentualus de processador. Desta forma, pode-se genera-
lizar o cálculo deds pela seguinte equação:

ds,k = max(t, ds,k−1) +
Ca

i

us

. (2)

A equação (2) é usada para determinards,k e não considera odeadlineda tarefa
aperiódicada

i , o que é necessário no contexto deste trabalho. Para efeito de degradação de
tarefas periódicas, é necessário ainda diferenciar aquelas passı́veis de serem degradadas
das que não podem ser consideradas, pois já iniciaram suas execuções. Para tanto,
precisa-se inicialmente determinar o percentualus(t, j) disponı́vel para executar a tarefa
aperiódica ativada no instantet. Este valor é dado porus adicionado do valor conseguido
pela degradação das tarefas periódicas. Em outras palavras,

us(t, j) = us +
∑

τ
p

i
∈A(t,da

i
)−Ex(t)

Cp
i,0 − Cp

i,j

T p
i

. (3)

Usando a equação (2) e (3), pode-se determinar o teste de admissão

STBS(t, j) ≡ da
i ≥ max(t, ds,k−1) +

Ca
k

us(t, j)
, (4)
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ondeda
i é odeadlineda tarefa aperiódica no topo da fila do servidor TBS no instantet.

Como ilustração, considere a Figura 1 que representa a execução de um sistema
com duas tarefas periódicasτp

1 eτp
2 , com tempos de execuçãoCp

1,0 = 2, Cp
1,1 = 1, Cp

2,0 = 5
e Cp

2,1 = 3. Os perı́odos destas tarefas são iguais aos seusdeadlinesrelativos, que valem
D1 = 7 e D2 = 9, respectivamente. Considere querp

1,1 = 0 e rp
2,1 = 0. No instante

1, uma tarefa aperiódicaτa
i é ativada no sistema comCa

i = 1, 8 e da
i = 6, 8. A Tarefa

τa
i não pode ser admitida com nı́vel de degradaçãoj = 0, poisus = 1 − 0, 84 = 0, 16

e ds,1 = 1 + 1, 8/0, 16 = 11, 25. Assim,STBS(1, 0) é falso. Como no instantet = 1
a tarefaτp

1 está em execução, a única tarefa ativa no intervalo passı́vel de degradação é
τp
2 . Portanto, o valor deus(1, 1) = 0, 16 + (5 − 3)/9 ≈ 0, 38. Com esta configuração,

ds,1 = 1 + 1, 8/0, 38 ≈ 5, 74 < da
i e, portanto,τa

i pode ser executada sem risco de perdas
dedeadlines, como ilustra a figura.
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Figura 1. Admiss ão de τa
i assumindo degradaç ão controlada.

Como tarefas aperiódicas não são admitidas no sistema caso haja risco de violação
de deadlines, fica claro que se o sistema é escalonável antes da ativação da tarefa
aperiódica, ele continuará sendo após a admissão da mesma.É importante observar que
o escalonamento de tarefas aperiódicas baseado no TBS considera tais tarefas uma por
vez. Considerando o exemplo da Figura 1, nenhuma tarefa aperiódica pode ser consi-
derada antes do instantet = 2, 8. Desta forma, uma tarefa aperiódica urgente pode ter
que esperar demasiadamente a execução da tarefa aperiódica admitida anteriormente. A
abordagem desenvolvida na próxima sub-seção trata deste problema.

4.3. Modelo Baseado no EDF

O teste de admissão derivado nesta seção baseia-se no cálculo da demanda por processa-
dor no intervalo entre a ativação de uma tarefa aperiódica e o seudeadline. Se, de acordo
com tal demanda, não há risco de violardeadlines, a tarefa aperiódica é admitida. O
modelo de escalonamento assumido é simplesmente o EDF.

Para compreender melhor a derivação do teste de admissão, suponha uma tarefa
aperiódica,τa

i , ativada no instantet, com tempo máximo de execuçãoCa
i e deadlineda

i .
O objetivo é determinar seτa

i pode ser admitida no instantet sem causar perda de algum
deadline, seja de tarefas periódicas ativas entre[t, da

k), ou de outras tarefas aperiódicas
já admitidas anteriormente. Considere, por enquanto, apenas as tarefas periódicas (ver
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Figura 2). Inicialmente, é preciso saber quantas instâncias de tarefas periódicas execu-
tarão no intervalo[t, da

k). Posteriormente, determina-se qual a demanda de processador
para executá-las.

Na Figura 2 podem ser observadas as ativações de instâncias de uma tarefa
periódicaτp

i ao longo da linha do tempo. Para determinar quantas destas instâncias exe-
cutam no intervalo[t, da

k), é preciso considerar a última ativação deτp
i antes det se esta

ainda não terminou sua execução até o instantet. Definimos entãori(t) como sendo o
instante desta ativação, ou seja,ri(t) = (k − 1)T p

i ≤ t < kT p
i , ondek > 0 e t ≥ 0 é um

instante de tempo qualquer.

ri(t) t tempoda
i

Figura 2. Número de inst âncias de τ
p
i consideradas em [t, da

k)

Assim, o número máximo de instâncias deτp
i ativas no intervalo[t, da

k] é dado por
⌈

da
k − ri(t)

T p
i

⌉

(5)

Determinar a demanda por processador relativa às instâncias deτp
i requer a soma

do custo computacional de cada uma delas. Todas as instâncias que já iniciaram suas
execuções, sejam elas periódicas ou não, contribuirão para esta demanda com o tempo
necessário para que elas terminem. Assim, definimosci(t) ≥ 0 o tempo restante para
completar a execução da instância ativa deτi emEx(t). Todas as instâncias de tarefas
periódicas ativas no intervalo[t, da

i ) que ainda não iniciaram suas execuções demandarão
Cp

i,j, ondej é o nı́vel de degradação desejado. Em resumo, a demanda por processador
das tarefas periódicas no intervalo[t, da

i ) é dada por

∑

τi∈Ex(t)

ci(t) +
∑

τ
p

i
∈A(t,da

i
)−Ex(t)

⌈

da
i − ri(t)

T p
i

⌉

Cp
i,j . (6)

Considerando que o sistema é escalonável antes de admitir a tarefaτa
i , o sistema

continuará sendo escalonável se todas as tarefas consideradas na equação (6), incluindo
τa
i , finalizarem suas execuções no intervalo[t, da

i ). De fato, de acordo com a polı́tica
EDF, as tarefas que sofrerão influência da execução deτa

i são aquelas que têmdeadlines
maiores ou iguais ada

i . Assim, admitir o intervalo[t, da
k) para executar todas as instâncias

de tarefas ativas, assegura que nenhuma tarefa perderá odeadlineapós a admissão deτa
i .

Resumindo, para cada ativação de uma tarefa aperiódicaτa
i , a relação (7) assegura

a escalonabilidade do sistema após sua admissão:

SEDF (t, j) ≡
∑

τi∈Ex(t)

ci(t) +
∑

τ
p

i
∈A(t,da

i
)−Ex(t)

⌈

da
i − ri(t)

T p
i

⌉

Cp
i,j ≤ da

i − t . (7)
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A relação (7) pode ser usada no algoritmo 1. Com relação à implementação deste
algoritmo, é importante observar que, conhecendo-seSEDF (0)), é desnecessário efetuar
o cálculo para todos os nı́veis de degradaçãoj = 1, 2, . . . , m. A demanda por processa-
dor pode ser obtida subtraindo o valorCp

i,j−1 − Cp
i,j da demanda por processador encon-

trado para o nı́velj − 1, para cada tarefa a ser degradadaτp
i . Desta forma, o custo de

implementação é consideravelmente reduzido.

Como ilustração, considere o mesmo exemplo da Figura 1. No instantet = 1 a
tarefaτa

i não pode ser admitida com nı́vel de degradaçãoj = 0, pois a demanda total por
processador no intervalo[t, da

1) é de8 unidades de tempo, o que significa queSEDF (1, 0)
é falso. Fazendoj = 1, reduz-se a demanda total por processador para6 unidades de
tempo tornando verdadeiro o testeSEDF (1, 1). O escalonamento produzido é o mesmo
apresentado na figura.

5. Simulaç̃ao e Resultados

Para avaliar as abordagens descritas, desenvolvemos um simulador de escalonamento de
tempo real, em Java, e simulamos extensivamente a execução de conjuntos de tarefas.
O modelo de simulação foi construı́do da seguinte forma. Utilizamos nove conjuntos
de tarefas periódicas, cada qual composto por oito tarefas. Os valores deCi,0 foram
gerados de acordo com uma distribuição exponencial com médiaup/10, ondeup =
10%, 20%, . . . , 90% é o percentual de utilização do conjunto de tarefas periódicas consi-
derado. Para efeitos de simulação, consideramos queCi,j+1 = 90%Ci,j (j = 0, 1, . . . , 9).
Os perı́odos foram gerados de acordo com uma distribuição uniforme no intervalo de80
a500 unidades de tempo e osdeadlinesforam considerados iguais aos perı́odos.

O tempo de simulação considerado foi de100.000 unidades de tempo, o que per-
mitiu observar o comportamento das tarefas periódicas no longo prazo. Nos cenários de
teste considerados, por exemplo, a tarefa com perı́odo mais longo é ativada200 vezes
durante a simulação.

A ocorrência de falhas seguiu o seguinte procedimento. Durante a simulação,
foram gerados eventos aleatórios de acordo com uma distribuição dePoissoncom
parâmetroλ = 1000. Tais eventos representam uma janela de instabilidade no sistema,
cujo tamanho foi definido como sendo de100 unidades de tempo. Dentro desta janela, a
ocorrência de erros foi simulada. A ocorrência de cada erro seguiu uma distribuição de
Bernoullicom parâmetrop = 0, 05. Assim, procuramos modelar a ocorrência de erros em
rajadas (burst). Para cada erro gerado, uma tarefa aperiódica, representando uma rotina
de recuperação, foi ativada. Os custos edeadlinesde tais tarefas foram gerados de tal
forma que uma tarefa aperiódicaτa

i , gerada no instantet, requer, em média,ua = 40% de
processador no intervalo de[t, da

i ). Os valores deCa
i foram gerados de acordo com uma

distribuição exponencial com parâmetro1/40. Seusdeadlinesforam gerados de acordo
com uma distribuição normal com média2, 5 Ca

i e variância0, 01 Ca
i . Desta forma, es-

tamos considerando um sistema onde os erros ocorrem em janelas de100 unidades de
tempo, em forma de rajadas, gerando rotinas de recuperação com distribuição normal e
utilização em torno de40%.

A simulação da execução de todas as tarefas considerou quatro alternativas de
escalonamento: (a) EDF; (b) EDF-SD; (c) EDF-CD; (d) TBS-CD. A primeira alter-
nativa corresponde simplesmente ao escalonador EDF, sem utilizar rejeição de tarefas
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aperiódicas nem tentar degradar tarefas periódicas. A abordagem EDF-SD usa o teste
de admissão proposto pela equação (7) para rejeitar tarefas aperiódicas que possam
causar violação dedeadlines. Já a abordagem EDF-CD usa o mesmo teste e considera
degradação de tarefas aperiódicas. Finalmente, TBS-CD corresponde ao modelo que usa
o TBS, com teste de admissão representado pela equação (4) considerando degradação.

5.1. Ńıvel de Interferência das Tarefas Aperíodicas

Observamos o nı́vel de interferência que a execução de tarefas aperiódicas exerce na
execução de tarefas periódicas. Obviamente, esta interferência é nula para as aborda-
gens de escalonamento que realizam testes de admissão para tarefas aperiódicas (EDF-
SD, EDF-CD e TBS-CD). Assim, esta seção apresenta os resultados desta interferência
considerando apenas o escalonador EDF, ilustrado no gráfico da Figura 3(a), medida
através da taxa dedeadlinesperdidos das tarefas periódicas. Como pode ser observado, o
EDF possui um desempenho ruim, como esperado. A partir de60% de carga das tarefas
periódicas a taxa dedeadlinesperdidos cresce muito rapidamente, o que ilustra o efeito
dominó mencionado na seção 4.1.
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çã
o

m
éd

ia
(%

)

(c) Degradação média do sistema

Figura 3. Comportamento do sistema para ua = 40%
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5.2. Eficîencia das T́ecnicas de Degradaç̃ao

A taxa de rejeição das tarefas aperiódicas para as três abordagens que usam testes de ad-
missão foi medida durante a simulação. Este é um parâmetro importante de comparação,
visto que o mesmo indica a eficiência do modelo de escalonamento no que refere à ad-
missão de tarefas aperiódicas e o respectivo efeito do algoritmo que provê degradação
controlada.

O gráfico da Figura 3(b) apresenta os resultados encontrados. Para efeito de
comparação, é mostrado no gráfico o desempenho do EDF com e sem o teste de ad-
missão. Para o EDF sem teste de admissão (EDF), os resultados devem ser interpretados
como sendo taxa dedeadlinesperdidos de tarefas aperiódicas, visto que todas as tarefas
aperiódicas são admitidas no sistema. Apesar de o EDF apresentar resultados médios me-
lhores com relação a taxa de rejeição de tarefas aperiódicas, deve-se considerar que tarefas
periódicas estão também perdendodeadlines(Figura 3(a)), o que faz o uso do EDF uma
abordagem inapropriada. Se equipamos o EDF com teste de admissão, pode-se notar que
a taxa de rejeição de tarefas aperiódicas continua alta. Neste contexto, a implementação
de métodos para prover degradação controlada é extremamente útil, como pode ser ob-
servado com a curva relativa a EDF-CD.É interessante notar que o TBS-CD mostra-se
muito inferior às demais abordagens, mesmo fazendo uso de degradação controlada. Isto
se deve ao fato de que tarefas aperiódicas são admitidas seqüencialmente no sistema.

5.3. Ńıvel de Degradaç̃ao Média

Aferimos o nı́vel de degradação média do sistema, ilustrado na Figura 3(c). O nı́vel de
degradação foi medido como sendo o percentual médio de redução deCp

i , para cada tarefa
periódicaτp

i , necessário para se admitir as tarefas aperiódicas. Como pode ser observado,
a degradação do sistema se mantém entre80% e 90%. Obviamente, este resultado não
pode ser analisado separadamente dos resultados da rejeição de tarefas aperiódicas. De
fato, as duas abordagens que contemplam degradação controlada são equivalentes quanto
ao nı́vel de degradação do sistema. No entanto, o TBS-CD rejeita um número maior de
tarefas aperiódicas, como mencionado na seção 5.2.

Outro aspecto importante que deve ser mencionado é a simplicidade do algo-
ritmo de degradação. De fato, na realidade, o espaço de busca por um nı́vel adequado
de degradação é exponencial. Tal espaço foi substancialmente reduzido pelas polı́ticas
propostas na seção 4 para que as mesmas possam ser viáveis em tempo de execução. Me-
lhorando o algoritmo, certamente, o nı́vel de degradação das tarefas será reduzido, pois,
em alguns casos, basta degradar uma tarefa para atingirmos a configuração necessária para
a execução da tarefa aperiódica, não sendo necessário degradar todas as tarefas de uma só
vez. De qualquer forma, os resultados indicam que o benefı́cio em prover mecanismos de
degradação controlada pode compensar os seus custos.

6. Conclus̃oes e Trabalhos Futuros

Este trabalho descreveu e avaliou propostas de escalonamento no contexto de tolerância
a falhas. Assumimos um modelo de tarefas que contempla tarefas periódicas, que devem
ser executadas regularmente pelo sistema, e tarefas aperiódicas, que são escalonadas em
resposta à detecção de erros. Caso tais tarefas sejam ativadas no sistema, o escalonador
adapta o sistema, degradando controladamente as tarefas periódicas, a fim de cumprir os

40 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



requisitos temporais das rotinas de recuperação. Uma das abordagens propostas baseou-
se no servidor TBS, freqüentemente usado para escalonar tarefas aperiódicas não crı́ticas.
Mostramos, através de simulação, que esta proposta não é adequada para tratar rotinas
de recuperação. Ilustramos ainda que, equipando o EDF com um teste de admissão, é
possı́vel melhorar bastante a eficiência do escalonador, protegendo o sistema de perdas de
deadlinesde tarefas periódicas.

Como o principal objetivo aqui foi verificar os efeitos que rotinas de recuperação
podem exercer no desempenho do escalonamento, o modelo de degradação de tare-
fas apresentado foi bastante simplificado. Passos futuros deste trabalho deverão incluir
técnicas de otimização para determinar qual das configurações de degradação é mais apro-
priada para ser escolhida. Melhorias no teste de admissão devem também ser considera-
das. Outro desdobramento possı́vel é o desenvolvimento de uma análise de escalonamento
para determinar a capacidade do sistema em tolerar falhas de tal forma que nenhumdead-
line de tarefas, periódicas ou aperiódicas, seja violado. Em outras palavras, tal análise
deve ser capaz de determinar a taxa máxima/média de erros suportada pelo sistema, por
exemplo. Dada a relevância do tema abordado neste trabalho, os resultados apresentados
aqui subsidiarão tais desdobramentos em futuros passos de pesquisa.
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Abstract. Modern Supervision and Control Systems (S&C) are characterized by
the use of the Commercial Off-The-Shelf Components (COTS Components), such
as computer networks and operating systems. Though such COTS components can
optimize costs and reuse, they compromise dependability. Thus, evaluation of de-
pendability mechanisms for such environments has been a strong focus of research.
In this paper is described a framework for rapid prototyping and testing of failure
detectors for S&C systems. This framework not only allows to implement and si-
mulate existing detection strategies, but it also allows for the construction of new
strategies, or even the composition of new strategies from existing ones, in order to
reach the desired failure detection quality of service in the simulated environment.

Resumo. Sistemas modernos de controle e supervisão (S&C, Supervision and Con-
trol Systems) s̃ao caracterizados pela utilização de componentes de prateleira
(COTS, Commercial off-the-shelf), como redes e sistemas operacionais, os quais
otimizam custo e reutilização, mas podem comprometer a confiabilidade. Assim,
verificar mecanismos adequados de confiabilidade para esses ambientes tem sido
alvo de estudo. Neste artigo,é descrito um framework para prototipagem e teste de
detectores de defeitos sobre S&C, que permite não śo implementar e simular dife-
rentes estrat́egias de detecção existentes na literatura, mas também propor novas
estrat́egias, ou mesmo conceber composições de estratégias, de modo a atingir a
qualidade de serviço de detecção desejada no ambiente simulado.

1. Introdução

Controle e supervis̃ao s̃ao mecanismos utilizados na indústria para ñao śo otimizar a
utilização e produç̃ao das plantas1 ativas, mas tamb́em incrementar a qualidade e a confiabili-
dade dos produtos fabricados. O desenvolvimento industrial tem demandado novas tecnolo-
gias que possibilitem o controle e a supervisão de plantas cada vez maiores e mais complexas.
Essas plantas necessitam de facilidades de gerenciamento, computação e comunicaç̃ao cada
vez mais robustas e eficientes, de modo que se possa maximizar o desempenho do processo
produtivo e reduzir os custos de operação e manutenç̃ao. Além disso, em muitos casos, as
plantas devem trabalhar de forma coordenada e integrada, o que evidencia e aumenta a cri-
ticalidade de aspectos como: correção na execuç̃ao das operaç̃oes, computaç̃ao distribúıda,
restriç̃oes temporais e tolerância a falhas.

1Uma planta pode ser traduzida por qualquer objeto fı́sico, ou conjunto de objetos fı́sicos, que contenha
elementos a serem controlados [Ogata 1990], como um reator quı́mico, um avĩao, um forno, um rob̂o etc.
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Acomodar todos os requisitos demandados pelos sistemas industriaismodernośe um
desafio que tem motivado fabricantes e acadêmicos na busca de novas soluções. Nesse sen-
tido, a ind́ustria moderna e a academia têm se valido da utilizaç̃ao de componentes de prate-
leira, como redes e sistemas operacionais, para implementar e propor soluções que: facilitam
a interoperabilidade entre componentes de fabricantes distintos; diminuem a complexidade
da interconex̃ao entre componentes dos sistemas; permitem um monitoramento e supervisão
remotos mais eficientes; diminuem os custos operacionais; e possibilitam a integração entre
os diferentes ńıveis2 que comp̃oem o processo de manufatura [Lian et al. 2001].

Apesar de todos os benefı́cios apontados, novos desafios são encontrados quando se
realiza a construç̃ao de sistemas modernos de controle e supervisão usandoCOTS– o sis-
tema est́a sujeito a incertezas relacionadasàs variaç̃oes no tempo de computação dos algorit-
mos (atraso de computação) e transmiss̃ao das mensagens pelo subsistema de comunicação
(atraso de comunicação). Esses aspectos podem comprometer a confiança no funcionamento,
fazendo com que tais sistemas apresentem um comportamento imprevisı́vel e operem em re-
gimes ñao confíaveis. O problema se torna ainda mais grave em cenários em que aplicações
cŕıticas precisam ser suportadas. As aplicações de tempo real crı́ticas necessitam de mecanis-
mos de toler̂ancia a falhas para garantir a correção na execuç̃ao das operaç̃oes e permitir que
modos de funcionamento previsı́veis sejam alcançados mesmo após a ocorr̂encia de falhas de
alguns dos componentes do sistema [Jalote 1994].

Os algoritmos relacionadosà implementaç̃ao dos mecanismos de tolerância a falhas
em sistemas distribuı́dos necessitam de um processamento extra e de uma troca adicional de
mensagens para cumprirem seus objetivos com segurança [Lynch 1996]. Esse processamento
e troca adicional de mensagens tornam o projeto dos sistemas de controle e supervisão ainda
mais dif́ıcil, visto que os aumentos do tráfego na rede e do processamento podem implicar,
em alguns casos, em atrasos não determińısticos quando se utiliza componentes de prate-
leira. Para a implementação de mecanismos de tolerância a falhas, um serviço de detecção
de defeitośe fundamental, seja para ativar procedimentos de recuperação, seja para permi-
tir a reconfiguraç̃ao do sistema [Jalote 1994]. Para aplicações de tempo real crı́ticas sobre
redes convencionais,é essencial promover soluções de detecção de defeitos adaptáveis e os
algoritmos de adaptação utilizados devem contornar ou minimizar os possı́veis efeitos dos
atrasos (ñao determińısticos) impostos pelo processamento e pela rede de comunicação. Em
ambiente com tŕafego na rede ou tempo de computação variados, os detectores adaptativos
de defeitos podem produzir informações mais precisas sobre o estado dos dispositivos do
sistema, evitando que os mecanismos de tolerância a falhas tomem decisões que venham a
prejudicar o desempenho do sistema. Informações err̂oneas produzidas pelos detectores de
defeitos podem iniciar procedimentos de recuperação ou de reconfiguração, os quais conso-
mem recursos computacionais e podem implicar em regimes de operação indesej́aveis para
o sistema de controle ou de supervisão. Assim, para a implementação de sistemas de tempo
real confíaveis, usando componentes de prateleira,é importante que, durante o projeto do
sistema, o projetista possa avaliar diferentes implementações de mecanismos de tolerância a
falhas e diferentes estratégias de detecção adaptativa de defeitos, de modo que possa, a priori,
não śo verificar o impacto da implementação das diferentes abordagens de mecanismos de
toler̂ancia a falhas na construção do sistema de controle, mas também observar a qualidade de
serviço de diferentes estratégias de detecção de defeitos, podendo assim utilizar a estratégia
que possua um nı́vel de qualidade de serviço (QoS) de detecç̃ao conveniente para o bom fun-

2Aquisiç̃ao, controle e supervisão.
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cionamento da aplicação.Portanto, o desenvolvimento de ferramentas e implementações que
facilitem a prototipagem, simulação e ańalise de sistemas de controle e supervisão confíaveis
são extremamente importantes para tornar o projeto do sistema mais confiável e minimizar
a ocorr̂encia de falhas durante o funcionamento do sistema por conta de situações que ñao
foram previstas antecipadamente durante o projeto.

Nesse contexto, o presente artigo apresenta umframeworkpara prototipagem e teste
de detectores de defeitos sobre sistemas distribuı́dos de controle e supervisão. O fra-
meworkproposto permite implementar e testar através de simulaç̃oes diferentes estratégias
de detecç̃ao existentes na literatura. Além disso, com as facilidades disponibilizadas pelo
framework, pode-se propor novas estratégias, ou mesmo conceber estratégias que represen-
tem composiç̃oes de estratégias existentes, de modo a atingir os resultados desejados de
qualidade de serviço de detecção no ambiente simulado. Oframework foi desenvolvido
sobre o ambienteMatlab/Simulinkque é amplamente utilizado por projetistas de sistemas
dinâmicos das mais diversasáreas de conhecimento, como tempo real, controle e supervisão,
visualizaç̃ao e processamento de imagens, inteligência artificial, entre outros. Desse modo, a
implementaç̃ao permite ainda utilizar as facilidades disponı́veis noMatlab/Simulinkde ma-
neira que o processo de prototipagem, simulação e ańalise possa cobrir o maior número de
ceńarios posśıveis.

Este artigo está organizado da forma a seguir. Na seção 2 é feita uma breve
apresentaç̃ao de alguns trabalhos correlatos. Na seção 3 s̃ao discutidos aspectos relacionados
a adaptabilidade de detectores de defeitos. A seção 4 descreve o ambienteMatlab/Simu-
link. Na seç̃ao 5é descrito oframeworkproposto e, por fim, na seção 6 s̃ao apresentadas as
consideraç̃oes finais e sugestões para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Na busca por soluç̃oes eficientes para a implementação de sistemas modernos de controle
e supervis̃ao, diversos trabalhos como [Wittenmark and Törngren 1994], por exemplo, dis-
cutem t́ecnicas de projetos de sistemas de controle com restrições temporais; outros traba-
lhos como [Piuri 1994] e [T̈orngren 1998] abordam questões pertinentes a sistemas de con-
trole distribúıdos. Em [Andrade and Macêdo 2005] podem ser encontradas discussões fo-
cadas no desenvolvimento de uma arquitetura confiável para o desenvolvimento deS&C.
Quest̃oes como confiança no funcionamento e tolerância a falhas s̃ao abordadas em traba-
lhos como [Piuri 1994], [Kim and Shin 1994], [Elks et al. 2000] e [Sá and Maĉedo 2005].
Al ém disso, t́ecnicas de projeto e arquiteturas de suporte têm sido sugeridas. Em paralelo,
ferramentas e mecanismos de apoio ao projeto também t̂em sido estudados, por exemplo:
em [Lincoln and Cervin 2002]́e proposta a ferramentaJitterbug, que d́a suporte, durante
o projeto,à ańalise de desempenho de sistemas de controle sobre variações temporais; em
[Henriksson and Cervin 2003]é discutido oTrueTime, uma ferramenta para o projeto de sis-
temas deS&C de tempo real distribuı́dos. Ambas as ferramentas são constrúıdas usando o
ambiente de simulaçãoMatlab/Simulink, todavia nenhuma dessas ferramentas possui suporte
direto a implementaç̃ao deS&C confiáveis. Em [Branicky et al. 2003]é encontrada uma re-
visão mais aprofundada sobre diversosframeworksusados durante o projeto para prototipa-
gem, ańalise e simulaç̃ao aplićaveis aos sistemas de controle sobre rede. Entretanto, nenhum
dosframeworksdiscutidos pelos autores abordam aspectos relacionadosà implementaç̃ao de
mecanismos de tolerância a falhas para sistemas deS&C de tempo real confíaveis.
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3. Detectores de Defeitos

Em um ambiente distribúıdo, a comunicaç̃ao entre os dispositivos do sistemaé realizada
atrav́es da troca de mensagens. Assim, a implementação de um detector de defeitos deve con-
siderar um monitoramento remoto de componente baseado em tal forma de comunicação. O
monitoramento remoto do estado do componente pode ser feito usando dois modelos básicos:
Pull e Push[Felber 1998]. No modeloPull, uma vez recebida uma mensagem deAre you
Alive? do componente monitor do detector de defeitos, o componente monitorado deve res-
ponder com seu atual estado (mensagem deI am alive! ou heartbeat). A cada mensagem
de monitoramento enviada, o monitor deve estimar o intervalo de tempo necessário (time-
out) para a chegada da mensagem de resposta oriunda do componente monitorado. Caso a
mensagem ñao chegue dentro do intervalo esperado, o detector passa a suspeitar da falha
do componente. No modeloPush, o componente monitorado espontaneamente envia o seu
estado atual. Baseado no intervalo entre chegada das mensagens, o componente monitor do
detector de defeitos deve estimar o instante de chegada da próxima mensagem de detecção.
Caso a mensagem não chegue dentro do intervalo esperado o detector suspeita da falha do
componente. Uma vez que as estimativas são baseadas no relógio local do componente moni-
tor, utilizando o modeloPull, o detector consegue calcular mais facilmente ostimeouts, aĺem
de poder controlar melhor o ritmo do monitoramento. No modeloPush, entretanto, o número
de mensagens de detecção trocadas entre o componente monitorado e detector de defeitosé
menor e, portanto, consome menos recursos do canal de comunicação.

3.1. Adaptabilidade em Detecç̃ao de Defeitos

As abordagens de detecção de defeitos apresentadas nesta seção utilizam o modelo de moni-
toramentoPush, baseado em mensagens deheartbeats[Aguilera et al. 1997]. Entretanto, as
quest̃oes aqui apontadas podem facilmente ser estendidas para o modelo de monitoramento
Pull. A fim de facilitar a discuss̃ao a seguir, considera-se a existência de dois componentes
p e q, em que o componenteq possui um ḿodulo detector de defeitos embutido e monitora
falhas do componentep. A cada∆i unidades de tempo,p envia paraq uma mensagem, se-
quencialmente assinalada e denotada porheartbeat(mhb), informando que está funcionando
corretamente. Além disso, os marcos temporais, tais como os instantes de envio e recebi-
mento de mensagens, são analisados do ponto de vista de um relógio global e independente
dos reĺogios dos componentes dep eq. Todavia, para simplificar a notação usada, a referência
ao tempo global será omitida.

A cadaheartbeatassinalado pork recebido (mhb
k ), q calcula o intervalo de tempo

(∆to
k+1) necesśario para a chegada do próximo heartbeat(mhb

k+1). Semhb
k+1 não chega dentro

de ∆to
k+1 unidades de tempo,q colocap em sua lista de suspeitos. Por outro lado, casoq

receba umheartbeatcom um ńumero seq̈uencial igual ou superior ao doheartbeatesperado,
q removep de sua lista de suspeitos. O componentep envia mensagensmhb em instantes
denotados porσ, dessa forma:mhb

k é enviada no instanteσk, mhb
k+1 emσk+1, mhb

k+2 emσk+2 e
assim sucessivamente. Para quaisquer dois instantes consecutivosσk eσk+1, tem-se:σk+1 −
σk = ∆i. Os instantes de chegada das mensagensmhb são denotados porA, ou seja:mhb

k

chega emAk, mhb
k+1 emAk+1, mhb

k+2 emAk+2 e assim por diante.

Em um ambiente onde não h́a variaç̃ao no atraso e nem perda de mensagens no sub-
sistema de comunicação, osheartbeatschegam emq espaçados entre de si de exatamente∆i

unidades de tempo. Sep enviamhb
k emσk e falha em seguida,q recebeŕamhb

k e śo suspeitaŕa
da falha do componentep quando ñao recebermhb

k+1. Para o componenteq, entretanto,p pode
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ter falhado em qualquer instante de tempo entreσk eσk+1. Desse modo, o menor intervalo de
tempo no qualq pode começar a suspeitar da falha dep com segurança não pode ser menor
quedelay + ∆i, em quedelay é o intervalo de tempo necessário para viagem da mensagem.

Se variaç̃oes no atraso são consideradas, cada mensagemmhb
k teŕa umdelayk asso-

ciado. ComoAk = σk + delayk, observa-se queAk+1 − Ak = ∆i + (delayk+1 − delayk).
Quando os tempos de viagem das mensagensmhb não s̃ao conhecidos e não h́a reĺogios sin-
cronizados, as estimativas do detector de defeitos não s̃ao precisas e ñao é posśıvel estimar
o tempo de detecção com exatid̃ao. Assim, sendoEAk a estimativa realizada pelo detector
para o instante de chegada de umheartbeatmhb

k , quanto mais pŕoximo EAk estiver deAk

menor seŕa o tempo de detecção. A relaç̃aoEAk ≥ Ak deve ser satisfeita para que o detector
evite falsas suspeitas.

Uma vez que variaç̃oes extras no atraso podem provocar sub-estimativas, utiliza-
se uma margem de segurança (α) que compense variações ñao previstas no atraso
da rede [Jacobson 1988]. Dessa forma, o marco estimado no tempoFP (Freshness
Point [Chen et al. 2002]) para chegada do próximo heartbeaté definido por: FPk+1 =
EAk+1 + αk+1. Portanto, a adaptabilidade do detector consiste em ajustarEA e α
[Nunes and Jansch-Pôrto 2004]. Assim, uma vez recebidomhb

k emAk, quanto mais precisa
a estimativa deEAk+1 e αk+1 mais pŕoximo FPk+1 estaŕa deAk+1. O Freshness Pointde
mhb

k+1 pode ser reescrito em função de∆to
k+1 [Chen et al. 2002]:FPk+1 = FPk + ∆to

k+1 e,
consequentemente,∆to

k+1 = (EAk+1 − EAk) + (αk+1 − αk). Desse modo, pode-se afirmar
que, a adaptabilidade está diretamente ligada a precisão de∆to.

Diversos estudos têm sido realizados no sentido de avaliar diferentes abor-
dagens de detectores adaptativos de defeitos. Trabalhos como [Müller 2004],
[Nunes and Jansch-Pôrto 2004], [Maĉedo and Lima 2004], [Śa and Maĉedo 2005] e
[Falai and Bondavalli 2005] propõem, avaliam (usando as métricas deQoSpara detecç̃ao
de [Chen et al. 2002]) e realizam comparações entre diferentes abordagens de detecção
adaptativa de defeitos.

4. Matlab, Simulink e TrueTime

Matlab [The Mathworks 2002]́e um acr̂onimo paraMatrix Laboratory e foi originalmente
proposto como uma linguagem a ser utilizada em problemas que envolvessem manipulação
de vetores e matrizes. Atualmente, oMatlabevoluiu para um ambiente interativo que permite
solucionar problemas técnicos de computação. Computaç̃ao e mateḿatica, desenvolvimento
de algoritmos, aquisiç̃ao de dados, modelagem, simulação e prototipagem entre outros, são
casos t́ıpicos de uso de tal ambiente. OMatlab é composto por cinco partes básicas, dentre as
quais se destacam as seguintes:ambiente de desenvolvimento, com um conjunto de facilida-
des e ferramentas para ajudar no uso das funções e arquivos doMatlab;biblioteca de funç̃oes
mateḿaticas, a qual contém uma ampla coleção de algoritmos computacionais envolvendo
funções elementares (como soma, multiplicação, seno, aritḿetica complexa etc.) e funções
avançadas (como funções para invers̃ao de matrizes, ćalculo de autovalores, transformadas de
fourier etc.);linguagem Matlab, que permite a manipulação de matrizes, contém declaraç̃oes
para fluxo de controle, funções, estruturas de dados, entrada/saı́da (E/S) e possui suporte para
programaç̃ao orientada a objetos.

O Matlab possui uma faḿılia de ferramentas (toolboxes) compostas por funções do
Matlab(M-files) para soluç̃ao de problemas em domı́nios espećıficos. Ostoolboxespermitem
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o aprendizado e a aplicação de tecnologias especı́ficas, incluindo comunicação, controle,
aquisiç̃ao de dados, inteliĝencia artificial, tempo real etc.

4.1. O Pacote Simulink

O Simulink[The Mathworks 2004]́e um pacote desoftware, integrado aoMatlab que possi-
bilita a modelagem, simulação e ańalise de sistemas dinâmicos3. A simulaç̃ao dos sistemas
é feita em dois processos básicos. Primeiramente, o sistemaé modelado utilizando o editor
de modelos doSimulink. O modelo deve refletir as relações mateḿaticas entre as entradas,
as sáıdas e os estados do sistema. Em seguida, oSimulinkdeve ser usado para simular o
comportamento do sistema em função do tempo, usando as informações contidas no modelo.

No Simulink, um diagrama em blocosé usado como uma representação gŕafica do mo-
delo mateḿatico de um sistema dinâmico. Os diagramas são representados por um conjunto
de blocos interconectados por linhas, através das quais trafegam os sinais emitidos por cada
bloco. NoSimulink, um bloco pode pertencer a duas classes: virtuais e não virtuais. Blocos
não virtuais representam subsistemas elementares, como integradores, somadores etc. Es-
ses blocos podem ser agrupados para representar subsistemas maiores (blocos virtuais) ou
compor diagramas. Blocos virtuais, por sua vez, representam uma composição de blocos e
sinais, visualizados no modelo como umúnico bloco. Dessa forma, blocos virtuais podem
novamente ser agrupados, em diagramas com blocos virtuais e/ou não virtuais, para compor
um subsistema ainda maior e assim por diante.

4.2. O ToolBox TrueTime

O TrueTime[Henriksson and Cervin 2003]é umtoolboxque, associado aoSimulink, permite
simular sistemas de tempo real distribuı́dos de controle e supervisão, aĺem de possibilitar o
estudo dos efeitos do escalonamento de tarefas e da comunicação sobre o sistema modelado.
Para tanto, o mesmo oferece quatro tipos de blocos:Kernel; Network; Battery; eWireless
Network.

O blocoKernel simula um computador com sistema operacional multitarefa eker-
nel de tempo real. Esse bloco executa tarefas e manipuladores de interrupção definidos pelo
usúario. As tarefas, executadas pelo blocoKernel, podem ser periódicas ou aperiódicas.
Al ém disso, o bloco mantém diversas estruturas de dados (como filas, registros, monitores
etc.) naturalmente encontradas em sistemas operacionais comkernelsde tempo real. O es-
calonamento das tarefas pode ser realizado seguindo uma polı́tica baseada em prioridades
fixas ou din̂amicas. O blocoNetworksimula um meio de acesso e transmissão em uma
rede local e executa toda vez que uma mensagemé enviada ou recebida. Uma fila de trans-
miss̃ao mant́em todas as mensagens enviadas em um determinado instante. Essas mensagens
são mantidas nessa fila até que a transmissão seja finalizada. Uma mensagem deve conter
informaç̃oes sobre as estações (transmissora e receptora), os dados do usuário, o instante
da transmiss̃ao e, opcionalmente, atributos de tempo real (tais comoprazoou prioridade).
Diferentes implementações de protocolos de comunicação s̃ao suportadas por esse bloco,
exemplo: CSMA/CD,CSMA/AMP,Round Robin,FDMA, TDMA e Switched Ethernet. O
bloco Wireless Networḱe uma extens̃ao do blocoNetworkpara suportar protocolos usados
em redes sem fio (como:IEEE 802.11b/ge 802.15.4) e que permite simular caracterı́sticas
peculiares a esse tipo de rede (como perda de sinal e interferência entre ńos). O blocoBattery
é usado em conjunto com o blocoKernelpara simular dispositivos que possuam restrições de

3Sistemasque mudam suas saı́das em funç̃ao do tempo, como sistemas elétricos, meĉanicos etc.
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consumo de energia. Para tanto, pode-se configurar nesse blocoa quantidade inicial de ener-
gia emWatts. Durante a simulação, uma tarefa pode ser criada para verificar ou administrar
o consumo de energia.

5. O Framework Proposto

Um frameworké um conjunto de classes que constitui um projeto abstrato para a solução
de um problema, de modo a permitir maior modularidade, reusabilidade, extensibilidade e
invers̃ao do fluxo de controle [Schmidt and Fayad 1997]. De modo geral, umframeworkre-
presenta uma aplicação semi-completa de software que pode ser especializada para produzir
aplicaç̃oes espećıficas dentro de um determinado domı́nio de problema. A id́eia b́asica para o
frameworkproposto neste artigo foi suportar a simulação deS&C confiáveis, focando inici-
almente na construção de detectores adaptativos de defeitos com suporte aQoSde detecç̃ao.
As premissas observadas para a concepção de talframeworkfoi prover uma infra-estrutura
flex́ıvel e reuśavel que pudesse acomodar a avaliação de diferentes estratégias e modelos de
mecanismos de tolerância a falhas de forma rápida e simples.

5.1. Vis̃ao Geral

O frameworkproposto foi constrúıdo usando as facilidades existentes noToolbox TrueTime
e aproveitando os recursos existentes no ambienteMatlab/Simulink. Dessa forma, algumas
das entidades contidas noframeworkencapsulam chamadas de sistemas disponı́veis noTru-
eTime4 e abstraem alguns detalhes de implementação para o programador.

Ambiente Matlab

Framework

Toolbox TrueTime

Ambiente Simulink

Figura 1. Arquitetura do framework proposto

Al ém de comunicar com oTrueTime, usando algumas das chamadas de sistemas
dispońıveis, entidades doframeworkinteragem com oSimulinkpara controlar eventos de
inı́cio e t́ermino de simulaç̃ao, consultar informaç̃oes de blocos existentes no modelo que
est́a sendo simulado. A figura 1 apresenta um esquema exemplo de como a implementação
do frameworkest́a estruturada. As setas indicam possı́veis interaç̃oes entre os elementos que
comp̃oem a base sobre a qual a implementação doframeworkfoi realizada.

5.2. Composiç̃ao da Infraestrutura

O conjunto de classes doframework, ver figura 2, está divido em duas infra-estruturas: a
infra-estrutura de ambientee ainfra-estrutura de confiabilidade.

A infraestrutura de ambienteacomoda os ḿodulos de classes e o modelo de interação
necesśario para descrever e simular um ambiente de sistemas de controle distribuı́dos, tais
classes s̃ao: Device,Task,Subsystem,SimulationeSimulationHistory.

A classeDevicerepresenta um dispositivo em um sistema de controle. Noframework,
est́a classe foi especializada emController,SensoreActuator. UmDeviceencapsula funç̃oes

4Como ttKernel,ttCreateTask,ttCreatePeriodicTask,ttInitNetwork,ttCurrentTimeetc.
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Figura 2. Diagrama das principais classes do framework

básicas do blocoKerneldo TrueTime, controlando a criação de tarefas, interação com outros
Devicesatrav́es da rede e permitindo que cada dispositivo especı́fico possa acomodar as ta-
refas necessárias a sua categoria de atividade. A classeTaskrepresenta uma abstração para
tarefas que podem ser executadas em um dispositivo. Noframework, est́a classe foi especi-
alizada emPeriodicTaske SporadicalTask. A classeSubsystemacomoda a interação entre
dispositivos de um mesmo sistema. Em um ambiente no qual diversos sistemas de controle
podem compartilhar o mesmo meio de comunicação, umSubsystemrepresenta o conjunto
de dispositivos (Devices) de um mesmo sistema. UmSubsystemconhece o histórico de
eventos relevantes de um dado dispositivo5. Um conjunto de subsistemas de controle que
compartilham um ou mais canais de comunicação comp̃oem um ceńario de simulaç̃ao. Uma
inst̂ancia da classeSimulationtem por objetivo comandar as ações de subsistemas (SubSys-
tems) e dispositivos (Devices).É responsabilidade da classeSimulationinicializar operaç̃oes
nos dispositivos, preparar a execução de tarefas e agrupar o histórico de eventos dos diversos
subsistemas que compõem um ceńario. A classeSimulationHistoryrepresenta o histórico de
eventos armazenados em uma simulação. TodoSimulationHistoryé um hist́orico de even-
tos (History) que pode ser composto por vários outros hist́oricos de eventos associados a
diferentes subsistemas.

A infra-estrutura de confiabilidadediz respeito ao conjunto de classes associadas aos
mecanismos de tolerância a falhas, suas principais entidades são: FailureDetector,Detecti-
onModel,DetectionStrategyeAlgorithm.

A classeFailureDetectorrepresenta a implementação de um detector de defeitos, res-
ponśavel por usar um modelo de monitoramento e uma estratégia de detecç̃ao de falhas para
averiguar falhas em dispositivos do sistema e adaptar-se a variações temporais impostas pela
velocidade dos dispositivos ou pelo tráfego no canal de comunicação. A classeDetectionMo-
del, por sua vez, representa um modelo de monitoramento de falhas. Esse modelo pode ser

5É papeldo programador apresentar aoSubsystemos eventos que precisam ter seu histórico armazenado.
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especializado emPushDetectionModele PullDetectionModel, os quais representam respec-
tivamente os modelosPushe Pull (ver seç̃ao 3). A classeDetectionStrategýe uma abstraç̃ao
que representa uma estratégia para a adaptação a ser usada pelo mecanismo de detecção de
falhas. Noframeworkproposto neste artigo, toda estratégia de detecç̃ao usa um algoritmo
de adaptaç̃ao, sendo assim,é de sua responsabilidade coordenar a passagem dos parâmetros
e dados necessários para a devida execução de tal algoritmo.DetectionStrategyfoi espe-
cializada para implementar a abordagem de [Bertier et al. 2003] (BertierDetectionStrategy),
[Jacobson 1988] (JacobsonDetectionStrategy) e [Sá and Maĉedo 2005] (NeuralDetectionS-
trategyeRPROPNeuralDetectionStrategy). A classeAlgoritm é a representação de um algo-
ritmo, provendo as facilidades para definição de entradas, consulta a resultados de uma dada
execuç̃ao de algoritmo e possibilita chamada a outros algoritmos. Dentro da infra-estrutura
de confiabilidade, essa entidade foi especializada emBertierAlgoritm, JacobsonAlgoritm,
NeuralAlgoritmeRPROPAlgoritm.

5.3. Interação entre as Entidades

Figura 3. Diagrama de seqü ência para inicializaç ão da simulaç ão do sistema

Ao modelar um ceńario descrevendo um sistema de tempo real distribuı́do, o proje-
tista deve especificar as entidades e como essas entidades irão interagir. Atrav́es dosDevices
e Subsystems implementados noframeworkum modelo natural de interação entre dispositi-
vos sensores, atuadores e controladores já est́a previamente implementado. Para determinar
detalhes de sensoriamento, atuação ou controle, o projetista deve estender a respectiva classe
responśavel por cada uma dessas ações e sobrescrever o método de execução (run()). Quando
o modeloé posto em execução noSimulink, o mesmo executa a função de inicializaç̃ao de
cada um dos blocosKernel que representam os dispositivos do sistema. A partir daı́, cada
blocoKernel tentaŕa gerar uma instância da entidade de simulação doframeworkproposto.
A instância de simulaç̃aoé única, assim o bloco que primeiro fizer a chamadaà funç̃aocre-
ate simulation()criaŕaa inst̂ancia e os demais apenas receberão uma refer̂encia para a mesma
(ver figura 3). Da mesma forma, cada bloco Kernel enviará uma mensagem̀a inst̂ancia de
Simulation, atrav́es do ḿetodocreatedevice(), solicitando a criaçãode um dispositivo (De-
vice) e informando o nome do subsistema (Subsystem), no qual tal dispositivo deve ser inse-
rido. Assim, se o subsistema indicado já existe, o objetoSimulationcaptura a inst̂ancia do
subsistema, cria uma instância do dispositivo solicitado e em seguida insere o mesmo no sub-
sistema. Caso o subsistema ainda não exista, estée criado para que em seguida a instância do
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dispositivo seja criada e associada ao mesmo. Toda solicitaçãode criaç̃ao de dispositivóe ava-
liada e, a depender do tipo do dispositivo, uma subclasse diferente será criada atrav́es de uma
chamada de ḿetodo espećıfica (por exemplo,createcontroller device,createsensordevice,
createactuatordeviceou createbackupcontroller device). O pŕoximo passoé solicitar a
inicializaç̃ao das tarefas em cada dispositivo, enviando uma mensagemà inst̂ancia deSimu-
lation, atrav́es do ḿetodostart(). A inicializaç̃ao de uma tarefa, em geral, envolve alocação
de interfaces deE/S, definiç̃ao e configuraç̃ao das interfaces de rede e definição do tipo de
escalonamento de tarefas a ser adotado.

Se o projetista deseja embutir um detector de defeitos em algum dos dispositivos do
sistema, este deve criar oDevicee adicionar antes da inicialização das tarefas do dispositivo a
chamada para criação do ḿodulo do detector que deseja instalar (módulo monitor ou modulo
transmissor dei am alive!), usando o modelo de monitoramento e a estratégia de detecç̃ao
que achar conveniente. A listagem de código1 apresenta um exemplo de como instalar um
módulo monitor deheartbeats, seguindo um modelo de monitoramentoPush. Os passos para
instalaç̃ao do emissor deheartbeatsão id̂enticos, diferindo apenas na definição do papel do
módulo (ver linha9).

Listagem de Ćodigo 1. Instalaç ão do monitor de heartbeats em um dispositivo
1 my device = new backup con t ro l l e r dev ice ( my subsystem , dev i ce id ) ;
2 my his to ry = h i s t o r y ( ’ hear tbeats ’ , n h i s t o r i e s ) ;
3 my subsystem = add h i s to r y ( my subsystem , my h is to ry ) ;
4
5 %adicionar monitor f a i l u r e detector task
6 pdm = push detect ion model ( ’ hear tbeat ’ , my device ) ;
7
8 %create a f a i l u r e detector monitor
9 pdm = s et (pdm, ’ moni tor ’ , my device ) ;

10 [ pdm, my device ] = c rea te mon i to r (pdm ) ;
11
12 s et ( m y f a i l u r e d e t e c t o r , ’ de tec t ion model ’ , pdm ) ;
13
14 %i n i t device tasks

De modo geral, ao instanciar um dispositivo a ser monitorado porum detector de
defeitos deve-se instalar no mesmo o módulo correspondente ao modelo de monitoramento
adotado. No caso do modeloPull, o dispositivo monitorado deve possuir um móduloecoador
de i am alive. No caso do modelo de monitoramentoPush, tal dispositivo deve possuir um
emissor dei am aliveouheartbeats. Da mesma forma, se cada dispositivo que necessita mo-
nitorar falhas de outro dispositivo, deve instalar o módulo de monitor dei am aliveassociado
ao modelo de monitoramento adotado. No modeloPull, diferente do modeloPush, aĺem do
processo de recepção dei am alive tem-se um mecanismo de emissão de”are you alive?
associado.

(a) (b)

Figura 4. Detector distribuı́do. (a) emissor e (b) monitor de heartbeats.
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As figuras 4(a) e 4(b) apresentam a seqüênciade passos usadas para criar e associar
um mecanismo de detecção de defeitos baseado no modelo de monitoramentopusha dispo-
sitivos controladores priḿario e secund́ario, respectivamente.

5.4. Exemplos de Uso

5.4.1. Sistemas de Controle Distribúıdo com Controlador Replicado

A figura 5 apresenta um exemplo de diagrama em blocos construı́do no Simulinkpara a
simulaç̃ao de um sistema de controle confiável sobre rede. Em tal exemplo considera-se a
exist̂encia um dispositivo sensor, um atuador e dois controladores (primário e secund́ario).
Cada dispositivóe implementado usando um blocoKernel do TrueTimee s̃ao conectados
atrav́es do blocoNetwork.

actuator_init( ) executa
new actuator_device( )

sensor_init( ) executa
new sensor_device( )

backup_controller_init( ) executa
new backup_controller_device( )

control_init( ) executa
new controller_device( )

Figura 5. Modelo para sistema de controle confi ável sobre rede

O controlador secundário possui um detector de defeitos embutido para verificar fa-
lhas porcrash [Jalote 1994] do controlador priḿario, caso estéultimo falhe, o controlador
secund́ario assume e então passa a enviar as ações de controle para o atuador. A listagem
2 apresenta o trecho de código no qual o controlador secundário consulta, na linha2, o de-
tector de defeitos para verificar falhas do controlador primário. Nas linhas5 − 7, funções
dispońıveis noframeworksão utilizadas para obter o endereço do dispositivo atuador.

Listagem de Ćodigo 2. Trecho de c ódigo embutido no controlador secund ário para
enviar aç ão de controle ap ós a falha do controlador prim ário

1 %consulta ao detector de defe i tos para saber se o controlador p rimario esta OK
2 i f i s f a i l ( m y f a i l u r e d e t e c t o r , ’ pr imary−c o n t r o l l e r ’ )
3
4 %nao esta ok entao resolve endereco do atuador e envia acao de co ntrole
5 the subsys tem ref = get subsys tem ref ( get subsystem name ) ;
6 t h e a c t u a t o r d e v i c e r e f = get dev ice reference by name ( ’ ac tua to r ’ ) ;
7 t he ac tua to r dev i ce address = get dev ice address ( the subsystem ref , t h e a c t u a t o r d e v i c e r e f ) ;
8
9 ttSendMsg ( the ac tua to r dev ice address , c o n t r o l a c t i o n , 8 ) ;

10 end
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5.4.2. Usando o Framework para criar um nova estrat́egiade adaptaç̃ao

Nesse exemplo, um novo detector de defeitosé implementado a partir da abordagem de
detecç̃ao de [Bertier et al. 2003]. Contudo, o novo detector utiliza uma abordagem diferente
para o ćalculo da margem de segurança. A listagem de código3 apresenta a implementação
do construtor do novo detector de defeitos. Nas linhas de3–7a especializaç̃ao do detector de
[Bertier et al. 2003]́e realizada, seguindo o modelo de programação orientada a objetos do
Matlab Script. Das linhas9–18, o algoritmo de [Bertier et al. 2003]é modificado para adicio-
nar uma refer̂encia a um algoritmo baseado em rede neural, usado em [Sá and Maĉedo 2005],
como par̂ametro.

Listagem de Ćodigo 3. Nova abordagem de detecç ão de defeitos
1 funct ion [ my detector ] = new fa i l u re de tec to r app roach ( i n t e r r o g a t i o n t i m e , gamma , beta , phi , window size , A h i s t o r y )
2
3 %cr ia um detector de defe i tos baseado no algoritmo de be r t i e r
4 the super = b e r t i e r f a i l u r e d e t e c t o r ( i n t e r r o g a t i o n t i m e , gamma , beta , phi , window size , A h i s t o r y ) ;
5
6 %define que o novo detector é uma subclasse do detector de be r t i e r
7 my detector = c lass ( detec tor , ’ super ’ , the super ) ;
8
9 %captura a est ra t ég ia de detecç ão

10 b s t ra t egy = get ( my detector , ’ b e r t i e r f a i l u r e d e t e c t i o n s t r a t e g y ’ ) ;
11
12 %com a est ra t ég ia de detecç ão captura −se o algoritmo de detecç ão de be r t i e r
13 b a lgo r i t hm = get ( b s t ra tegy , ’ a lgo r i t hm ’ ) ;
14
15 %adiciona o algoritmo de prediç ão baseado na ult ima est imat iva como parametro ao algoritmo de be r t i e r
16 t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m = new rp rop neura l ne t a lgo r i t hm ( ) ;
17
18 b a lgo r i t hm = add parameter ( b a lgor i thm , parameter ( ’ r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m ’ , t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m ) ) ;
19
20 %a t r i b u i o novo algoritmo a est ra teg ia de be r t i e r
21 b s t ra t egy = set ( b s t ra tegy , ’ a lgo r i t hm ’ , b a lgo r i t hm ) ;
22
23 %atua l i za a est ra teg ia de detecç ão no novo detector de defe i tos .
24 my detector = set ( my detector , ’ b e r t i e r f a i l u r e d e t e c t i o n s t r a t e g y ’ , b s t r a t egy ) ;

A abordagem para adaptação da margem de segurança usada pelo novo detectoré
apresentada na listagem de código4. Como pode ser observado nessa listagem, se a diferença
entre os valores estimado e real para o instante de chegada de umheartbeatfor maior que
10% do valor real (linha3), ent̃ao a abordagem usa uma rede neural para estimar a margem de
segurança (linhas4–6), caso contŕario a estrat́egia original de [Bertier et al. 2003]é utilizada
(linha18).

Listagem de Ćodigo 4. Exemplo do uso da facilidade da composiç ão de algoritmos
1 funct ion [ my algor i thm , the sa fe ty marg in ] = compute safety margin ( my algor i thm , cur rent A , las t EA )
2 %v e r i f i c a o percentual
3 i f ( abs ( cu r ren t A − l as t EA ) / cu r ren t A > 0 .1 )
4 %captura o algoritmo baseado em RPROP RNA
5 t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m = get ( my algor i thm , ’ r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m ’ ) ;
6
7 %define o padrao de entrada
8 pa t t e rn = [ cu r ren t A las t EA ] ;
9

10 t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m = set ( t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m , ’ pa t t e rn ’ , pa t t e rn ) ;
11
12 %calcula a margem de segurança
13 [ t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m , the sa fe ty marg in ] = run ( t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m ) ;
14
15 %atua l i za o estado do algoritmo de prediç ão
16 my algor i thm = set ( my algor i thm , ’ r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m ’ , t h e r p r o p n e u r a l n e t a l g o r i t h m ) ;
17 else
18 [ my algor i thm , the sa fe ty marg in ] = compute safety margin ( my algor i thm . super , cur rent A , las t EA )
19 end

6. Consideraç̃oesFinais e Sugest̃oes de Trabalhos Futuros

Este artigo descreveu detalhes de implementação e exemplos de uso de umframework
aplicávelà prototipagem, simulação e ańalise de sistemas deS&Cconfiáveis. Talframework,
usando as facilidades existentes na ambienteMatlab/Simulinke Toolbox TrueTime, permite
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de forma simples e flexı́vel a construç̃ao de prot́otipos de sistemas deS&C dotados de meca-
nismos de detecção adaptativa de defeitos. Além disso, conforme apresentado, oframework
disp̃oe de diferentes estratégias de detecção e permite que novas estratégias sejam criadas a
partir da composiç̃ao de estratégias existentes. Os procedimentos para o cálculo daQoSde
detecç̃ao foram implementados usandoMatlab Script. Toda avaliaç̃ao daQoSdos detectores
simulados foi feitaoff-line, usando o histórico de eventos armazenados durante a simulação.
Tal decis̃ao foi tomada para melhorar o desempenho durante a execução da simulaç̃ao. Uma
descriç̃ao dos procedimentos para o cálculo daQoSde detecç̃ao pode ser encontrada em
[Sá 2006]. Como trabalho futuro, sugere-se que sejam adicionadas aoframeworkentidades
que facilitem a prototipagem e teste de outros mecanismos de tolerância a falhas. Avaliaç̃oes
usando oframeworkproposto neste artigo podem ser encontradas em [Sá and Maĉedo 2005]
e [Śa 2006]. Aĺem disso,́e interessante que o framework atualmente implementado usando
Matlab Scriptseja implementado emC++ e integrado aotoolbox TrueTimepara que se ob-
tenha um custo computacional menor na execução do modelo simulado.
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project,École Polytechnique F́ed́erale de Lausanne, Switzerland.
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Abstract. In the past, any computational grid was related with loosely coupled
applications, which limited the potential systems that could be used with a grid.
With advances on the related technology and with the grid potential to aggregate
resources on demand and at low-cost, we expect that more tightly coupled appli-
cations will be executed in a computational grid. But, mainly due to security res-
trictions running thighted coupled applications across different administrative
domains still presents some challenges. This work presents a new architecture
to on demand deployment of overlay virtual network in order to enable the exe-
cution of coupled applications on a a set of resources geographically dispersed.
Also, it keeps the resource protected from malicious applications. The OurGrid
middleware was used to provide this system that is capable to execute tightly
coupled applications with resources from different administrative domains.

Resumo. No inı́cio das pesquisas em grids computacionais, um grid computa-
cional era amplamente associado a aplicações desacopladas, onde as partes
constituintes da aplicação não trocavam informação entre si. Atualmente, de-
vido aos avanços tecnológicos e com a possibilidade de se utilizar recursos sob-
demanda e com baixo custo, espera-se cada vez mais que grids computacionais
sejam usados para execução de aplicações com algum nı́vel de acoplamento.
Entretanto, devido a restrições de segurança, executar aplicações acopladas
através de vários domı́nios administrativos diferentes ainda é um desafio. Este
trabalho apresenta a arquitetura de um mecanismo para implantação de redes
virtuais sob demanda no intuito de permitir a execução de aplicações fortemente
acopladas em um grid computacional sem comprometer a segurança dos recur-
sos. Essa arquitetura foi implementada no OurGrid (um middleware de grid
aberto) para permitir a execução de aplicações acopladas utilizando recursos
localizados em diferentes sites.

1. Introdução
A pesquisa em grids computacionais tem recebido cada vez mais destaque. No inı́cio, a
tecnologia estava amplamente associada a aplicações totalmente desacopladas ou apenas
fracamente acopladas. Isto é, aplicações em que a comunicação entre as partes que as
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constituem não trocam qualquer informação, ou fazem isso com uma taxa muito baixa.
Qualquer uso que exigisse um maior acoplamento era reservado para recursos com boa
conectividade (e.g. em um mesmo site). Atualmente com os grids computacionais sendo
capazes de obter mais recursos a um menor custo e sob demanda, espera-se que cada vez
mais estes sejam usados para execução de aplicações fortemente acopladas.

Entretanto, devido principalmente às restrições de segurança, executar aplicações
fortemente acopladas através de múltiplos domı́nios administrativos não é uma tarefa tri-
vial. Por exemplo, firewalls e NATs (Network Address Translators) criam uma barreira
administrativa que complica a implantação de aplicações paralelas através de múltiplos
sites, cada um com suas respectivas polı́ticas de segurança.

Considerando a potencialidade do uso de grids computacionais para aplicações de
diferentes graus de acoplamento, nós argumentamos que é relevante ter mecanismos que
tornam possı́vel a execução dessas aplicações em uma coleção de recursos situados em di-
ferentes sites. Para que isto aconteça, é preciso que tais aplicações funcionem mesmo com
a assimetria da rede imposta por firewalls e NATs sem, no entanto, diminuir a segurança
exigida pelos diferentes domı́nios administrativos.

Este trabalho foi desenvolvido no contexto do OurGrid: um middleware de grid
aberto que suporta originalmente apenas aplicações desacopladas do tipo “saco de ta-
refas” (Bag-of-Tasks, ou BoT) [Cirne et al. 2006]. O mecanismo básico de segurança
utilizado pelo OurGrid é baseado no conceito de sandboxing, que protege os recursos
disponibilizados no grid de aplicações hostis através da criação de uma máquina virtual
que isola a computação remota do hardware e do restante do software executando no re-
curso [San 2007]. Em particular, a arquitetura atual do OurGrid se utiliza do fato de que
apenas aplicações desacopladas são executadas para impedir que a computação remota
possa ter acesso à rede, limitando assim a possibilidade de um ataque ser desencadeado
usando o recurso que hospeda a computação remota.

O objetivo principal deste trabalho é estender a arquitetura do OurGrid para per-
mitir a execução de aplicações acopladas agregando recursos de diferentes domı́nios
administrativos sem no entanto comprometer as premissas de segurança. Para tal,
nós usamos a tecnologia de redes virtuais (em particular Xen VNET [Wray 2006,
Kallahalla et al. 2004]) combinada com um mecanismo de implantação que configura
uma topologia virtual sob demanda.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve
a arquitetura atual do OurGrid. Na Seção 3 é descrita a arquitetura estendida proposta
do OurGrid que possibilita a criação sob-demanda e automática de redes virtuais capazes
de executarem aplicações paralelas fortemente acopladas utilizando recursos de diferentes
domı́nios administrativos. Os trabalhos relacionados com a nossa arquitetura são descritos
na Seção 4, enquanto que a Seção 5 conclui o artigo com os nossos comentários finais e
uma discussão sobre direções futuras dessa pesquisa.

2. Arquitetura do OurGrid para Aplicações Desacopladas

O OurGrid é composto de três componentes principais: OG Peer, OG Broker e SWAN
Worker. Cada uma destas entidades tem um comportamento e papéis bem definidos na
arquitetura do middleware, como descritos a seguir:
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OG Peer Gerencia os recursos do site e obtêm recursos ociosos de outros sites para os
clientes locais e também doa os recursos locais ociosos para outros OG Peers;

OG Broker Fornece uma interface para submissão de aplicações (ou jobs, na terminolo-
gia OurGrid), que são formadas por um conjunto de tarefas que podem ser execu-
tadas de forma paralela no grid; é também tarefa do OG Broker executar o esca-
lonamento das tarefas que compõem as aplicações nos recursos do grid alocados
para cada aplicação.

SWAN Worker Um mecanismo de sandboxing baseado no hypervisor Xen. A abstração
fornecida pelo SWAN Worker consiste de um recurso seguro que irá executar tare-
fas em uma máquina virtual, protegendo o recurso contra uma possı́vel aplicação
maliciosa.

A Figura 1 mostra a arquitetura do OurGrid.

Figura 1. Componentes do OurGrid

2.1. Funcionamento do OurGrid

Considerando um cenário composto por OG Peer A com as máquinas SWAN Worker A1,
SWAN Worker A2; OG Peer B com a máquina SWAN Worker B1; OG Peer C com as
máquinas SWAN Worker C1, SWAN Worker C2; a cientista Eva, usando o seu OG Broker
Eva; o cientista Bob, usando o seu OG Broker Bob, descreveremos o caso de uso onde a
cientista Eva deseja executar um job.

Inicialmente, OG Broker Eva é conectado ao OG Peer A. A submissão de um job
ocorre então da seguinte maneira:

1. Eva submete um job ao OG Broker Eva;
2. OG Broker Eva requisita máquinas ao OG Peer A;
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3. OG Peer A fornece o máximo de máquinas locais disponı́veis para OG Broker
Eva;

4. OG Peer A pede recursos para OG Peer B e OG Peer C;
5. OG Peer B e OG Peer C fornecem as máquinas ociosas para OG Peer A;
6. OG Peer A envia as máquinas para o OG Broker Eva;
7. OG Broker Eva escalona as tarefas para as máquinas recebidas até que todas as

tarefas sejam executadas, efetuando assim a execução do job.

É importante observar que se Bob requisitasse máquinas ao OG Peer B via
OG Broker Bob, a máquina doada a Eva SWAN Worker B1 seria transferida para
Bob. Essa polı́tica de alocação garante que nunca é pior estar no grid, pois o usuário
sempre tem prioridade sobre seus recursos locais. Além disso, o OurGrid imple-
menta um mecanismo de incentivo à doação de recursos chamado de rede de favo-
res [Santos et al. 2005, Andrade et al. 2004]. Quando OG Peer C doa uma máquina oci-
osa ao OG Peer A, o primeiro está fazendo um favor para o último, na expectativa que no
futuro OG Peer A irá retribuir esse favor. No exemplo acima, OG Peer B também poderia
solicitar máquinas ao OG Peer C; dependendo do saldo de favores que o OG Peer B e
OG Peer A têm com o OG Peer C, este pode decidir transferir a máquina alocada ao OG
Peer A para o OG Peer B. Dessa forma, os peers são incentivados a doarem seus recursos
ociosos.

2.2. SWAN Worker
Para entender o SWAN Worker, é preciso entender como funciona a máquina virtual Xen.
O Xen é um monitor de máquinas virtuais que opera através de paravirtualização, ou
seja, um hypervisor [Barham et al. 2003]. Ao iniciar uma máquina com Xen, se está, na
verdade, iniciando um microkernel Xen responsável por controlar as máquinas virtuais do
sistema, e também kernels Linux modificados para funcionar com este hypervisor. O Xen
suporta dois tipos especiais de kernel Linux: domain0 (um domı́nio confiável) e domainU
(domı́nio não-confiável). Na Figura 2 é mostrada a arquitetura do SWAN Worker.

O que diferencia estes dois tipos de kernel é que o domı́nio confiável terá acesso
ao hardware real da máquina bem como a chamadas de controle do hypervisor. O não-
confiável por sua vez terá um sistema virtual e restrito, sem possibilidade de controlar o
hypervisor.

Assim, considerando uma tarefa de Eva a ser executada no OurGrid. Dada uma
tarefa que foi escalonada pelo OG Broker Eva para ser executada em SWAN Worker C1:

1. O OG Broker Eva envia os dados referentes a tarefa para SWAN Worker C1;
2. O SWAN Worker C1 armazena os dados recebidos em partições especiais;
3. O OG Broker Eva ordena o começo da execução;
4. O SWAN Worker C1 cria uma máquina virtual com acesso às partições que rece-

beram os dados;
5. O SWAN Worker C1 espera a máquina virtual finalizar sua execução;
6. O SWAN Worker C1 recupera os dados gerados pela aplicação e os envia para OG

Broker Eva.

Na solução atual do SWAN Worker, a máquina virtual criada tem acesso apenas
a partições temporárias que são apagadas após cada execução, além de acesso restrito à
rede onde os SWAN Workers de um mesmo site compartilham uma área chamada storage
montada através do NFS.
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Figura 2. Arquitetura do SWAN Worker

3. SWAN Worker VNET
Se o Job de Eva fosse fortemente acoplado, não seria possı́vel executá-lo da maneira
descrita na seção anterior. Nesse caso, seria necessário acrescentar um mecanismo de
conexão entre as máquinas usadas por Eva, para que estas formassem uma rede virtual
entre si.

3.1. Requisitos

Existem alguns desafios em fornecer para Eva tal ambiente de execução. Abaixo, nós
listamos os requisitos que uma solução precisa atender para que o usuário consiga execu-
tar, de forma segura, aplicações paralelas em múltiplos sites com comunicação entre suas
tarefas:

• Isolamento: sendo o OurGrid um grid aberto, é essencial proteger os recursos
de usuários maliciosos. Atualmente, o SWAN Worker protege os recursos
fı́sicos de aplicações maliciosas (ex. ataques DoS e danos ao sistema de
arquivos) colocando estas aplicações dentro de um domı́nio não-confiável
do Xen sem conectividade de rede. Esta solução resolve eficientemente
o problema de segurança, mas apenas para aplicações desacopladas. No
novo contexto discutido nesse artigo, o mecanismo de segurança não deve
apenas confinar a aplicação, mas também o tráfego gerado pela mesma.
Para tal é preciso criar uma rede virtual para proteger os recursos fı́sicos
de ataques e também ser capaz de executar aplicações paralelas acopladas.

• Configuração sob demanda: um dos pilares conceituais do OurGrid é a
simplicidade de implantação; dessa forma o mecanismo de implantação da rede
virtual deve ser autônomo, não exigindo a realização de quaisquer configurações
complexas antes da submissão de um job. Para isso, nós precisamos prover
um mecanismo de implantação sob demanda que prepara o ambiente em tempo
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de execução sem qualquer envolvimento com os administradores dos recursos.

• Contornar assimetria da rede: o mecanismo deve estar habilitado a contor-
nar a assimetria da rede imposta por firewalls e NATs. Em outras palavras,
o mecanismo não deve assumir que existe conectividade bidirecional en-
tre todos recursos alocados para a aplicação do usuário. Com isso, a rede
virtual deve prover conectividade entre todos os recursos alocados para a
aplicação, mesmo com a presença firewalls e NATs entre estes recursos.

3.2. Solução

Nesta seção nós apresentamos um mecanismo de segurança que atende aos requisitos
descritos na seção anterior. A solução proposta consiste em um padrão de endereçamento
e um mecanismo de implantação do Xen VNET.

Xen VNET é um mecanismo que permite a conexão de todos os domı́nios
não-confiáveis dentro de uma rede virtual que é completamente isolada do
“mundo exterior” [Wray 2006, Kallahalla et al. 2004]. O Xen VNET provê isola-
mento encapsulando todo tráfego gerado na rede virtual dentro de pacotes Ethe-
rIP [Housley and Hollenbeck 2002] identificados e separados por VNET ID (seqüência
de 128 bits) que são transportados pela rede fı́sica. A comunicação entre os recursos que
estão em uma mesma rede virtual é feita através de um canal multicast ou através de um
canal unicast UDP. O Xen VNET pode ser utilizado ou como um módulo do kernel ou
como um daemon, as duas formas devem ser executadas no domı́nio confiável. A Figura 3
mostra a arquitetura do OurGrid com Xen VNET no caso de uso discutido anteriormente.
De acordo com a Figura 3, podemos observar que cada site possui sua própria VNET
(VNET A, VNET B e VNET C) e cada OG Peer está dentro de duas VNETs, uma VNET
do seu próprio site e outra VNET para comunicação entre todos os OG Peers (VNET D).
Note que a VNET D somente é criada a partir do momento em que a aplicação submetida
recebe recursos de outros sites.

3.2.1. Endereçamento

A especificação do endereçamento é dividida em duas partes: VNET ID e atribuição de IP.
Primeiramente nós apresentamos a convenção que utilizamos para identificar uma VNET
e logo em seguida nós explicamos nossa convenção para atribuição de IPs.

Um requisito fundamental da nossa solução é prover isolamento entre o tráfego
gerado por aplicações distintas. Dessa forma, é esperado que o tráfego gerado por um Job
A não seja “visto” por um Job B e vice-versa. Então, para garantir isolamento entre as
aplicações, nós definimos que haverá uma relação um-para-um entre aplicação e topologia
virtual. Para conseguir tal relação é necessário identificar unicamente cada VNET que
conectará todos os recursos usados por uma aplicação.

No OurGrid, cada aplicação submetida possui uma identidade de requisição de-
nominada de Request Id. Cada requisição é identificada unicamente por um número
aleatório de 64 bits, isto é o bastante para garantir que os primeiros 64 bits de uma VNET
ID têm alta probabiblidade de serem globalmente únicos. Este encapsulamento permite
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Figura 3. Solução OurGrid com Xen VNET

que cada topologia virtual use qualquer intervalo de IP sem nenhum risco de colisão no
espaço de endereços.

Na segunda parte da especificação de endereçamento, é necessário definir como
endereços IP são atribuı́dos aos recursos, os quais fazem parte da rede virtual. Uma es-
colha natural para este mapeamento seria configurar um servidor DHCP para atribuir IPs
para todos os recursos. Entretanto, neste primeiro protótipo decidimos por uma estratégia
simples, onde cada recurso determina seu próprio endereço IP baseado em informações
locais. Esta abordagem simplifica o design da solução, pois não depende de um compo-
nente externo ao OurGrid.

Um conjunto de regras foram definidas para atribuir endereços IP para entidades
em uma rede virtual de uma aplicação. Deste modo, o endereço IP atribuı́do para as
interfaces virtuais dos OG Peers, OG Brokers e SWAN Workers de cada aplicação obedece
o esquema listado na Tabela 1, onde SITE ID é um identificador único de 16 bits para
cada site participante da comunidade OurGrid, e TASK ID é um número de 16 bits que
identifica uma tarefa de uma determinada aplicação.

3.2.2. Mecanismo de implantação da VNET

Após especificar o esquema de endereçamento que atende ao primeiro requisito (isola-
mento), é necessário construir um mecanismo que configure a conexão de cada recurso
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Entidade Formato do IP
OG Broker SITE ID.255.252
OG Peer SITE ID.255.253

OG Worker SITE ID.TASK ID

Tabela 1. IPs Reservados

com a rede virtual. A idéia é ter um mecanismo totalmente distribuı́do onde cada recurso
efetua sua própria configuração sob demanda.

Para implantar uma rede virtual agregando todos os recursos alocados para uma
determinada aplicação, configurações automáticas precisam ser feitas em todos os sites
que doam recursos para esta aplicação. Estas configurações são descritas a seguir:

Criando canais UDP entre recursos. Para que ocorra comunicação entre os recursos,
o Xen VNET requer que todos estes recursos façam parte do mesmo canal multicast.
Visto que esta configuração é inviável, uma opção é a criação de canais UDP em ambas
direções entre os recursos, de forma que a topologia virtual se assemelhe a um clique.
Entretanto, essa solução requer que os recursos possuem conectividade bidirecional, o que
não é a norma atualmente devido a existência de firewalls e NATs. Além disso, mesmo
que a conectividade bidirecional fosse a norma, manter uma topologia completamente
conectada não é escalável. Sendo assim, os OG Peers se tornam recursos estratégicos na
topologia virtual servindo como relay entre OG Brokers, OG Workers e outros OG Peers,
mantendo canais UDP com estes recursos. Os OG Peers ainda configuram tabelas de
roteamento com o objetivo de fazer com que OG Brokers e OG Workers se comuniquem.

Criando e configurando interfaces virtuais. Interfaces virtuais precisam ser criadas
na máquina do usuário, em todos os recursos alocados para uma aplicação, e em cada
OG Peer que está provendo recursos para esta aplicação em particular. Como é esperado
que o OG Worker execute apenas uma tarefa por vez, então é necessário somente ter
uma interface virtual. OG Brokers e OG Peers terão uma interface virtual por aplicação.
Todos os recursos vão configurar suas respectivas interfaces virtuais independentemente,
de acordo com a convenção do endereçamento IP descrita anteriormente.

Atualizando tabelas de roteamento (se necessário). Finalmente, OG Peers precisam
configurar suas tabelas de roteamento para controlar propriamente o tráfego de chegada
e saı́da. Ajustando corretamente a tabela de roteamento, todos os recursos poderão se
comunicar dentro da topologia virtual. A configuração do roteamento é necessária para
resolver o problema de não se ter conectividade bidirecional entre todos os recursos.

Voltando ao caso de uso da cientista Eva, temos que Eva submete um job para o
OG Broker Eva que envia uma requisição pedindo recursos para o OG Peer A. O OG Bro-
ker Eva ainda cria um canal UDP partindo dele mesmo até o OG Peer A e uma interface
de rede virtual propriamente configurada, isto é, uma interface que estará na mesma rede
virtual do OG Peer A. Após receber a requisição, o OG Peer A cria e configura uma nova
interface de rede virtual, atualiza sua tabela de roteamento e redireciona a requisição para
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a comunidade. Se o OG Peer A possui recursos locais ociosos que satisfazem os requisitos
da requisição, então novos canais UDP são criados entre o OG Peer A e estes recursos.
Da mesma forma, se o OG Peer A receber uma resposta da comunidade, novos canais
UDP serão criados entre o OG Peer A e todos os outros peers que estão doando recursos.
Além disso, todas as rotas serão adicionadas na tabela de roteamento do OG Peer A, per-
mitindo a comunicação com estes recursos remotos. Note que os peers remotos terão uma
configuração similar à configuração do OG Peer A para cada requisição atendida.

Na visão do processo de implantação do SWAN VNET, os passos para a sub-
missão de um Job são descritos logo a seguir. Note que a implantação é feita de forma
distribuı́da, onde cada componente da arquitetura configura uma parte.

1. O OG Broker Eva cria uma interface virtual que está na rede virtual com o VNET
ID que foi gerado baseado no Request ID do job;

2. O OG Broker Eva cria um canal UDP para o OG Peer A;
3. O OG Peer A cria uma interface virtual com o mesmo VNET ID do OG Broker

Eva;
4. O OG Peer A cria canais UDP para todos os seus OG Workers ociosos que satis-

fazem os requisitos do job;
5. O OG Peer A configura sua tabela de roteamento, roteando todos pacotes vindos

dos OG Workers para o OG Broker Eva e vice versa;
6. Cada OG Worker requisitado cria uma interface virtual com o mesmo VNET ID

do OG Peer A e OG Broker Eva.
7. Se algum OG Worker for recebido da comunidade, o OG Peer A cria um canal

UDP para o OG Peer dono deste OG Worker
8. O OG Peer A configura sua tabela de roteamento, roteando todos pacotes vindos

dos OG Workers vindos da comunidade para o OG Broker Eva e os OG Workers
do OG Peer A e vice versa;

9. O mesmo procedimento de criação de interfaces virtuais e canais UDP, bem como
as configurações de rotas, é feito para cada OG Peer que doar recursos para outro
OG Peer.

4. Trabalhos Relacionados

Existem vários artigos que discutem os problemas e sugerem soluções para a execução
de aplicações paralelas através de múltiplos sites. Entretanto, nenhum deles oferece uma
solução baseada em um grid aberto que provê a implantação de uma rede virtual sob
demanda.

Nós dividimos os trabalhos relacionados em 4 classes distintas: solução
especı́fica de aplicação [Allen et al. 2001], infraestrutura [de Jong and Koot 2006],
bibliotecas [Foster and Karonis 1998, Kielmann et al. 1999], e redes virtu-
ais [Tatezono et al. 2006, Wolinsky et al. 2006, Ganguly et al. 2006, Jiang and Xu 2003].

Em [Allen et al. 2001] é proposta uma solução especı́fica de aplicação para agre-
gar quatro supercomputadores. Eles obtiveram êxito agregando recursos através de
múltiplos sites com o objetivo de executar aplicações paralelas. Os autores consegui-
ram executar uma aplicação que resolveu um problema cinco vezes maior do que outros
problemas resolvidos anteriormente. Dada a natureza especı́fica da aplicação, o trabalho
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não foca no problema de controlar a assimetria imposta por NATs e firewalls. Eles contro-
laram isso envolvendo administradores de todos os sites que participaram do experimento.

Um desafio relacionado com execução de aplicações paralelas envolvendo
múltiplos sites é contornar as limitações de latência e incompatibilidade de
implementações MPI. Em [de Jong and Koot 2006] são discutidas as dificuldades para
se ter um ambiente de execução MPI composto por recursos de um conjunto de domı́nios
administrativos independentes. Os conflitos de configuração entre os sites é um dos prin-
cipais problemas descritos neste trabalho.

Em [Foster and Karonis 1998] é descrito e avaliado o MPICH-G, uma biblioteca
para infraestrutura de grids que esconde a complexidade de diferentes bibliotecas de
comunicação enquanto mantém a mesma interface exportada pelo ambiente de execução
original do MPI (ex. mpirun, machines file). Uma solução similar, mas um pouco mais
especı́fica, é descrita em [Kielmann et al. 1999].

O trabalho apresentado em [Wolinsky et al. 2006] descreve e avalia um sistema
que provê a implantação dinâmica de máquinas virtuais com o objetivo de executar
computação com alta vazão em um ambiente largamente distribuı́do. Esta solução com-
bina a utilização de máquinas virtuais com uma rede overlay que atravessa firewalls e
NATs para permitir a criação de Condor-based pools onde os nós são estações de trabalho
virtuais (VMware ou Xen). Ao contrário deste trabalho, a nossa solução é voltada para
um grid aberto onde o risco de se ter aplicações maliciosas é muito maior, tornando claro
o motivo para o uso de mecanismos de proteção para os recursos usados na execução da
aplicação, incluindo o isolamento do tráfego gerado pela aplicação dentro de uma rede
virtual.

Em [Jiang and Xu 2003] os autores apresentam o VIOLIN, uma arquitetura de
redes virtuais que, diferentemente do nosso trabalho, deve ser implantado em uma infra-
estrutura overlay (ex. PlanetLab). O VIOLIN utiliza a tecnologia de máquinas virtuais
User Mode Linux (UML) [Dike 2001] e além de nós fim virtuais, o VIOLIN também
virtualiza nós que funcionam como roteadores ou switchs.

A rede virtual chamada IP-over-P2P [Ganguly et al. 2006] permite comunicação
através de firewalls e NATs entre suas máquinas virtuais. Diferentemente do nosso traba-
lho, onde o mecanismo de implantação da rede virtual usa uma convenção própria para
determinar os IPs, eles usam servidores DHCP para distribuir os IPs. Como esta rede
virtual é uma rede fechada, torna-se mais fácil a implantação de servidores DHCP para
dar nomes e IPs automaticamente para os recursos.

5. Conclusão

Neste artigo, nós apresentamos uma arquitetura para a execução de aplicações paralelas
acopladas em um grid aberto e seguro, com recursos localizados em diferentes domı́nios
administrativos. Para que esse tipo de aplicação execute nesse ambiente, é necessário que
todos os recursos que estão executando uma aplicação possam se comunicar. Para isto,
nós estendemos a arquitetura do OurGrid para permitir a execução de aplicações acopla-
das agregando recursos de diferentes domı́nios administrativos sem no entanto compro-
meter as premissas de segurança e facilidade de uso. Com esta arquitetura, será possı́vel
executar aplicações paralelas através de vários sites lidando com várias limitações e aten-
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dendo aos requisitos de isolamento, envolvimento administrativo mı́nimo e tratamento de
assimetria da rede.

A nossa solução ainda está em fase de implementação, porém, nós já temos
um protótipo onde conseguimos executar uma aplicação sintética escrita na lingua-
gem Java e que utiliza RMI (Remote Method Invocation) para a comunicação entre
seus processos. Ainda tentamos executar neste protótipo, aplicações MPI reais (e.g.
BRAMS [INPE/CPTEC 2007] e mpiBLAST [Darling et al. 2003]), mas tivemos proble-
mas de timeout da conexão entre os processos.

Como trabalhos futuros, após o termino da implementação, nós vamos fazer uma
avaliação medindo o overhead imposto por nossa solução executando aplicações paralelas
(e.g. MPI). Note que, o experimento na ausência da nossa solução deve ser feito envol-
vendo os administradores de cada site, onde devem ser configurados firewalls e/ou túneis
com o objetivo de deixar todos os recursos “visı́veis” entre si. Ainda pretendemos imple-
mentar um mecanismo de servidores DHCP para controlar automaticamente os nomes e
IPs para os recursos.
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Abstract. This paper proposes a methodology for dependability assessment of
grids with fault tolerance features using communication fault injection. The
methodology was built over an adaption of a performance analysis methodology.
As a prove of concept, the methodology is applied to the grid computing platform
OurGrid using the injector FIRMI. Results are shown about the dependability
of the system.

Resumo. Este artigo prop̃oe uma metodologia para avaliação de dependabili-
dade de grids com caracterı́sticas de toler̂ancia a falhas atrav́es de injeç̃ao de
falhas de comunicação. A metodologia foi construı́da a partir da adaptaç̃ao de
uma metodologia para avaliação de desempenho. Como prova de conceito, a
metodologiáe aplicadaà plataforma para computação em grid OurGrid usando
o injetor FIRMI. Resultados são apresentados acerca da dependabilidade do
sistema.

1. Introdução

Falhas s̃ao fen̂omenos comuns em sistemas computacionais. Aplicações distribúıdas s̃ao
suscet́ıveis a v́arios tipos de falhas de comunicação, como particionamento de redes, co-
lapso de nodos e atrasos devidoà sobrecarga de nodos ou links. Implementar mecanis-
mos de toler̂ancia a falhas ñaoé condiç̃ao suficiente para um sistema atingir dependabili-
dade, ou seja, ser capaz de fornecer serviço no qual se pode confiar de modo justificável
[Avizienis et al. 2004]. É necesśario testar tais mecanismos, de forma que se possa ter
confiança de que eles se comportarão como esperado na presença da falhas. Injeção de
falhasé a t́ecnica mais adequada para realizar tais testes. Ela atua inserindo falhas artifi-
cialmente no sistema sob teste, de forma controlada, visandoà obtenç̃ao de conhecimento
sobre o comportamento do mesmo em presença de falhas [Clark and Pradhan 1995].

Este artigo apresenta uma metodologia para avaliação de dependabilidade utili-
zando injeç̃ao de falhas de comunicação. Tal metodologiáe apresentada através de sua
aplicaç̃ao ao OurGrid [Cirne et al. 2006]. A metodologia foi desenvolvida com base nos
passos para a condução de um estudo de avaliação de desempenho propostos por Jain
[Jain 1991]. Tais passos são os seguintes: estabelecer os objetivos do estudo e definir os
limites do sistema, listar serviços do sistema e possı́veis resultados, selecionar métricas,
listar par̂ametros de sistema e de carga de trabalho, selecionar fatores e seus valores, se-
lecionar t́ecnicas de avaliação, selecionar a carga de trabalho, projetar os experimentos,
analisar e interpretar os dados e, por fim, apresentar os resultados. Introduzimos um passo
de definiç̃ao da carga de falhas [Madeira and Koopman 2001] a ser injetada na aplicação
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sob teste, o qual deve ser cumprido antes do passo de projeto dosexperimentos. Também
introduzimos a noç̃ao de par̂ametros de carga de falhas ao passo de listagem de parâmetros
de sistema e de carga de trabalho.

OurGrid [Cirne et al. 2006]́e uma plataforma livre para computação em grid que
visaà execuç̃ao de aplicaç̃oes paralelas formadas por tarefas independentes. Neste texto,
tais tipos de aplicaç̃oes ser̃ao denominadas trabalhos. Há tr̂es componentes principais em
sua arquitetura: MyGrid, Peer e User Agent. MyGridé o componente central do ambi-
ente, responśavel pela coordenação e escalonamento de trabalhos. Peers são responśaveis
pela organizaç̃ao dos nodos de um dado domı́nio administrativo, atuando como provedo-
res de nodos disponı́veis para MyGrid. User Agents são os componentes que executam
as tarefas escalonadas por MyGrid. A plataforma implementa mecanismos de tolerância
a falhas como replicação de tarefas e reexecução de tarefas. A versão 3.2.1 foi utilizada
para a realizaç̃ao deste trabalho.

Este artigo inova por apresentar a aplicação de uma metodologia completa de
injeção de falhas em um sistema desenvolvido por terceiros, sem adaptação que facilitasse
os experimentos relatados. Apesar do artigo se restringir ao OurGrid, a metodologia
é geral o suficiente para ser aplicada a qualquer sistema distribuı́do sobre uma rede de
comunicaç̃ao.

Na literatura, h́a trabalhos que abordam os requisitos debenchmarkspara
avaliaç̃ao de dependabilidade [Madeira and Koopman 2001] e existem trabalhos sobre
benchmarkspara avaliaç̃ao de dependabilidade para classes particulares de sistemas
como, por exemplo, sistemas operacionais e bancos de dados. Nik Looker e Jie Xu
[Looker and Xu 2003] tratam de forma especı́fica a avaliaç̃ao de dependabilidade de Mid-
dleware OGSA atrav́es de injeç̃ao de falhas de comunicação, poŕem a abordagem usada
nãoé geral o suficiente para a avaliação de outros sistemas.

Na seç̃ao 2, cada passo da metodologia propostaé explicado e exemplificado para
o caso particular do OurGrid. Na seção 3, s̃ao apresentados os resultados obtidos com os
experimentos planejados. A seção 4 apresenta a conclusão do trabalho.

2. Planejamento dos Experimentos

Esta seç̃ao apresenta o planejamento dos experimentos realizados no OurGrid, o qual
foi feito com base nos passos para avaliação de desempenho apresentados por Jain
[Jain 1991]. Cada uma das subseções correspondèa aplicaç̃ao na avaliaç̃ao do OurGrid de
cada um dos passos propostos por Jain, exceto a subseção 2.8, que estende a metodologia
de Jain para injeç̃ao de falhas. O passo de listagem de parâmetros de sistema e de carga
de trabalho foi estendido com a noção de par̂ametros de carga de falhas, que não existia
no passo de Jain, ée apresentado na subseção 2.4.

2.1. Estabelecimento dos Objetivos do Estudo e dos Limites do Sistema

O objetivo estabelecidóe a avaliaç̃ao do comportamento do OurGrid em presença de fa-
lhas de comunicação (de colapso de nodo, decolapso de linke de temporizaç̃ao), testando
seus mecanismos de tolerância a falhas. Antes de realizar experimentos de injeção de fa-
lhas,é preciso verificar quaĺe o funcionamento da aplicação em condiç̃oes normais a fim
de se ter um padrão para comparação [Madeira and Koopman 2001]. Assim, também é
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objetivo deste estudo a comparaçãodo comportamento do OurGrid em condições normais
com o seu comportamento em presença de falhas.

A instalaç̃ao de OurGrid objeto deste trabalhoé local. A tabela 1 apresenta
informaç̃oes sobre os computadores selecionados para os experimentos. Todos eles utili-
zavam a distribuiç̃ao Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) com kernel Linux 2.6.15-26-386. Optou-se
por instalar ambos os componentes MyGrid e Peer na máquina Buick e um componente
User Agent em cada uma das demais máquinas da tabela 1.

Tabela 1. Configuraç ões dos computadores disponı́veis para experimentos.

nome modelo cpu(MHz) bogomips memória (KB)
Buick AMD Athlon(tm) processor 1674.120 3351.10 508196
Jaguar AMD Athlon(tm) XP 2000+ 1674.120 3351.10 508196
Mercedes AMD Athlon(tm) processor 1674.120 3351.05 508196
Porsche AMD Athlon(tm) processor 1674.120 3352.97 508260
Bentley AMD Athlon(tm) XP 2400+ 1997.282 3998.54 515940
Maverick AMD Athlon(tm) XP 2400+ 1997.172 3998.41 515940

2.2. Listagem de Serviços do Sistema e Possı́veis Resultados

O serviço de escalonamento de tarefas do MyGridé um serviço essencial oferecido por
OurGrid, e inclui mecanismos de replicação de tarefas e reexecução de tarefas em caso
de falhas. Ambos os mecanismos são propriedades configuráveis e seus valores padrão
são, respectivamente, 1 e 3, ou seja, por padrão, uma tarefáe associadàa execuç̃ao em
apenas uma ḿaquina e pode haver até 3 tentativas de execução em caso de falhas. Os
posśıveis resultados esperados, a priori, do serviço de escalonamento de tarefas incluem
sáıdas desejáveis e ñao desej́aveis. Na auŝencia de falhas, o desejável é que o serviço
possua sáıdas corretas. Na presença de falhas, o desejável que o serviço se comporte
conforme a configuração utilizada para seus mecanismos de replicação e reexecuç̃ao de
tarefas e, quando não puder se recuperar, seja capaz de indicar esta condição ao usúario.

2.3. Seleç̃ao de Métricas

Segundo Cirne [Cirne et al. 2006], um dos requisitos para oêxito de OurGridé que a
plataforma seja rápida quanto ao tempo de resposta de um trabalho, ou seja, o tempo que
um usúario necessita esperar entre a submissão de um trabalho e a obtenção do resultado
da computaç̃ao. O usúario ñao tem interesse em medidas em nı́vel de sistema, como
throughput[Cirne et al. 2006]. Ainda, em uma instalação local de pequeno porte, pode-
se esperar que não sejam t̃ao comuns situaç̃oes de submissão de um trabalho durante
execuç̃ao de outro.

Propomos como ḿetricas relevantes para avaliação de dependabilidade de grids:
avaliaç̃ao da cobertura de falhas (no caso especı́fico, da cobertura de falhas do MyGrid) e
raz̃ao entre o tempo de resposta de um trabalho em operação normal e tempo de resposta
em condiç̃oes de falhas (quando for possı́vel a recuperaç̃ao).

2.4. Listagem de Par̂ametros de Sistema, de Carga de Trabalho e de Falhas

Um passo importante na avaliação de desempenho ou de dependabilidadeé a listagem dos
par̂ametros que afetam estes atributos. Segundo Jain [Jain 1991], a lista pode ser dividida
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em par̂ametros de sistema e parâmetrosde carga de trabalho. Os parâmetros de sistema
identificados para uma instalação local do OurGrid incluem: ńumero de computadores,
configuraç̃ao dos computadores, componentes executados pelos computadores, número
de ŕeplicas simult̂aneas de uma tarefa que MyGrid tentará executar, ńumero de vezes
que uma ŕeplica de uma tarefa vai ser criada quando uma máquina que executa o User
Agent falha e tipo de escalonador utilizado pelo MyGrid. Os parâmetros de carga de
trabalho identificados para uma instalação local do OurGrid incluem: tipo de aplicação
a ser executada (CPU boundou I/O bound), número de tarefas de um trabalho e tempo
médio de execuç̃ao das tarefas de um trabalho.

Al ém dos tipos propostos por Jain, parâmetros de carga de falhas devem ser con-
siderados para avaliação de dependabilidade usando injeção de falhas. Tais parâmetros
incluem: tipos de falhas a serem injetadas, injeção de falhas em uḿunico nodo ou em
mais de um nodo e carga de falhas a ser injetada. A carga de falhas deve ser representa-
tiva dos tipos de falhas̀as quais a aplicação alvo est́a sujeita em operação normal. Quanto
aos tipos de falhas, nos restringimos a falhas de comunicação comuns em sistemas dis-
tribúıdos como falhas de colapso de nodo, decolapso de linke falhas de temporização.

2.5. Seleç̃ao de Fatores e seus Valores

Segundo Jain [Jain 1991], a lista de parâmetros obtida anteriormente pode ser dividida
em duas partes: parâmetros que serão variados durante a avaliação e que ñao ser̃ao. Os
par̂ametros variados são chamadosfatorese seus valoresńıveis. Em geral, a lista de
fatores e seus possı́veis valoreśe maior do que os recursos disponı́veis permitem variar.

Os par̂ametros sobre os quais se espera grande impacto no desempenho devem ser
selecionados preferencialmente como fatores [Jain 1991]. Para este artigo, optou-se por
utilizar, primordialmente, como fatores: quantidade de tarefas, quantidade de máquinas
que executam User Agents (GuMs), número de ŕeplicas e tipo de falha a ser injetada. A
tabela 2 apresenta tais fatores associados aos nı́veis escolhidos. Os nı́veis escolhidos para
o número de GuMs foram limitados pelas máquinas dispońıveis.

Tabela 2. Fatores e nı́veis para a conduç ão do estudo de caso.

Número de GuMs 3, 4 ou 5
Número de tarefas 3, 4 ou 5
Número de réplicas 1 ou 2
Falha a ser injetada nenhuma, colapso de nodo,colapsode linkou temporizaç̃ao

Optou-se por utilizar um tipo fixo de tarefa e compor trabalhos utilizandoum
número varíavel de tais tarefas. O escalonador Workqueue with Replication (WQR)
[Cirne et al. 2006] tamb́em foi fixado como óunico a ser utilizado nos experimentos.

2.6. Seleç̃ao de T́ecnicas de Avaliaç̃ao

Existem diversas técnicas para avaliação de dependabilidade de sistemas, tais como
injeção de falhas, modelagem analı́tica e avaliaç̃ao emṕırica durante a vida de um sistema
[Clark and Pradhan 1995]. As técnicas de injeç̃ao de falhas ainda podem ser divididas
entre injeç̃ao de falhas baseada em simulação, a quaĺe útil durante a fase de projeto de
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um sistema, e injeç̃aode falhas baseada em protótipo, útil quando j́a existe um prot́otipo
do sistema a ser testado [Hsueh et al. 1997].

Este trabalho visàa injeç̃ao de falhas de comunicação em um sistema pronto.
Tal decis̃ao implica na necessidade de seleção de um injetor de falhas adequado para a
aplicaç̃ao a ser testada. O injetor selecionado foi FIRMI [Vacaro and Weber 2006b], um
injetor de falhas de comunicação para aplicaç̃oes distribúıdas baseadas em Java RMI, ade-
quado aos proṕositos de testar o OurGrid 3.2.1, queé constrúıdo sobre Java RMI. Em um
experimento anterior [Vacaro and Weber 2006a], FIRMI havia sido aplicado brevemente
sobre OurGrid a fim de mostrar as funcionalidades do injetor.

2.7. Seleç̃ao de Carga de Trabalho

A carga de trabalhóe uma lista de requisições de serviços para o sistema sob teste eé es-
sencial que ela seja representativa da utilização do sistema em condições reais [Jain 1991].

Visando alcançar um tempo de execução relativamente alto e confiabilidade na
correta implementação, selecionamos um trabalho que realiza multiplicação de matrizes
quadradas dentre as aplicações dispońıveis na ṕagina do Projeto OurGrid. Cada uma
das tarefas deste trabalhoé composta pelas subtarefas inicial, remota e final. A subta-
refa inicial é responśavel pela transferência do ćodigo da aplicaç̃ao para uma ḿaquina
do grid, a subtarefa remotáe responśavel pela execuç̃ao do ćodigo e, por fim, a subta-
refa finalé responśavel pela transferência do resultado para a máquina com MyGrid. A
execuç̃ao começa pela geração de duas matrizes quadradas, cujo tamanhoé passado como
par̂ametroà aplicaç̃ao. Os elementos gerados para tais matrizes são ńumeros rand̂omicos
variando entre 1 e 5. Aṕos a geraç̃ao das duas matrizes, elas são multiplicadas e o resul-
tado da computação e as matrizes geradas são retornados.

Decidimos por um tamanhon de matriz que resultasse em tempo de execução
relativamente alto. A tabela 3 apresenta os tempos médios, em segundos, de execução
em cada uma das ḿaquinas com User Agents (GuMs), fornecendo-se o valor 700 para
n. A primeira linha mostra os nomes das GuMs. A segunda mostra o tempo médio para
transfer̂encia do arquivo com o código execut́avel entre a ḿaquina com MyGrid e uma
GuM. A terceira apresenta o tempo médio de execuç̃ao da computaç̃ao propriamente dita.
A quarta mostra o tempo ḿedio para a transferência dos resultados para a máquina com
MyGrid. Por fim, aúltima coluna cont́em os tempos ḿedios de execução das subtarefas
inicial, remota e final em relação a todas as ḿaquinas. A subtarefa final necessita de um
tempo ḿedio para concretização maior do que a tarefa inicial, neste caso, pois consiste da
transfer̂encia de um volume de dados superior ao que a tarefa inicial realiza.

Tabela 3. Tempos m édios da tarefa para composiç ão de carga de trabalho.

GuM Jaguar Mercedes Porsche Bentley Maverick Média (s)
inicial (s) 0,2184 0,2665 0,3169 0,3607 0,2012 0,2727
remota (s) 627,5845 654,2845 627,3204 388,9807 390,3018 537,6944
final (s) 1,9647 2,6254 1,9226 4,2445 4,1116 2,9737

2.8. Seleç̃ao de Carga de Falhas

Para realizar experimentos de injeção de falhaśe preciso definir a carga de falhas a ser
injetada na aplicaç̃ao alvo. Nas metodologias convencionais de avaliação de desempenho,
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como a proposta por Jain, esse passo nãoexiste. Para o nosso propósito, foram definidos
três ḿodulos de carga de falhas: um para emulação de uma falha de colapso, outro para
falhas de temporização e oúltimo paracolapso de link.

A figura 1 apresenta o ḿodulo de carga de falhas desenvolvido para a injeção
de uma falha de colapso de nodo em Jaguar usando o injetor FIRMI. A classe
JaguarFaultloadColapso define a emulaç̃ao do colapso do nodo Jaguar para o
nodo Buick. Quando a terceira requisição RMI recebida pelo nodo Jaguaré interceptada
pelo injetor, a falháe ativada. Ativar a falha após a terceira requisição RMI garante que o
nodo Jaguar já tenha sido detectado pelo componente Peer antes de sofrer o colapso.

1 public class JaguarFaultloadColapso implements Faultload {
2 private int times;
3 public JaguarFaultloadColapso() throws Exception {
4 times = 0;
5 CrashFault c = new CrashFault("buick".split());
6 }
7 public void update(RMIRequest req) throws Exception {
8 times += 1;
9 if (times == 3)

10 Manager.getInstance().getRMIRequestFilter().add(c);
11 }
12 }

Figura 1. M ódulo de carga de falhas para emulaç ão de falhas de colapso de nodo.

A figura 2 apresenta oFaultload desenvolvido para a emulação de falhas deco-
lapso de linkentre os nodos Jaguar e Buick. A classeJaguarFaultloadLinkCrash
emula colapsos de link entre os nodos. As falhas são injetadas segundo um padrão
de repetiç̃ao por tempo. O tempo entre ativação de falhas (tbf)́e obtido segundo uma
distribuiç̃ao de probabilidade uniforme com valor mı́nimo de 30 segundos e valor máximo
de 60 segundos. O tempo para a duração de cada ativação da falha (ttr)́e definido a partir
de uma distribuiç̃ao de probabilidade uniforme com valor mı́nimo de 20 segundos e valor
máximo de 30 segundos.

1 public class JaguarFaultloadLinkCrash implements Faultload {
2 public JaguarFaultloadLinkCrash() throws Exception {
3

4 RNG tbf = ProbabilityFactory.getInstance().createRNG(ProbabilityFactory.UNIFORM, "30
60".split(), 0);

5

6 RNG ttr = ProbabilityFactory.getInstance().createRNG(ProbabilityFactory.UNIFORM, "20
30".split(), 0);

7

8 LinkCrashFault lc = new LinkCrashFault("buick".split(), new TimeRepetitionPattern(
tbf, ttr));

9

10 Manager.getInstance().getRMIRequestFilter().add(lc);
11 }
12 public void update(RMIRequest req) throws Exception {
13 }
14 }

Figura 2. M ódulo de carga de falhas para emulaç ão de falhas de colapso de link.

A figura 3 apresenta o ḿodulo de carga de falhas desenvolvido para a
emulaç̃ao de falhas de temporização entre os nodos Jaguar e Buick. A classe
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JaguarFaultloadTemp introduzatrasos na comunicação entre os nodos. Cada uma
das requisiç̃oes RMIé atrasada, segundo uma distribuição de probabilidade uniforme, por
entre 0,25 segundos e 1 segundo.

1 public class JaguarFaultloadTemp implements Faultload {
2 public JaguarFaultloadTemp() throws Exception {
3 RNG delay = ProbabilityFactory.getInstance().createRNG(ProbabilityFactory.UNIFORM, "

0.25 1".split(), 0);
4 TimingFault tf = new TimingFault(delay, "buick".split());
5 Manager.getInstance().getRMIRequestFilter().add(tf);
6 }
7 public void update(RMIRequest req) throws Exception {
8 }
9 }

Figura 3. M ódulo de carga de falhas para emulaç ão de falhas de temporizaç ão.

2.9. Projeto dos Experimentos

Um experimento de injeção de falhas corresponde a uma rodada de testes utilizando um
injetor, uma carga de trabalho e uma carga de falhas [Vacaro and Weber 2006a]. Para a
decis̃ao sobre quais experimentos devem ser realizados, visando a obtenção do ḿaximo de
informaç̃ao com o ḿınimo de esforço,́e importante a elaboração de uma lista defatores
e seusńıveis[Jain 1991].

Al ém do pŕoprio tempo consumido para a execução de um trabalho, caracterı́sticas
intrı́nsecas do OurGrid e de sua integração com o injetor de falhas tornam a execução
repetitiva de testes de injeção de falhas um processo demasiadamente demorado. O com-
ponente Peer pode levar até 10 minutos para detectar se as GuMs que deve monitorar
est̃ao dispońıveis. Aṕos a coleta de um elemento de uma amostra de um experimento,
a execuç̃ao do injetor deve ser encerrada desligando o componente User Agent e, ao
iniciar a pŕoxima coleta,́e preciso ligar novamente os componentes e esperar alguns mi-
nutos para que o Peer detecte os agentes. Além disso, alguns tipos de falhas, como as de
temporizaç̃ao, aumentam significativamente o tempo de resposta. Assim, foi necessário
definir um valor víavel para o ńumero de elementos de cada amostra e optou-se por 10.

Com base na lista de fatores e nı́veis selecionados, na necessidade do conhe-
cimento do comportamento de uma aplicação em condiç̃oes normais antes de realizar
injeção de falhas e nas limitações de tempo, foram definidas as configurações dos expe-
rimentos priorit́arios, as quais foram sintetizadas na tabela 4. Para cada coluna, foram
realizados experimentos sem injeção de falhas, injeç̃ao de falhas de colapso de nodo, de
colapso de linke de falhas de temporização. A primeira linha indica o ńumero de GuMs
de cada experimento; a segunda indica o número de tarefas que compõe o trabalho usado
como carga de trabalho; a terceira indica o número de ŕeplicas que o MyGrid pode criar.

Para cada ńumero de GuMs especificado na tabela 4, foram fixadas quais
máquinas seriam usadas em todos os experimentos. No caso de 3 máquinas, foram fixadas
Jaguar, Porsche e Bentley. No caso de 4 máquinas, Maverick foi fixada adicionalmente.
No caso de 5 ḿaquinas, Mercedes foi fixada adicionalmenteàs 4 ḿaquinas anteriores.
Assim, por exemplo, a primeira configuração especificada na tabela 4 refere-se a um ex-
perimento com 4 ḿaquinas (Jaguar, Porsche, Bentley e Maverick), uma carga de trabalho
composta por 4 tarefas e com o MyGrid configurado para criar uma réplica.
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Optou-se por utilizar o injetor de falhas sempre no mesmo nodo emtodos os testes.
A máquina Jaguar foi selecionada para tal função e FIRMI foi integrado ao OurGrid
atrav́es da alteraç̃ao doscript de inicializaç̃ao do componente User Agent com a inclusão
das opç̃oes necessárias ao injetor.

Tabela 4. Configuraç ões de experimentos.

GuMs 4 4 3 4 5 4
Tarefas 4 4 4 5 4 3
Réplicas 1 2 2 2 2 2

A execuç̃ao propriamente dita de um experimento com uma determinada
configurac¸ão exige que um ńumero considerável de passos seja seguido. Para este tra-
balho, a automatização de experimentos mostrou-se essencial eShell Scriptsforam de-
senvolvidos para suprir essa necessidade.

2.10. Ańalise e Interpretaç̃ao dos Dados

Os resultados de medidas e simulações s̃ao quantidades randômicas, pois o resultado pode
ser diferente a cada vez que o experimentoé repetido [Jain 1991].́E necesśario levar em
consideraç̃ao a variabilidade dos resultados.

Interpretar os resultados da análiseé uma parte essencial de um estudo [Jain 1991].
Jain atenta para a necessidade de compreensão de que a ańalise somente produz resultados
e ñao conclus̃oes. Os resultados provêem uma base sobre a qualé posśıvel tirar conclus̃oes
e, quando diferentes analistas recebem o mesmo conjunto de resultados, as conclusões
obtidas por cada um podem ser diferentes.

2.11. Apresentaç̃ao dos Resultados

O passo final de um estudo de avaliação de desempenho ou dependabilidadeé comunicar
os resultados obtidos.É importante que os resultados sejam apresentados de uma maneira
que seja facilmente compreensı́vel pelos interessados [Jain 1991]. Assim, optamos por,
na medida do possı́vel, apresentar os resultados de forma gráfica.

Freq̈uentemente, ao chegar a este passo, o conhecimento adquirido pelo estudo
pode requerer que o analista volte e reconsidere algumas decisões feitas nos passos ante-
riores [Jain 1991]. Por exemplo, o analista pode querer redefinir os limites do sistema ou
incluir outros fatores e ḿetricas que ñao foram considerados anteriormente.

3. Resultados dos Experimentos

Esta seç̃ao apresenta os resultados da condução dos experimentos da tabela 4. Os tempos
de resposta foram computados sem considerar a intrusividade do injetor, queé desconhe-
cida, mas pode-se estimar que seu valoré baixo devidòas caracterı́sticas do injetor.

3.1. Comportamentos em Condiç̃oes Normais

A verificaç̃ao do comportamento do OurGrid em condições normaiśe apresentada nesta
seç̃ao e seŕa usada na seção 3.5 para a comparação com o comportamento do sistema em
situaç̃oes de falhas. O comportamento em condições normais foi avaliado com base na
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coleta e ańalise de amostras correspondentesàsconfiguraç̃oes de experimentos especifi-
cadas na tabela 4.

Quando um trabalhóe submetido ao MyGrid, ele determina os recursos que ne-
cessita para a sua execução e envia uma requisição ao componente Peer. O Peer associa
recursos̀a requisiç̃ao e retorna o resultado ao MyGrid. O escalonador WQR envia ran-
domicamente cada tarefa para uma GuM. Quando a execução de uma tarefa termina, se
há ainda alguma tarefa a ser submetida, elaé enviada para esta máquina. Quando ñao h́a
mais tarefas a serem submetidas, uma tarefa em execução, escolhida randomicamente,é
replicada.

A tabela 5 apresenta os tempos médios de execução e desvios padrão para cada
um dos experimentos de verificação de operaç̃ao normal do OurGrid determinados na
seç̃ao 2.9. Os desvios padrão de todas as amostras são da ordem de poucos segundos.
Os tempos ḿedios de resposta obtidos dos experimentos em que o número de ḿaquinaśe
menor do que o ńumero de tarefas se mostraram superiores aos tempos médios de resposta
dos experimentos em que o número de ḿaquinaśe maior ou igual ao ńumero de tarefas.

Tabela 5. Experimentos sem falhas – m édias e desvios padr ão.

Experimento tempo médio (s) desvio padr̃ao (s)
4 máquinas, 4 tarefas, 1 réplica 640,4 6,0773
4 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 645,8 5,8651
3 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 786,4 1,3499
4 máquinas, 5 tarefas, 2 réplicas 789,6 1,9550
5 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 640,1 6,1001
4 máquinas, 3 tarefas, 2 réplicas 633,3 14,2052

3.2. Comportamentos com Colapso de Nodo

O comportamentodo OurGrid diante do colapso de um nodo foi avaliado com base na
coleta e ańalise de amostras correspondentesàs configuraç̃oes de experimentos especifi-
cadas na tabela 4. Conforme abordado na seção 2.8, a carga de falhas selecionada para a
conduç̃ao dos experimentos de colapso de nodoé aquela especificada na figura 1. O Our-
Grid foi capaz de concluir a execução dos jobs em todos os testes executados, a menos do
primeiro experimento, conforme será explicado a seguir.

O primeiro experimento de injeção de falhas de colapso de nodo realizado foi o
correspondentèa seguinte configuração: 4 ḿaquinas, 4 tarefas e 1 réplica. Em todos os
elementos da amostra, a emulação do colapso de Jaguar impossibilitou a conclusão do
trabalho. Uma exceção foi registrada no arquivo delog do MyGrid, indicando a detecção
da queda do nodo, segundo média de 934,6 segundos após o ińıcio da execuç̃ao da tarefa,
com desvio padrão de 3,0151 segundos.

A impossibilidade de recuperação, nestas condições, era previsı́vel, pois havia so-
mente 4 ḿaquinas dispońıveis e MyGrid estava configurado para a execução de 1 ŕeplica.
Poŕem, um novo teste foi realizado: em alguns elementos da amostra, adicionou-se um
segundo trabalho a MyGrid, após o componente ter detectado a falha. Em todos os casos,
com esta inclus̃ao, MyGrid solicitou ao componente Peer um número de ḿaquinas cor-
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respondente ao númerode tarefas do trabalho em questão e uma delas foi utilizada para o
reescalonamento da tarefa inacabada no primeiro trabalho devido ao colapso emulado.

O segundo experimento de injeção de falhas de colapso de nodo foi o correspon-
denteà seguinte configuração: 4 ḿaquinas, 4 tarefas e 2 réplicas. Em todos os elementos
da amostra, a estratégia de replicaç̃ao possibilitou a conclusão da tarefa que, primeira-
mente, tinha sido atribuı́da ao nodo Jaguar. O tempo médio de resposta do trabalho para
este experimento foi de 790,9 segundos, sendo o desvio padrão de 1,1972 segundos. Em
9 entre as 10 amostras, MyGrid não teve tempo para detectar a falha emulada em Jaguar
antes do final da execução do trabalho. As ḿaquinas de configurações mais privilegiadas,
como Maverick e Bentley, terminavam a execução das primeiras tarefas as quais eram
atribúıdas e ent̃ao uma delas passava a executar uma réplica da tarefa que, supostamente,
ainda estava sendo executada em Jaguar. Assim, a replicação da tarefa em questão em uma
de tais ḿaquinas possibilitava a conclusão do trabalho em um tempo inferiorà média de
934,6 segundos para a detecção de colapso determinada no primeiro experimento.

A tabela 6 apresenta os tempos médios de resposta e desvios padrão para cada
um dos experimentos com injeção de falhas de colapso no nodo Jaguar determinados na
seç̃ao 2.9, a menos do experimento com 1 réplica.

Tabela 6. Experimentos com colapso de nodo – m édias e desvios padr ão.

Experimento tempo médio (s) desvio padr̃ao (s)
4 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 790,9 1,1972
3 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 1177,4 1,4298
4 máquinas, 5 tarefas, 2 réplicas 944,6 193,9789
5 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 683,2 75,7757
4 máquinas, 3 tarefas, 2 réplicas 633,3 119,6518

3.3. Comportamentos com Colapso de Link

O comportamentodo OurGrid na presença de falhas decolapso de linkfoi avaliado com
base na coleta e análise de amostras correspondentesàs configuraç̃oes de experimentos
especificadas na tabela 4. Conforme abordado na seção 2.8, a carga de falhas selecionada
para a conduç̃ao dos experimentos decolapso de linḱe aquela especificada na figura 2.

O primeiro experimento de injeção de falhas decolapso de linkconduzido foi o
correspondentèa seguinte configuração: 4 ḿaquinas, 4 tarefas e 1 réplica. Em 6 dos 10
elementos da amostra, as falhas injetadas provocaram erro e exceções foram capturadas
por OurGrid que conseguiu se recuperar. Apesar do número de ŕeplicas estar limitado em
1, a propriedade de reexecução de tarefas foi mantida com seu valor padrão 3, em todos
os experimentos. Assim, quando erros ocorreram, MyGrid procurou escalonar novamente
a tarefa para a ḿaquina Jaguar. Um fato interessante observado em um dos testes foi
MyGrid ter escalonado 4 vezes para a máquina Jaguar a mesma tarefa, até conseguir
concluir sua execução, ultrapassando o valor estabelecido para a propriedade. Assim, o
sistema ñao se comportou conforme o esperado.

A tabela 7 apresenta os tempos médios de execução e desvios padrão para cada
um dos experimentos com injeção de falhas decolapso de linkdeterminados na seção 2.9.
O OurGrid foi capaz de concluir a execução dosjobsem todos os testes executados.
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Tabela 7. Experimentos com colapso de link – m édias e desvios padr ão.

Experimento tempo médio (s) desvio padr̃ao (s)
4 máquinas, 4 tarefas, 1 réplicas 847,5 180,8819
4 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 778,2 46,1298
3 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 957,8 140,6997
4 máquinas, 5 tarefas, 2 réplicas 790,5 1,6499
5 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 764,2 57,8442
4 máquinas, 3 tarefas, 2 réplicas 623,6 25,0519

3.4. Comportamentos com Falhas de Temporização

O comportamento do OurGrid na presença de falhas de temporização foi avaliado com
base na coleta e análise de amostras correspondentesàs configuraç̃oes de experimentos
especificadas na tabela 4. Conforme abordado na seção 2.8, a carga de falhas selecionada
para a conduç̃ao dos experimentos de temporizaçãoé aquela especificada na figura 3. Os
testes realizados com falhas de temporização ñao provocaram exceções no OurGrid, mas
proporcionaram alta queda de desempenho no tempo de resposta de trabalhos.

A tabela 8 apresenta os tempos médios de execução e desvios padrão para cada um
dos experimentos com injeção de falhas de temporização determinados na seção 2.9. Os
desvios padr̃ao das amostras em que o número de ḿaquinaśe igual ao ńumero de tarefas
e das amostras em que o número de ḿaquinaśe menor do que o ńumero de tarefas são da
ordem de poucos segundos. Porém, os desvios padrão das amostras em que o número de
máquinaśe maior do que o ńumero de tarefas são bastante significativos no sentido de que
ser̃ao claramente perceptı́veis pelo usúario. A explicaç̃ao para tal magnitude dos desvios
padr̃ao é simples e deve-se ao fato de que, sendo o número de GuMs disponı́veis para o
MyGrid superior ao ńumero de tarefa, a ḿaquina Jaguar, selecionada para a emulação das
falhas, nem semprée escalonada para a execução de ŕeplicas priḿarias.

Tabela 8. Experimentos com temporizaç ão – médias e desvios padr ão.

Experimento tempo médio (s) desvio padr̃ao (s)
4 máquinas, 4 tarefas, 1 réplicas 1360 9,9554
4 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 1370 4,3716
3 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 1374,4 3,8644
4 máquinas, 5 tarefas, 2 réplicas 1360,5 8,2898
5 máquinas, 4 tarefas, 2 réplicas 1150,6 340,8470
4 máquinas, 3 tarefas, 2 réplicas 898,2 390,8048

3.5. Comparaç̃oesentre Condições Normais e de Falhas

Esta seç̃ao visa comparar os tempos de resposta obtidos nos experimentos realizados em
condiç̃oes normais com os tempos de resposta obtidos em cada uma das condições de
falha exploradas.

A figura 4 relaciona o tempo ḿedio de resposta de trabalhos com a quantidade de
máquinas executando User Agents, para experimentos em condições normais (tabela 5),
com falha de colapso de nodo (tabela 6), com falha decolapso de link(tabela 7) e com
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falha de temporizaç̃ao (tabela 8). O ńumero de tarefas foi fixado em 4 e o número de
réplicas foi fixado em 2.

Com 3 ḿaquinas, observa-se que o tempo médio de resposta com a emulação
de uma falha de colapsóe consideravelmente superior ao tempo médio de resposta em
condiç̃oes normais. Conforme a tabela 6, o tempo médio de resposta na presença da falha
é de 1177,4 segundos, sendo o desvio padrão de apenas 1,4298 segundos. Ainda, o tempo
médio de resposta em condições normais para a mesma configuraçãoé de 786,4 segundos,
sendo o desvio padrão de 1,3499 segundos. Como os desvios padrão s̃ao baixos, a simples
comparaç̃ao entre as ḿedias indica que h́a uma queda significativa de desempenho na
presença de falhas de colapso para essa configuração. Ainda para 3 ḿaquinas, a inspeção
visual da figura 4 indica que o tempo médio de resposta das outras condições de falha
tamb́emé consideravelmente superior ao tempo médio de resposta em condições normais.

Figura 4. Tempo m édio de resposta de trabalhos segundo quantidade de GuMs.

A figura 5é um gŕafico que relaciona o tempo médio de resposta de trabalhos com
a quantidade de tarefas utilizadas na composição da carga de trabalho, para experimentos
em condiç̃oes normais, com falha de colapso de nodo, com falha decolapso de linke com
falha de temporizaç̃ao. O ńumero de ḿaquinas foi fixado em 4 e o número de ŕeplicas foi
fixado em 2.

Observa-se, na figura 5 que o aumento no número de tarefas aumenta o tempo
médio de resposta tanto para condições normais como para condições de falhas. Também
nota-se que, no caso de falhas decolapso de link, a maior queda de desempenho ocorre
quando o ńumero de tarefaśe igual ao ńumero de ḿaquinas.

A figura 6é um gŕafico que relaciona o tempo médio de resposta de trabalhos com
a quantidade de réplicas, para experimentos em condições normais, com falha decolapso
de linke com falha de temporização. O ńumero de ḿaquinas foi fixado em 4 e o número
de tarefas foi fixado em 4.

A simples inspeç̃ao visual do gŕafico indica uma queda de desempenho signifi-
cativa em presença de falhas decolapso de linke de temporizaç̃ao, tanto para 1 réplica
como para 2 ŕeplicas. Poŕem, no caso das falhas decolapso de link, os desvios padrão das
amostras s̃ao altos, indicando que se pode esperar tempos de resposta bastante variáveis
para essas configurações. A explicaç̃ao para taĺe relacionada aos instantes em que os
colapsos acontecem, os quais são varíaveis.

82 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



Figura 5. Tempo m édio de resposta de trabalhos segundo quantidade de tarefas.

Figura 6. Tempo m édio de resposta de trabalhos segundo número de r éplicas.

3.6. Análise dos Resultados dos Experimentos

Os experimentos de injeção de falhas realizados mostraram a robustez do sistema alvo
quanto a falhas de colapso de nodo quando o número de ŕeplicasé superior a 1 e também
quanto a falhas decolapso de link. A cobertura do mecanismo de detecção de erros
foi de 100% em todos os casos de teste de falhas de colapso com número de ŕeplicas
superior a 1, bem como em todos os casos de teste de falhas decolapso de link. Ainda,
a conclus̃ao das tarefas, nestes testes, foi garantida pela estratégia de toler̂ancia a falhas
utilizada. Os experimentos com falhas de temporização, mostraram que tais falhas não
podem ser detectadas pelo sistema. A conclusão das tarefas foi atingida em todos os testes
relacionados a este tipo de falha, com queda de desempenho elevada.

4. Conclus̃ao

Injetores de falhas de comunicação possibilitam a realização de testes que seriam inviáveis
com outros ḿetodos, s̃ao mais pŕaticos e menos prejudiciais do que a inserção manual de
falhas e possibilitam o teste de sistemas distribuı́dos de larga escala.

A avaliaç̃ao de dependabilidade através de injeç̃ao de falhas deve ser conduzida de
forma sisteḿatica e este artigo propôs uma metodologia para tal baseada nos passos para
avaliaç̃ao de desempenho propostos por Jain [Jain 1991]. Da experiência com o estudo,
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nota-se que a escolha de fatores e nı́veis é uma tarefa complexa e que pode ser mais
interessante investir na investigação de diferentes fatores e nı́veis do que em amostras
com grande quantidade de elementos quando o focoé a avaliaç̃ao de comportamentos em
presença de falhas. A automatização de testes também mostrou-se essencial para que um
número adequado de testes pudesse ser realizado.

O trabalho tamb́em mostrou que adaptar uma metodologia de avaliação de desem-
penho para experimentos de injeção de falhaśe vantajoso, pois permite aproveitar a vasta
experîencia dáarea de avaliaç̃ao de desempenho para a avaliação de dependabilidade em
grids com caracterı́sticas de toler̂ancia a falhas. Muita pesquisa aindaé necesśaria para
o desenvolvimento debenchmarkspara avaliaç̃ao de dependabilidade de grids e subsiste-
mas de grids [Dikaiakos 2007].
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Abstract. The UML 2.0 Test Profile (U2TP) is a UML extension which allows
the specification, visualization and development of test artifacts for system ve-
rification and validation. However, the profile does not offer any feature which
allows direct integration and description of test scenarios using fault injection,
an efficient technique for testing fault tolerance mechanisms. This work pro-
poses an extension of U2TP to allow the description of scenarios and elements
required for using fault injection techniques on systems validation.

Resumo. O Perfil UML 2.0 de Testes (U2TP) é uma extensão de UML que per-
mite a especificação, visualização e construção de artefatos de testes usados na
verificação e validação de um sistema. No entanto, esse perfil não oferece me-
canismos para integração direta de injeção de falhas, técnica eficiente para o
teste de mecanismos de tolerância a falhas. Este trabalho propõe uma extensão
de U2TP, permitindo descrever cenários e elementos necessários para o uso de
técnicas de injeção de falhas.

1. Introdução

O uso de sistemas de computação em aplicações críticas faz com que seus clientes exijam
níveis de dependabilidade cada vez maiores. Dependabilidade pode ser definida como
o grau de confiança que se pode depositar em um sistema computacional, representando
a soma de atributos como confiabilidade, disponibilidade, integridade e segurança fun-
cional (safety) [Avizienis et al. 2004]. Para garantir os níveis exigidos, mecanismos de
tolerância a falhas são implementados nos sistemas, possibilitando a continuidade de sua
operação mesmo na presença de falhas.

O teste dos mecanismos de tolerância a falhas é fundamental, assegurando que o
produto vai de encontro aos requisitos estabelecidos. No entanto, a adição desses meca-
nismos aumenta a complexidade dos testes necessários para a validação do sistema: não
apenas os aspectos funcionais devem ser avaliados, mas também os requisitos de depen-
dabilidade devem ser validados.

Injeção de falhas é uma técnica experimental de validação de sistemas que se mos-
tra eficiente em cenários de teste de sistemas com requisitos de dependabilidade. Nesta
técnica, falhas são inseridas artificialmente no ambiente de execução do teste, ao mesmo
tempo em que o sistema é monitorado e avaliado. Seu uso possibilita um conhecimento
mais profundo do comportamento do sistema na ocorrência de falhas.

Integrar as técnicas de tolerância a falhas na metodologia usada para o teste de
sistemas permite um melhor entendimento dos mecanismos pela equipe de garantia de
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qualidade (quality assurance, QA) e dos requisitos de qualidade pela equipe de desen-
volvimento. Para suportar as metodologias de teste e facilitar a comunicação entre as
diversas equipes, o Object Management Group (OMG) desenvolveu o Perfil UML 2.0 de
Testes (UML 2.0 Testing Profile, U2TP). O U2TP é uma extensão da linguagem UML
para descrição tanto de aspectos estáticos (arquitetura) como dinâmicos (comportamento)
do teste de sistemas.

No entanto, U2TP não oferece elementos que permitam uma integração direta
de técnicas de injeção de falhas em testes descritos com essa linguagem. Tentativas de
descrição de experimentos que usem injeção de falhas usando elementos comuns de UML
e U2TP podem esbarrar na falta de um padrão, gerando diagramas, documentos e artefatos
que podem não ser facilmente reaproveitáveis devido ao uso de notações ou definições
diferentes.

Este trabalho propõe uma extensão do Perfil UML 2.0 de Testes para integrar a
descrição de testes que usem técnicas de injeção de falhas. A extensão permite especificar
aspectos estáticos do ambiente, como a configuração das cargas de falha necessárias para
os experimentos, bem como aspectos dinâmicos, como suas condições de ativação. A
extensão tem como objetivos uma fácil integração com metodologias e com ferramentas
existentes.

A Seção 2 apresenta características da técnica de injeção de falhas e iniciativas
existentes para descrever ferramentas para este fim. A Seção 3 discute questões de mode-
lagem de testes. A extensão de U2TP para injeção de falhas é apresentada na Seção 4, e
um exemplo de seu uso é encontrado na Seção 5. Considerações finais e discussões sobre
trabalhos futuros são apresentadas na Seção 6.

2. Injeção de falhas
Adiar a validação dos mecanismos de tolerância a falhas implementados em um sistema
pode ser desastroso. O teste desses mecanismos é necessário para assegurar os níveis de
dependabilidade oferecidos por um sistema, determinando a cobertura dos mecanismos e
avaliando sua eficiência em um ambiente próximo do real. Uma técnica para realizar esse
teste é a injeção de falhas, uma técnica experimental de validação de sistemas que tem
como foco principal os mecanismos de tolerância a falhas.

A injeção de falhas pode ser usada para atingir vários objetivos, como identificar
gargalos de dependabilidade, estudar o comportamento do sistema em um cenário de
falhas, determinar a cobertura dos mecanismos de detecção e recuperação de falhas e
avaliar sua eficiência e desempenho [Hsueh et al. 1997]. Em um experimento é adotado
um modelo de falhas, uma coleção de atributos e de regras que governam a interação entre
os componentes que falharam. Este tipo de modelo permite planejar os mecanismos de
tolerância a falhas e descrever os cenários a serem usados durante o teste.

Existem diferentes formas de aplicação da técnica: simulação (prevendo o com-
portamento através da simulação de modelos do sistema), hardware (usando equipamen-
tos como sondas para alterar fisicamente o ambiente) e software (emulando a ocorrência
de falhas através da execução de código). A injeção por software é a mais comum, pois
evita certos problemas da injeção por hardware, como o alto custo e a possibilidade de
destruição de componentes, e usa protótipos funcionais, ao contrário da injeção em simu-
lação, o que permite uma maior aproximação do comportamento real do sistema.
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A ferramenta usada para controlar o experimento, o injetor de falhas, pode atuar
através de três técnicas. Na injeção ativa, um processo em paralelo, com as mesmas
permissões de acesso do sistema alvo, altera o estado o ambiente de execução quando
necessário. A injeção por alteração de fluxo de controle aproveita ganchos oferecidos
pelo ambiente de execução, monitorando o alvo e introduzindo falhas quando necessário.
Existe também a injeção por alteração de código, onde uma versão especial do sistema é
construída, contendo código especial para emular falhas em pontos específicos.

Devido à grande variedade de níveis de abstração, tipos de sistema e ambientes de
execução, não existem ferramentas genéricas de injeção de falhas. As ferramentas nor-
malmente são voltadas a um ambiente ou plataforma específica, injetando falhas de uma
certa categoria, como, por exemplo, comunicação, memória ou processador. Apesar disso,
os ambientes de injeção de falhas apresentam componentes similares [Hsueh et al. 1997].
Um gerador de carga de trabalho produz as entradas para o sistema, enquanto que um
injetor de falhas altera o ambiente seguindo regras estabelecidas em uma biblioteca de
falhas. Um monitor mantém um registro do comportamento do sistema, passado posteri-
ormente para um analisador de dados. Todos esses componentes são gerenciados por um
controlador do experimento.

Para facilitar a construção destas ferramentas, Leme, Martins e Rubira pro-
põem um sistema de padrões para injetores de falhas, um conjunto de recursos e ele-
mentos comuns que podem ser usados para acelerar e simplificar seu desenvolvimento
[Leme et al. 2001]. Um dos padrões apresentados no trabalho é um padrão arquitetural,
que sugere uma estrutura geral para uma ferramenta. Ele divide o problema em cinco sub-
sistemas distintos: activator (inicia a execução do sistema alvo), injector (introduz falhas
no ambiente), monitor (verifica as condições do sistema alvo), controller (gerencia todos
os subsistemas) e user interface (permite ao usuário configurar o experimento e recuperar
resultados). Os padrões não definem nem um modelo de falhas nem uma linguagem de
programação específica.

O padrão arquitetural proposto descreve a estrutura da ferramenta; porém, não se
propõe a descrever seus aspectos dinâmicos, como condições de ativação de falhas. A
descrição do uso da ferramenta e sua integração com o resto de um plano de testes não faz
parte dos objetivos do sistema de padrões proposto. É possível encontrar elementos para
especificação de aspectos dinâmicos de um teste no Perfil UML 2.0 de Testes; no entanto,
esse perfil não oferece diretamente suporte para injeção de falhas.

3. Modelagem de testes
O teste de um sistema depende da construção de um modelo que o descreva, permitindo
a compreensão do comportamento desejado, bem como suas entradas e saídas esperadas.
Capturar, formalizar e descrever os modelos usados permite o compartilhamento e reuso
destes, facilitando a comunicação entre membros da equipe de garantia de qualidade e
permitindo um contínuo melhoramento dos planos de teste para o sistema. A modelagem
dos testes, juntamente com sua documentação, permite uma melhor interação entre os
desenvolvedores e os engenheiros de teste ao estabelecer um modelo e uma linguagem
comum.

Caso metodologias de engenharia de sistemas dirigida a modelos sejam usadas,
torna-se ainda mais importante a descrição formal dos testes aplicados. A engenharia
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dirigida a modelos é uma abordagem para diminuir a complexidade do projeto de siste-
mas, separando a lógica de negócio da lógica de aplicação da plataforma usada para sua
implementação [Soley 2000]. Modelos independentes de plataforma descrevem a lógica
de negócio usando linguagens específicas do domínio da aplicação, como serviços finan-
ceiros ou data warehousing, aproximando as fases de análise e projeto de especialistas
dessas áreas. Ferramentas de transformação podem verificar os modelos e sintetizar arte-
fatos mais próximos à tecnologia usada na implementação do sistema, como descritores
XML ou mesmo código-fonte. A existência de modelos de testes permite sua integração
com os demais artefatos usados no restante do sistema.

O Object Management Group (OMG) lidera a iniciativa mais conhecida na área,
a Model-Driven Architecture (MDA). O OMG, grupo responsável pela criação e manu-
tenção de padrões como UML (Universal Modeling Language), define uma série de lin-
guagens e técnicas para o desenvolvimento usando MDA. Um dos enfoques usados pelo
grupo é a especificação de perfis UML (UML profiles), extensões para a linguagem UML
padrão que adicionam elementos específicos a domínios de aplicação. Seu objetivo é
facilitar a análise de sistemas e descrição de modelos ao disponibilizar um conjunto de
elementos que tragam os especialistas do domínio mais próximo ao seu desenvolvimento.

A área de testes representava um problema para MDA porque existiam linguagens
de descrição distintas para diferentes domínios e níveis de teste. Por exemplo, a área de
telecomunicações usa a linguagem TTCN-3 [Schieferdecker et al. 2003]. Além disso, era
difícil encontrar uma linguagem que pudesse descrever testes em seus diferentes níveis,
desde unitário até integração.

Observando a falta de uma linguagem padrão para a descrição de testes, o OMG
criou o Perfil UML 2.0 de Testes (UML 2.0 Testing Profile, U2TP). U2TP define uma lin-
guagem para projetar, visualizar, especificar, analisar, construir e documentar os artefatos
de sistemas de teste [Object Management Group 2005]. Destinada ao teste em vários do-
mínios de aplicação de sistemas construídos com as principais tecnologias orientadas a
objeto, o perfil foi especificado com foco em reuso e em integração com modelos e ele-
mentos UML pré-existentes.

U2TP é organizado em quatro grupos de conceitos, cada um tratando de aspectos
específicos e oferecendo diferentes elementos. Conceitos de arquitetura de teste descre-
vem os aspectos estáticos usados na verificação de um sistema, permitindo especificar os
componentes presentes em um teste. Esses componentes incluem o sistema alvo (system
under test, SUT), coleções de casos de testes, árbitros que determinariam um veredito de
um experimento (como sucesso ou falha) e escalonadores para controlar a execução. Os
aspectos dinâmicos, por sua vez, são descritos usando conceitos de comportamento de
teste. Esses aspectos incluem a definição de vereditos, invocação de ações e de testes e
monitoramento através de logs.

Valores de entrada e saída podem ser especificados através de conceitos de da-
dos de teste, que estendem elementos de UML padrão incluindo elementos como regras
para geração e seleção de dados e coringas. O último grupo de conceitos, temporização
de testes, permite especificar restrições de tempo em um teste e oferece mecanismos de
sincronização, na forma de definições de fusos horários.

Apesar dos diferentes elementos oferecidos, o Perfil UML 2.0 de Testes não ofe-

90 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



rece características para, de maneira padronizada, descrever um teste que use técnicas de
injeção de falhas. Caso seja necessário usar essas técnicas, a equipe de testes deveria es-
tabelecer individualmente padrões e notações, dificultando seu reuso por outras equipes
ou projetos.

4. Descrevendo injeção de falhas em UML
Usando apenas UML padrão ou o perfil de testes, a descrição de uma atividade de ve-
rificação de sistemas deve ser realizada usando apenas elementos genéricos, sem seguir
um padrão estabelecido. Isto introduz uma série de problemas de compatibilidade. A
integração entre equipes diferentes, como as equipes de teste e de desenvolvimento de
um projeto, é dificultada pela possibilidade de uso de linguagens e notações diferentes.
Além disso, o uso de ferramentas é dificultado, necessitando a personalização e impossi-
bilitando o uso de componentes prontos.

O uso de padrões de projeto para a descrição de injetores de falhas, como descrito
por Leme, Martins e Rubira, resolve apenas parte do problema da descrição de experimen-
tos de injeção de falhas. Enquanto que aspectos estáticos, como estrutura da ferramenta,
componentes do ambiente e associações entre as implementações de injetores e sensores
e o sistema sob teste são satisfatoriamente descritos, aspectos dinâmicos, como os parâ-
metros de configuração e condições de ativação de falhas, não fazem parte do objetivo
proposto.

Como o Perfil UML 2.0 de Testes é um padrão oficial da OMG e oferece elementos
para descrição de demais conceitos de teste, a abordagem natural é estender o perfil,
integrando funcionalidades para a especificação de testes que usem técnicas de injeção de
falhas.

Alguns objetivos gerais foram seguidos durante o desenvolvimento da extensão de
U2TP para injeção de falhas proposta neste artigo:

• Uma fácil integração com modelos de testes existentes. Nenhum elemento de
U2TP foi retirado ou teve suas regras de formação alteradas: apenas novos ele-
mentos para injeção de falhas foram adicionados. Esses elementos são, em sua
maioria, estereótipos. Um estereótipo marca um elemento existente em um mo-
delo, como uma classe, como uma extensão ou classificação de algum outro.

• O reuso de ferramentas seria possibilitado pelo uso de mecanismos de extensão
UML que pudessem ser facilmente incorporados em sistemas CASE existentes.
Estereótipos são bem suportados em ferramentas existentes, e seu uso normal-
mente não necessita a instalação de extensões ou de outros mecanismos para au-
mentar o número de elementos oferecidos ao usuário.

• A integração com outras iniciativas de modelagem de sistemas de injeção a falhas,
como o sistema de padrões para injetores descrito por Leme, Martins e Rubira. Os
elementos oferecidos pela extensão deveriam ser genéricos o suficiente para serem
incorporados facilmente em iniciativas existentes.

• Facilitar a transformação do modelo de testes de forma a produzir artefatos, como
arquivos de configuração, para uso em ferramentas de injeção de falhas existentes.

4.1. Arquitetura geral
Os elementos da extensão de U2TP para injeção de falhas estão contidos em um pacote
UML, representado na Figura 1.
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Figura 1. Arquitetura geral da extensão

A extensão é composta por seis estereótipos, com três funções compreendidas:

• A descrição de uma falha a ser injetada durante o teste de um sistema é indicada
pelos estereótipos «FaultDescription» e «FaultParameter». Classes marcadas
com esses estereótipos representam a configuração de um tipo de falha. Modelos
que compreendam falhas de comunicação, por exemplo, definiriam classes que
representem perda, duplicação, corrupção ou atraso de pacotes.

• A ativação de uma falha é indicada pelos estereótipos «FaultActivation» e «In-
jectFault». O primeiro estereótipo é aplicado a uma classe que descreve as con-
dições de ativação de uma determinada falha. Por exemplo, em um modelo que
compreenda diferentes distribuições probabilísticas, a distribuição escolhida pode
ser colocada como um atributo da classe que representa uma condição de ativação.
O segundo estereótipo é aplicado em uma relação de dependência que associe uma
descrição de falha a um evento de interesse, como uma mensagem.

• Falhas podem ser agrupadas usando os estereótipos «Faultload» e «FaultCate-
gory». O primeiro pode ser introduzido em um modelo para montar um cenário
de falhas, agrupando instâncias de «FaultDescription». «Faultload» foi mode-
lado como uma especialização de «FaultDescription», o que permite indicar a
ocorrência de múltiplas falhas da mesma forma que uma falha individual. O se-
gundo é útil para documentar injetores, agrupando categorias abrangentes como
falhas de comunicação.

A modelagem de um cenário de testes não usaria diretamente os estereótipos ci-
tados acima. Classes específicas para a ferramenta de injeção usada são definidas, con-
tendo atributos que permitam descrever seu comportamento. Por exemplo, no caso de
um injetor que atue alterando dados na chamada de um método, uma classe BitFlipFault,
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marcada com o estereótipo «FaultDescription», representaria a falha a ser injetada pela
ferramenta. Nesse mesmo exemplo, caso seja interessante testar diferentes configurações
de falhas, objetos diferentes da classe BitFlipFault, cada um com parâmetros diferentes,
podem ser associados a testes específicos.

A arquitetura apresentada foi inspirada no perfil UML para especificação de
qualidade de serviço (QoS) e mecanismos de tolerância a falhas (UML Profile for
Modeling Quality of Service and Fault Tolerance Characteristics and Mechanisms)
[Object Management Group 2006]. Assim como este trabalho de extensão de U2TP para
injeção de falhas, o perfil para QoS permite associar características (no caso, valores e
restrições) a elementos de um modelo, como classes, mensagens e mesmo associações. A
relação entre «FaultDescription» e «FaultParameter» é similar à relação mostrada no
diagrama da metaclasse QoSCharacteristic, que também especifica características quan-
tificáveis de serviços (como, por exemplo, throughput em uma rede) independentemente
dos elementos que são qualificados.

4.2. Descrição de uma falha
Uma ferramenta de injeção oferece ao seu usuário, normalmente um engenheiro de tes-
tes, diversas opções de falhas. As ferramentas são voltadas a categorias de falhas, como
comunicação através de rede. Cada uma das falhas, no entanto, pode apresentar confi-
gurações diferentes de forma a alterar seu comportamento específico. Na extensão de
U2TP para injeção de falhas, elas são representadas por classes anotadas com o estereó-
tipo «FaultDescription». Essas classes podem ter associados parâmetros marcados com
o estereótipo «FaultParameter»

As falhas descritas podem ser especificadas independentemente do elemento do
sistema a que estiverem associadas: isto é, não têm necessariamente uma associação per-
manente com uma mensagem ou uma classe. É possível descrever completamente uma
falha e associar várias de suas instâncias a elementos diferentes: por exemplo, uma mesma
falha de paridade de memória pode ser aplicada em diferentes posições, ou mesmo dife-
rentes componentes de um sistema (como um pente de memória e um buffer em alguma
placa de entrada/saída).

Ao modelar um experimento de injeção de falhas usando a extensão proposta para
U2TP, classes que representem as falhas oferecidas pela ferramenta de injeção devem
ser descritas. Essas classes devem conter os atributos necessários para descrever seu
comportamento durante o experimento. Desta forma, podem ser instanciadas durante
a execução do experimento, dando origem a artefatos como arquivos de configuração a
serem passados para a ferramenta.

4.3. Ativação de uma falha
É desejável que uma ferramenta de injeção de falhas comece a atuar a partir de um mo-
mento posterior ao início dos testes. Por exemplo, um teste pode verificar o funciona-
mento de mecanismos de tolerância a erros de memória a partir da metade de uma compu-
tação. Por outro lado, a freqüência de ocorrência pode não ser constante: uma falha pode
ser classificada como permanente, transiente ou intermitente [Carreira and Silva 1998].
No caso de falhas que não sejam permanentes, devem ainda ser levadas em conta consi-
derações sobre sua distribuição probabilística em relação a algum parâmetro como tempo
decorrido.
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No desenvolvimento da extensão de U2TP para injeção de falhas, os elementos
que descrevem as condições de ativação foram modelados separadamente dos elementos
que descrevem outros parâmetros de uma falha. Estes elementos são marcados com o
estereótipo «FaultActivation». Esta decisão foi tomada pensando no reuso de elementos
em um diagrama. Um exemplo desse caso é a ativação de várias falhas diferentes de co-
municação apenas a partir da transmissão de uma quantidade específica de bytes, o que
pode ser útil para simular problemas na comunicação de um cabeçalho correto mas um
payload problemático. Neste caso, apenas um objeto seria instanciado no modelo, indi-
cando a ativação de falhas a partir de um número de bytes; os vários objetos representando
falhas seriam associadas a este único objeto.

A associação entre uma falha e o elemento onde deve atuar durante um experi-
mento é uma dependência UML anotada com o estereótipo «InjectFault». Essa associ-
ação de dependência liga um elemento de modelagem, como mensagens entre objetos, a
uma descrição de falha, objeto anotado com o estereótipo «FaultDescription». «Inject-
Fault» é inspirado no elemento de dependência «QoSContract», parte do perfil UML
para modelagem de qualidade de serviço e responsável por associar a um serviço um
certo nível de qualidade [Object Management Group 2006].

4.4. Organizando um cenário de falhas
Um cenário de falhas descreve o ambiente de testes onde a aplicação será executada,
especificando cada falha e seus respectivos parâmetros de configuração. Esse cenário de
falhas atua como uma carga de falhas (faultload) para o teste.

Ferramentas de injeção usam diferentes formas de especificar uma carga de falhas.
Injetores como FIONA usam arquivos de configuração, descrevendo cada uma das falhas
e suas respectivas condições de ativação [Jacques-Silva et al. 2006]. Uma forma diferente
é usada na ferramenta FIRMI, onde uma classe Java cria objetos representando as falhas
[Vacaro and Weber 2006]. Apesar disso, ambos apresentam o conceito de configuração
da carga de falhas.

Na extensão de U2TP decidiu-se criar o estereótipo «Faultload», marcando uma
classe como um agrupamento de diferentes classes «FaultDescription». Desta forma,
agrupando diferentes falhas, define-se a carga de falhas com a qual o injetor será alimen-
tado.

Para uma melhor documentação e organização de modelos de injetores, criou-se
o elemento «FaultCategory». Categorias de falhas fariam um agrupamento abrangente,
como “falhas de comunicação” ou “falhas de hardware”. Este elemento é útil na modela-
gem de injetores de falhas, de forma a indicar de forma ampla o objetivo da ferramenta.

5. Exemplo: chamada a web service
Como demonstração do uso da extensão U2TP de injeção de falhas proposta neste artigo,
foi modelado um exemplo de caso de teste de uma aplicação web que mostra informa-
ções de recursos humanos sobre empregados de uma empresa. Essa aplicação web teria
uma camada de apresentação (frontend) construída usando o framework Struts, que usa a
plataforma Java 2 Enterprise Edition (J2EE). A camada de apresentação se comunicaria
com a camada de negócio (backend) através de web services, usando SOAP (Simple Ob-
ject Access Protocol) sobre o protocolo HTTP. A camada de negócio é executada em uma
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máquina diferente da camada de apresentação. Esta arquitetura de sistemas é muito usada
na atualidade, por ser de fácil construção, oferecer bom isolamento entre as camadas que
compõem a aplicação e apresentar boa flexibilidade, permitindo inclusive o uso dos web
services por clientes diferentes da camada de apresentação web.

O caso de teste verificaria se as classes responsáveis pela chamada de web services
reportam corretamente erros para o usuário caso o servidor de aplicações onde a camada
de negócios executa não esteja funcionando. Este cenário de falha pode acontecer se o
programa servidor for encerrado, seja por um comando de administração ou por um erro,
como falta de memória, que cause seu término pelo sistema operacional. Tentativas de
chamada de serviços pela camada de apresentação retornariam erros indicando que a porta
TCP estaria fechada.

Como injetor de falhas de comunicação foi escolhida a ferramenta FI-
ERCE, destinada à validação de aplicações Java que usem o protocolo TCP/IP
[Gerchman and Weber 2006]. Na nomenclatura usada por FIERCE, a falha descrita
acima é uma falha de término de processo (kill). A ferramenta oferece dois meios di-
ferentes de ativação da falha: por tempo decorrido ou por bytes transmitidos a partir da
inicialização do injetor.

O primeiro passo para modelar o caso de teste é criar um modelo descrevendo as
falhas oferecidas pela ferramenta de injeção, mostrado na Figura 2. O injetor FIERCE
permite injetar falhas de colapso de nó (crash) e de término de processo (kill). A configu-
ração de ambas as falhas exige os endereços e portas de origem e destino, o que justifica
criar uma superclasse com os atributos em comum, e duas classes que as representem. Es-
sas classes são anotadas com o estereótipo «FaultDescription». De forma semelhante,
as falhas podem ser ativadas pelos mesmos meios (tempo ou bytes), representadas por
classes anotadas com o estereótipo «FaultActivation».

O caso de teste simula uma requisição de um usuário que deseja recuperar in-
formações sobre um empregado registrado no sistema. A camada de apresentação, para
buscar essas informações, precisa contatar o backend, passando a identificação do empre-
gado. Esta tarefa é realizada através uma classe utilitária, responsável pela chamada de
web services.

A falha deve ser injetada no momento da chamada do web service. A classe utili-
tária que realiza a chamada deve disparar uma exceção indicando a indisponibilidade do
serviço. A camada de apresentação, ao capturar essa exceção, deve exibir uma mensagem
de erro para o usuário.

O caso de teste inicia invocando o método execute da classe
GetEmploymentInformationAction; em uma aplicação construída com
o framework Struts, ela seria responsável pelas requisições originadas da pá-
gina web correspondente. Essa classe invoca o método call da classe uti-
litária WebServiceAdapter, responsável pela chamada de web services.
WebServiceAdapter inicia a requisição SOAP sobre HTTP, mas a ferramenta
de injeção FIERCE atua neste momento, emulando uma falha de término de processo.
Uma exceção do tipo ServiceException é disparada, causando um encaminhamento
da interface com o usuário para uma página de erro. Esse encaminhamento marca o
sucesso do caso de teste, fato indicado pelo ação de validação pass, um elemento
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Figura 2. Falhas oferecidas pelo injetor FIERCE

definido por U2TP.

O diagrama de seqüência resultante é mostrado na Figura 3. Neste diagrama, a
indicação de injeção de falha é realizada pela relação anotada com «InjectFault» entre a
mensagem getEmploymentInfo e a descrição de falha WebContainerCrashed.
Essa descrição de falhas é associada a uma condição de ativação de falha, representada
pela classe WebContainerCrashedActivation, anotada com o estereótipo «Faul-
tActivation». Neste caso de teste, a falha pode ser ativada desde o primeiro momento da
execução, atributos indicados no diagrama.

6. Considerações Finais

O teste de sistemas é uma etapa importante no desenvolvimento de sistemas computacio-
nais; se níveis mais elevados de dependabilidade são exigidos desses sistemas, a validação
dos mecanismos de tolerância a falhas torna-se essencial. Injeção de falhas é uma técnica
de validação experimental de sistemas flexível e de baixo custo.

O Object Management Group, entidade responsável pelo desenvolvimento da lin-
guagem de modelagem UML, oferece uma extensão para a descrição de testes de sistemas
computacionais na forma do Perfil UML 2.0 de Testes (U2TP). U2TP tem como objetivo
descrever artefatos usados durante testes, estabelecendo-se como uma linguagem comum
entre equipes de desenvolvimento e de testes. O uso de uma linguagem comum possibi-
lita uma maior integração entre as duas equipes e um reuso de esforços de modelagem
e projeto de sistemas. No entanto, U2TP não oferece elementos que, de forma uniforme
e padronizada, representem os componentes necessários para a descrição de um experi-
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Figura 3. Caso de teste para aplicação web

mento de injeção de falhas.

Esse trabalho apresenta uma extensão para o Perfil UML 2.0 de Testes, integrando
elementos para a descrição de testes usando técnicas de injeção de falhas. A extensão
para U2TP tem como objetivos a fácil integração com ferramentas e metodologias exis-
tentes. O uso dos novos elementos oferecidos permite descrever aspectos dinâmicos de
um experimento de injeção de falhas, como a especificação de condições de ativação e de
associações entre falhas e elementos presentes no modelo do sistema.

O caso de teste mostrado na Seção 5 exemplifica o uso da extensão para U2TP. É
demonstrado o uso de uma ferramenta de injeção de falhas de comunicação que atua no
protocolo TCP/IP em uma aplicação web que realiza chamadas a web services.

Trabalhos futuros incluem a formalização da extensão de U2TP usando funcio-
nalidades padrão da OMG como a linguagem OCL, usada para descrição de regras de
formação de diagramas. Além disso, a geração automatizada de casos de teste a partir de
diagramas de seqüência pode ser explorada.
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Abstract. A software component must be tested every time that is reused, to 
guarantee the quality of both the component itself and the system in which it is 
to be integrated. Since the source code of the components is generally not 
available for its users, we propose a method to generate test cases from an 
UML Activity Diagram that representing the component behavior. Path testing 
techniques are used to automatically derive test cases. In this paper we 
describe the method and show an example to illustrate it. A tool developed to 
support the approach is also briefly presented.

Resumo. Um componente de software deve ser testado a cada vez que é 
reutilizado, para garantir a qualidade tanto do componente quanto do sistema 
no qual será integrado. Como geralmente o código fonte dos componentes não 
é disponível para seus usuários, nós propomos um método para gerar casos 
de teste a partir de Diagramas de Atividades UML que representam o 
comportamento do componente. Técnicas de testes de caminhos são usadas 
para derivar os casos de teste automaticamente. Neste artigo, nós 
descrevemos o método e mostramos um exemplo para ilustrar o uso dele. Uma 
ferramenta foi desenvolvida para dar suporte à abordagem e ela é brevemente 
apresentada 

1. Introdução

Um componente é uma unidade com interfaces especificadas através de contratos e com 
dependências de contexto explícitas [Szyperski 1998]. O desenvolvimento de software 
baseado em componentes é cada vez mais utilizado atualmente. Um de seus principais 
atrativos é a possibilidade de redução do tempo e custo de desenvolvimento, através da 
reutilização de código. A reutilização por si só não garante a qualidade do sistema, 
sendo necessário a da realização de testes nos componentes, a cada reutilização e a cada 
integração ou uso em um novo contexto [Weyuker 1998].

Para realizar testes em componentes, a abordagem mais adequada é a de testes 
baseados na especificação, pois o código fonte nem sempre é acessível. Além do que, os 
componentes podem ser heterogêneos, provenientes de diferentes fornecedores, 
desenvolvidos em diferentes linguagens de programação, o que dificulta os testes 

                                                
1 Este projeto é parcialmente financiado pelo projeto Harpia, um convênio firmado entre a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil com as instituições Unicamp e ITA; e parcialmente financiado pelo projeto 
CompGov (Finep nº 1843/04).
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baseados em seu código fonte.

Neste trabalho propomos um método de geração de casos de testes a partir da 
especificação do componente. A especificação considerada aqui é baseada em modelos
comportamentais. Os modelos são bastante aceitos e têm sido cada vez mais utilizados 
em testes de software. Algumas das principais técnicas de Testes Baseados em Modelos 
podem ser encontradas em [Beizer 1990] e [Binder 2000].

Uma das principais vantagens da geração de testes a partir de modelos é 
permitir que a especificação e implementação dos casos de teste comecem mais cedo no 
ciclo de desenvolvimento. Os casos de teste podem ser criados assim que a 
especificação do componente estiver pronta. Além disso, o uso de modelos na 
especificação possibilita a automatização da geração dos casos de testes. Uma vantagem 
em automatizar os testes é que a geração manual de casos de testes é tediosa e propensa 
a erros e omissões, especialmente para componentes mais complexos.

Este trabalho dá continuidade àquele desenvolvido em [Rocha 2005] onde é 
definido um componente testável. Um componente testável possui duas especificações: 
uma de comportamento e outra de contrato. Para a especificação de comportamento,
Rocha propôs o uso de diagramas de atividades para especificar as interfaces providas e 
requeridas dos componentes. Para a especificação de contrato, são utilizadas assertivas, 
conforme recomendado pelo método de projeto por contrato (design-by-contract) 
[Meyer 1997]. 

O método proposto aqui consiste na realização dos seguintes passos para geração 
dos casos de teste: (i) modelagem do comportamento do componente usando o 
Diagrama de Atividades (DA); (ii) conversão do DA em um grafo; (iii) seleção de 
caminhos no grafo; (iv) especificação dos casos de testes correspondentes aos caminhos 
selecionados; (v) identificação dos dados de entrada necessários para ativar os caminhos 
selecionados; (vi) implementação dos casos de testes na linguagem de programação 
escolhida. 

Os passos (ii), (iii) e (iv) foram automatizados através da implementação de um 
protótipo para apoiar os testes.  A identificação dos dados (v) e implementação dos 
casos de teste (vi), são realizadas manualmente, e não serão abordadas de maneira 
detalhada neste trabalho.

O restante do texto está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta 
alguns trabalhos relacionados a testes de componentes e testes baseados em modelos; a 
Seção 3 descreve o DA utilizado para modelar o componente no passo (i), bem como o 
estudo de caso exemplo; a Seção 4 define o grafo obtido a partir do DA e mostra um 
exemplo do grafo; a Seção 5 mostra exemplos de seleção de caminhos e dos casos de 
testes obtidos (iii) e (iv). A Seção 6 apresenta os resultados da execução dos testes, 
conclusões e perspectivas futuras deste trabalho. 

2. Trabalhos Relacionados

Nos testes baseados em modelos (model-based testing ou MBT), os testes são obtidos 
total ou parcialmente a partir de um modelo do sistema em teste. Um modelo descreve 
informações essenciais dos aspectos a serem testados e, além disso, um modelo é mais 
simples de analisar quando o sistema está sendo estudado [Binder 2000]. Um dos 
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objetivos da criação de modelos é descrever o comportamento do sistema, ou parte dele,
e abstrair o que não é o foco dos testes ou do desenvolvimento. MBT é considerado um 
tipo de teste caixa preta, dado que os testes são derivados a partir do modelo de 
comportamento e não do código fonte. No entanto alguns autores utilizam um modelo 
muito usado nos testes caixa branca, que é o grafo de fluxo de controle, para representar 
aspectos comportamentais. Na seção 2.1 apresentamos alguns estudos existentes sobre o 
assunto. Na continuação, na Seção 2.2 são apresentadas algumas abordagens de MBT 
usando UML.

2.1 Grafos de Fluxo de Controle

Os Grafos de Fluxo de Controle (GFC) são vastamente utilizados para realização de 
testes estruturais, também conhecidos como testes “caixa branca” [Beizer 1990]. O GFC 
é a representação gráfica da estrutura de controle de um programa, sendo útil como 
modelo para obtenção e visualização das informações do fluxo interno do programa em 
teste. 

Testes de Caminhos (do inglês Path Testing) é o nome dado a uma família de 
critérios2 de testes baseada na seleção de um conjunto de caminhos de teste em 
programa [Beizer 1990]. Um caminho de teste é a representação seqüencial de todas as
sentenças exercitadas durante a execução do programa fonte, a partir de um conjunto de 
entradas fornecido. Os caminhos são criados a partir do GFC [Paige 1978] e [Beizer 
1990].

Para representar o GFC, Beizer divide os elementos obtidos a partir do código 
fonte em três grupos: blocos de código, decisões e junções [Beizer 1990]. Um bloco de 
código é uma seqüência de sentenças no programa sem interrupções por decisões ou 
junções; uma decisão é um ponto do programa no qual o fluxo de controle pode 
divergir, como uma sentença if then else, while, for e demais similares. Por último, uma 
junção é um ponto no programa no qual o fluxo converge, como o fim de uma sentença 
if, while e demais sentenças de decisão correspondentes. Esses elementos constituem os 
nós ou vértices do GFC. As arestas representam o fluxo de controle entre os nós.

2.2 Grafos de Fluxo de Controle Comportamental

Em testes “caixa preta”, alguns trabalhos propõem a criação de Grafos de Fluxo de 
Controle Comportamental (GFCC) a partir da especificação do sistema. Dentre estes, 
dois trabalhos foram importantes para a nossa abordagem, propostos por Parrish et al
[Parrish et al 1993] e por  Edwards [Edwards 2000], os quais serão descritos 
resumidamente a seguir. 

Parrish et al propõem a criação automática de cenários de teste para classes. O
GFCC proposto neste trabalho é formado por vértices que representam as operações da 
interface da classe em testes, ou mensagens; e as arestas ligam quaisquer dois vértices
do GFCC, representam seqüências válidas de chamada dessas operações. Esse grafo foi 
denominado “Grafo de Fluxo da Classe”, em inglês, Class Flow Graph. Parrish et al 

                                                
2 Um critério (de cobertura) é uma condição ou regra que determina quão bem um sistema (ou parte dele) 
foi testado.
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propõem ainda um framework para apoiar a aplicação de diversos critérios de testes a 
partir desse modelo.

O trabalho apresentado por Edwards [Edwards 2000], segue a mesma abordagem 
proposta por Parrish et al. Ele propõe a criação do GFCC para realização de testes 
“caixa preta”, em Componentes de Software. O GFCC pode ser criado de maneira semi-
automática, se o componente for especificado na linguagem Resolve [Sitaraman e 
Weide 1994], usada para especificar contratos. O GFCC criado por Edwards representa 
as interações na interface provida do componente em teste.

Uma limitação dessas abordagens é o fato da equipe de testes ter de desenvolver 
os GFCCs diretamente, sendo que este modelo não é comumente usado na prática. Por 
essa razão o nosso método irá considerar o uso de modelos da UML, pois estes são mais 
utilizados na indústria. Diversas técnicas foram propostas com base nestes modelos, 
bem como ferramentas que as apóiem. A Seção 2.3 apresenta alguns desses trabalhos. 

Outra limitação dos trabalhos de Parrish et al e Edwards é não prever a interação 
com classes ou componentes externos ao componente em testes, o que é considerado na 
abordagem proposta neste trabalho, como será visto na Seção 3.

2.3 Testes Baseados em Modelos UML

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos para criação de testes a partir de modelos 
criados nas fases de análise e projeto de software. As notações propostas pela UML são 
bastante utilizadas nessas fases, com isso a criação de testes a partir de modelos UML
torna-se uma abordagem interessante. Alguns trabalhos se baseiam no Diagrama de 
Atividades (DA). Os DAs são usados para representar seqüências possíveis de execução 
entre as atividades e permitem até mesmo a representação de atividades concorrentes. 
Eles são úteis, por exemplo, para modelar fluxo de processo de negócios e workflows
[Binder 2000, cp. 8.6].

Briand e Labiche propuseram uma metodologia de teste, chamada Totem 
[Briand e Labiche 2001]. Esta metodologia propõe a especificação de testes a partir de 
modelos de Casos de Uso. Um Diagrama de Atividades (DA) é usado para descrever as 
dependências seqüenciais entre os casos de uso. Cada atividade no DA representa um 
caso de uso. Um caminho no DA representa, desse modo, um cenário de uso do sistema. 
Cada caso de uso é detalhado através de diagramas de seqüência e/ou colaboração, que 
representam os cenários internos dos casos de uso. Com isso, um problema encontrado, 
é o número de casos de teste gerados devido às combinações dos cenários internos do 
caso de uso e cenários de uso do sistema, que tendem a atingir valores exponenciais.

Outro trabalho que usa DAs foi proposto por Hartmann et al, onde são usados os 
modelos UML para realizar testes de unidade, de integração e de sistemas [Hartmann et 
al 2000]. Os autores propõem a descrição detalhada dos casos de uso do sistema através 
de DAs. Assim, cada caso de uso é representado por um diagrama de atividades e a 
partir deles são criados os casos de teste. Um problema neste trabalho é que os modelos 
e as ferramentas de apoio aos testes são dependentes da ferramenta IBM Rational Rose.

Uma vantagem do uso de diagrama de atividades para modelagem de testes é 
que sua representação é mais adequada para a geração de testes, se comparada com 
representações como a do Diagrama de Seqüência. Com isso, os DAs podem ser usados 
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para representar o fluxo de execução tanto no nível de sistema como mostrado nos 
trabalhos acima quanto no nível de componentes. Nossa abordagem, assim como a de 
Hartmann et al, usa somente DAs para os testes, tornando nosso método amplamente 
viável tanto no meio acadêmico, como na indústria. Os DAs são usados em dois níveis
para representar o comportamento do componente que serão mostrados a seguir. 

Uma desvantagem das abordagens apresentadas nas Seções 2.2 e 2.3 é não 
considerar a criação de stubs. Um stub é um substituto dos componentes requeridos e 
serve principalmente para isolar o componente em teste dos demais componentes dos 
quais ele depende. O uso de stubs permite um melhor controle da execução do 
componente durante os testes e, além disso, facilita o diagnóstico das falhas reveladas 
pelos testes. Uma apresentação mais detalhada sobre stubs pode ser obtida em [Binder 
2000, c.19; Meszaros 2004].

A criação de stubs pode demandar um grande esforço de testes, pois estes são 
geralmente criados manualmente e são específicos para um caso de teste. Uma 
preocupação do método proposto é permitir que os stubs também possam ser criados de 
forma automatizada, juntamente com os casos de testes. Para isso, o modelo de 
comportamento do componente deve representar as interações com as interfaces 
requeridas, pois estas são necessárias para a criação dos stubs. Esse aspecto é abordado 
na Seção 3.2; o protótipo desenvolvido para mostrar a factibilidade do método proposto 
é descrito em 5.2.

Um outro problema importante na geração de testes diz respeito à obtenção dos 
dados de testes, ou seja, os valores dos parâmetros das operações das interfaces providas 
do componente. Esse aspecto ainda não é coberto pelo método apresentado aqui; por ora 
esses valores devem ser preenchidos manualmente.

3. Especificação e Modelagem do Componente

Para ilustrar a apresentação do método, será utilizado o componente CruiseControl 
[Cruise Control 2006] como exemplo. O componente é descrito na Seção 3.1. Seu 
modelo de comportamento é apresentado na Seção 3.2, utilizando o DA da UML 2.0 
[OMG 2004] pois esta oferece maiores recursos, em especial, para a especificação de 
tratamento de exceção.

3.1 Especificação do Componente CruiseControl

O componente CruiseControl compõe o sistema de injeção eletrônica de alguns carros
de luxo, responsável por manter a velocidade do carro constante. Funciona como um 
piloto automático: o motorista define uma velocidade a ser mantida (Velocidade de 
Cruzeiro) e o CruiseControl obtém o controle sobre aceleração e freio para manter essa 
velocidade estável. As funcionalidades básicas presentes nesse componente estão 
descritas na Tabela 1.
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Tabela 1 Serviços oferecidos pelo componente CruiseControl.

Operações Descrição

ON Inicia o sistema de CruiseControl (independente da velocidade do veículo ou marcha);

OFF Desliga o sistema de CruiseControl;

SET Define qual será a velocidade a ser mantida pelo veículo, acionado apenas quando o sistema estiver 
em ON, e se a velocidade e a marcha forem válidas. Imediatamente após a velocidade ser definida, o 
CruiseControl passa a controlar o carro (aceleração e freios) para manter a velocidade constante. O 
controle do carro volta ao motorista automaticamente caso o freio ou acelerador sejam acionados;

TIP-UP Aumenta a velocidade de cruzeiro, em 3 km/h;

TIP-DOWN Diminui a velocidade de cruzeiro, em 3 km/h

RESUME Retorna a ação do sistema de CruiseControl sobre o veículo caso o valor da velocidade já tenha sido 
definido anteriormente

O componente possui uma interface provida, ICruiseControl, que contém as operações 
correspondentes às funcionalidades citadas. O CruiseControl interage ainda com três 
outros componentes do carro: Transmissão, Injeção e Ignição, e Freio ABS, 
representados por três interfaces requeridas: ITransmissao, IInjecaoIgnicao e IABS.  

3.2 Modelagem usando Diagramas de Atividades

No método proposto, o DA é usado para representar os cenários de uso do componente 
em teste. Idealmente, esse modelo é criado pelos desenvolvedores durante a 
especificação do componente. Caso não exista, este diagrama deve ser construído 
manualmente pelo projetista de testes, complementando a especificação do componente. 
Apesar do DA permitir a representação de atividades concorrentes, este aspecto ainda 
não é considerado neste estudo.

O DA é decomposto em dois níveis [Rocha 2005]: o primeiro ilustra o 
comportamento da interface provida do componente, representando os cenários de uso, 
enquanto o segundo ilustra as interações de cada operação das interfaces providas com 
as interfaces requeridas. O primeiro nível será designado por Diagrama de Cenários de 
Uso do componente (DCU). A Figura 1 (a) mostra o DCU para o componente 
CruiseControl. 

No DCU, cada operação da interface provida do componente é representada por 
uma ação do diagrama, contendo a assinatura completa da operação. Uma transição
entre duas operações A e B indica que existe uma dependência de controle entre A e B, 
ou seja, B só pode ser iniciada depois que A terminou. O lançamento de exceções pelas 
operações da interface é representado por uma aresta de exceção ligando a ação a um nó 
final. Na Figura 1(a), por exemplo, a exceção ExpChaveDesligada é lançada pela 
operação on() e não é tratada pelo componente, que termina lançando a exceção.

Cada operação no DCU, caso interaja com alguma interface requerida, é 
representada em um segundo nível do diagrama. A hierarquia é indicada pelo símbolo 
de tridente na ação, como ilustrado na Figura 1 (a) para as operações on(), set() e off().
Cada uma destas ações é decomposta em outro diagrama de atividades, que chamaremos 
de Diagramas de Interação entre Operações (DIO).
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Figura 1 (a) DCU do componente CruiseControl; (b) DIOs das Operações set e; (c) on

O DIO de uma operação da interface provida ilustra sua interação com as interfaces 
requeridas: quais são chamadas, e como o fluxo de controle da operação provida varia
de acordo com o valor retornado pela operação requerida. Cada ação neste diagrama 
representa uma operação de uma interface requerida, sendo que as ações são agrupadas 
em partições, de acordo com as interfaces requeridas a que pertençam.

As Figuras 1 (b) e (c) representam os DIOs relativos às operações set() e on(), 
respectivamente. Os DIOs são necessários para a criação dos stubs: cada partição 
(interface requerida) corresponde a um stub e cada operação representada neste 
diagrama representa uma operação que o stub deve conter. Vale observar que um stub, 
por ser um componnte substituto, não precisa implementar todas as operações da 
interface requerida, mas somente aquelas necessárias para que o caso de teste seja 
executado. 

4. Montagem do GFC Comportamental

Nosso objetivo é aplicar critérios de teste de caminhos, descritos na Seção 2, aos 
Diagramas de Atividades representando o comportamento do componente em testes. 
Para aplicar estes critérios, são criados GFC correspondentes aos DAs criados conforme 
indicado na Seção 3. A Seção 4.1 mostra como os Diagramas de Atividades propostos 
na Seção 3.2 podem ser convertidos em GFCs. Em seguida, a Seção 4.2 mostra como os 
vários GFCs serão interligados, formando o Grafo de Fluxo de Controle Inter-atividades 
(GFCI).
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4.1 Criar os Grafo de Fluxo de Controle a partir dos DAs

Conforme mostrado em 3.2, dois tipos de modelos são criados: o DCU e os DIOs. O 
GFC criado para cada DIO é chamado aqui de Grafo de Fluxo de Controle de 
Atividades (GFCA). Os GFCAs correspondentes aos DIOs do componente de exemplo 
possuem representação similares a apresentada na Figura 1.

De maneira mais formal, o GFCA, criado a partir de um Diagrama de 
Atividades, é um grafo direcionado que pode ser definido por uma tupla (V, A, s, T), 
onde V é um conjunto de vértices do GFCA representados pelas atividades do DIO. Em 
seguida, A é um conjunto que representa as arestas do grafo que correspondem às arestas 
do DIO, s é o vértice de entrada do GFCA, tal que, Vs  e equivale ao vértice inicial do 
DIO. T é um conjunto que contém os vértices de saída do GFCA, tal que, VT   e os 
vértices contidos em T são representados pelos vértices finais do DIO. Assim, o 
conjunto de vértices TsV ,\  (todos os vértices de V exceto s e o subconjunto T) é 
denominado conjunto de vértices internos do GFCA.

4.2 Grafo de Fluxo de Controle Inter-Atividades

Para a representação do DCU, que contém os cenários de uso das operações das 
interfaces providas do componente, é proposta a criação de um GFC interligando todos 
os GFCAs. Este GFC é chamado de Grafo de Fluxo de Controle Inter-atividades 
(GFCI), e baseia-se na proposta de Sinha et al, do Grafo de Fluxo de Controle 
Interprocedimental [Sinha et al 2001]. Na Seção 2.1 foi mostrado como obter um GFC 
para um programa. O GFC é criado para cada procedimento do programa. O que fazer 
quando um programa possui vários procedimentos? Sinha et al propuseram um Grafo de 
Fluxo de Controle criado para programas que contêm vários procedimentos.

Nesse grafo, denominado GFC Interprocedimental, cada procedimento do 
programa é representado por um GFC. Em cada GFC as chamadas para outros 
procedimentos são representadas através de um tipo de vértice específico, de chamada. 
Uma aresta de chamada interliga este vértice ao vértice de entrada do procedimento que 
é chamado. Analogamente, vértices de retorno são criados para representar o retorno ao 
ponto de chamada. Uma aresta de retorno liga um vértice de saída no procedimento ao 
vértice de retorno no ponto de chamada.

Da mesma forma que o trabalho de Sinha et al, aqui os GFCAs, que representam 
os DIOs, são interligados em um GFC Inter-atividades (GFCI), que representa o DCU. 
Um GFCI pode ser definido pela tupla (G, C, R, I, ss, ts), tal que, G é o conjunto de 
GFCAs que irá compor o GFCI, C é um conjunto de Vértices de Chamada, R um 
conjunto de Vértices de Retorno, I é um conjunto de arestas que interconectam os 
GFCAs, chamadas de arestas Inter-atividades (arestas de chamada e arestas de retorno). 
Por último, ss e ts representam os vértices de entrada e saída global do GFCI.

Na Figura 2 é mostrado o exemplo de um GFCI criado a partir do DCU e dos 
DIOs mostrados na Figura 1. Os vértices de chamada e retorno são representados com 
fundo cinza e com letras em negrito; já as arestas inter-atividades são representadas de 
forma tracejada. O GFCA da operação off() não foi representado para simplificação e 
para  não comprometer a legibilidade da Figura.

Os Vértices de Chamada (Ch.) são criados a partir das ações do DCU que são
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descritas através dos DIOs, como exemplo, na Figura 2, as operações on() e set()
apresentadas no DCU da Figura 1. Os Vértices de Retorno (Ret) do GFCI representam 
os pontos de retorno de cada vértice de chamada. Foram definidos dois tipos de Vértice 
de Retorno: Retorno Final e Retorno por Exceção (Retorno Exp. na Figura 2). 

O Retorno Final é para representar situações em que o GFCA chamado termina 
normalmente, na Figura 2 (a) o vértice Final do GFCA (set) está ligado ao Ret. 
Set(velecidade:int):boolean que representa o Retorno Final (normal) do GFCA. O 
Retorno por Exceção é usado para representar situações onde é lançada uma exceção 
pela operação da interface requerida e esta exceção é propagada para o componente em 
teste. A representação das exceções propagadas é feita através dos parâmetros de saída
no DIO. Um exemplo na Figura 2 (c) é o parâmetro ExpIgnicaoDesligada.

Figura 2 a) GFCA da operação set; b) GFCI do CruiseControl; c) GFCA da operação on.

A Tabela 2 mostra um comparativo entre a quantidade de vértices e arestas criadas nos 
GFCI correspondente aos respectivos DIOs e DCU. Pode-se observar que houve 
aumento no número de vértices na criação do GFCI, devido à inserção dos vértices de 
retorno para fluxo normal e de exceção. Esses vértices são associados aos vértices de 
chamada das operações on(), off() e set().  O número de vértices e transições adicionais é 
proporcional a quantidade de DIOs presentes no modelo. Assim, a transformação dos 
modelos que representam o sistema em GFCI não apresenta um grande impacto, 
tornando a abordagem viável.
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Tabela 2 Nós e transições nos diagramas e grafos de fluxo de controle.

Diagrama de atividades GFC

Diagrama N° de nós N° de transições N° de nós N° de arestas

DCU 9 20 13 23

on():Boolean 5 4 5 6

off():Boolean 9 10 9 11

set(velocidade:int):boolean 7 7 7 8

5. Seleção de Caminhos e Obtenção dos Casos dos Testes

Esta seção apresenta uma rápida descrição da seleção de testes a partir do GFCI. Uma 
descrição mais detalhada dos algoritmos usados será objeto de um futuro trabalho. Em 
seguida, é apresentado o protótipo desenvolvido para mostrar a viabilidade do método 
aqui proposto.

5.1 Criação de testes

Para criação dos casos de teste o primeiro passo consiste na seleção de caminhos de 
teste completos no GFCI. Um caminho é dito completo se começa no nó inicial, s, e 
termina no nó final, t. Cada caminho completo no grafo corresponde a um cenário de 
uso do componente. 

Um exemplo de caminho de teste completo é mostrado na Figura 3. O caminho 
representado na Figura contém as atividades do DCU, que deu origem ao GFCI do 
sistema, e atividades de dois DIOs, que deram origem a dois GFCAs, da operação on() e
da operação off() respectivamente. As informações obtidas neste caminho serão 
necessárias na criação dos casos de teste.

Figura 3 Caminho de teste selecionado na cobertura de ramos.

Em seguida, para uma escolha de caminhos adequados, é necessário definir o critério de 
cobertura usado para selecionar os caminhos de teste [Beizer 1990, cp. 2.3.4]. Os 
critérios de cobertura utilizados para selecionar caminhos neste trabalho foram baseados 
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naqueles mostrados por Beizer, sendo os principais: cobertura de todos os nós; cobertura 
de todas as arestas (ou ramos); e, por último, cobertura de todos os caminhos.

Dado que o critério de cobertura de todos os caminhos pode gerar um número 
infinito de caminhos, devido à existência de ciclos (ou loops) no GFC, limitamos o 
número de vezes que um nó aparece em um caminho, conforme proposto no critério de 
caminhos de nível-i [Paige 1978], onde i é a quantidade de vezes que um vértice pode se 
repetir em um caminho. Assim os caminhos foram selecionados para atender cada um 
dos três critérios, tornando possível uma comparação da quantidade caminhos 
selecionados para cada critério. O caminho de exemplo mostrado na Figura 3 foi 
selecionado usando o critério de cobertura de todos os ramos.

Uma vez selecionado um caminho, tem-se a informação de quais stubs serão 
necessários durante a execução do caso de teste correspondente, bem como as operações 
a serem definidas para cada stub. Por exemplo, no caminho mostrado na Figura 3, será 
criado um stub para a interface IInjecaoIgnicao, com a operação getChaveIgnicao(). 
Esta operação conterá somente o valor de retorno requerido para a execução do caminho 
selecionado. Um exemplo da especificação de stubs é apresentado na Figura 4 da Seção 
5.2.

5.2 Protótipo

Para automatizar o método de teste foi implementado o protótipo de uma ferramenta.
Esse protótipo é composto de vários módulos. Em uma primeira parte, um módulo
efetua a leitura dos DAs especificados em um arquivo XMI (XML Metadata 
Interchange) [OMG 2005] e, a partir dos DAs, cria o GFCI correspondente. O GFCI 
obtido, sobre os diagramas do estudo de caso, possui um total de 34 vértices e 48 
arestas, contando as arestas normais e inter-atividades.

Um outro módulo implementa os critérios de cobertura mencionados em 5.1 
para seleção de caminhos de teste no GFCI. Os resultados obtidos para seleção de 
caminhos para o modelo do exemplo foram: i) 8 caminhos para a cobertura de nós; (ii) 
18 caminhos para a cobertura de arestas e (iii) 11 caminhos para cobertura de caminhos 
com limite de uma repetição de nó por caminho, e 514 caminhos para duas repetições. 

Apesar do critério de cobertura de caminhos ser aquele com maior potencial para 
revelar a presença de falhas, a grande quantidade de caminhos selecionados torna sua 
aplicação muito difícil para componentes maiores e mais complexos.

Além de selecionar caminhos, outro módulo do protótipo é responsável por criar
os casos de teste em formato XML, definido em um trabalho prévio [Rocha 2005], 
compatível com uma ferramenta de execução de testes, a CBDUnit [Guerra et al 2005].
A Figura 4 mostra a especificação do caso de teste da Figura 3. Cada método da 
interface provida, mostrado no DCU (ver Figura 1), corresponde, no arquivo XML, a 
um MethodCall. As interações com as interfaces requeridas (stubs), obtidas através dos 
DIOs mostrados na Figura 1, estão explícitas no caso de teste e são representadas por
Interaction. 

Conforme se pode observar na Figura 4, os casos de teste ainda não possuem os 
dados, especificados pelos campos value, representando os parâmetros das operações na 
interface provida, bem como os valores de retorno das interações, que representam os 
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stubs. Assim, é necessária a intervenção do testador para criá-los manualmente, bem 
como os resultados esperados para cada caso de teste.

Para uma avaliação inicial do método, os casos de teste gerados para cobertura 
de todos os ramos forma implementados e executados. Para isso, após a geração dos 
casos de teste, foram selecionados os dados de entrada, para tornar os casos de teste 
executáveis. Um caso de teste é executável quando existem dados de entrada para 
exercitar a seqüência de chamadas do caso de teste.

Os casos de teste em XML foram então executados usando o framework Junit
[Object Mentor Inc 2007]. Um caso de teste pode ser estruturado em quatro partes 
distintas, que são executadas em seqüência [Binder 2000, cp. 19]: preparação (setup), 
execução, verificação e término (teardown). A parte denominada execução contém as
operações no caminho de teste selecionado. A criação dos stubs e sua configuração para 
que retorne os valores requeridos pelo caso de teste são feitas na preparação ou setup do 
caso de teste. A etapa de término (teardown) finaliza o caso de teste.

Figura 4 Exemplo de Caso de Teste gerado para o componente CruiseControl.

6. Resultados Obtidos e Trabalhos Futuros

Para validar o método proposto foram executados casos de teste para cobertura de 
ramos, implementados conforme mostrado na Seção 5. No total foram 18 casos de teste
(Seção 4), para cada caminho selecionado no GFCI (Seção 3.2). Observamos que: (i) os 
casos de testes criados foram executáveis, ou seja, foi possível criar dados de entrada 
para executar os caminhos de teste; (ii) as informações obtidas foram úteis para 
construção dos casos de teste e stubs necessários; (iii) a especificação comportamental e 
especificação das interfaces providas e requeridas possibilitaram antecipar as fases de 
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projeto e especificação dos casos de teste; (iv) a modelagem comportamental para 
obtenção dos casos de teste pode facilitar o reuso dos testes caso seja necessário testar 
mais componentes com especificações similares.

Apesar da cobertura de código não ser um objetivo na seleção dos testes 
baseados em modelos, determinou-se o quanto do código foi coberto pelos testes 
realizados. Os resultados da análise foram de cobertura de 89% dos ramos e 85% das 
instruções do componente CruiseControl. As instruções não cobertas correspondem a 
alguns métodos do tipo get e set, que, por não serem representados no modelo 
comportamental3, não foram cobertos. A cobertura dos testes depende de quão completa 
é a especificação comportamental do componente; os métodos não especificados 
tiveram sua cobertura comprometida.

Os testes também revelaram a presença de duas falhas: (i) a operação set(), 
quando usada duas vezes consecutivas no caminho, não armazenava a velocidade de 
entrada na segunda vez em que era chamada; (ii) quando se chamava on() e off() duas 
vezes consecutivas, a operação on() não interagia mais com os stubs na segunda 
chamada, ou seja, o componente não iria interagir, em fase operacional, com os 
componentes requeridos. É importante ressaltar que essas falhas não haviam sido 
detectadas pelos testes baseados no perfil de uso fornecido pelo cliente.

Cumpre observar que o CruiseControl foi desenvolvido em uma disciplina do 
curso de pós-graduação do IC-Unicamp, baseado em uma especificação de um sistema 
real, em que o cliente foi uma empresa fornecedora desse tipo de sistema. Os casos de 
testes baseados no perfil de uso foram fornecidos pela empresa cliente.

Uma vantagem do método proposto é que a implementação dos casos de teste e 
stubs pode ser automatizada, com isso diminuindo o custo e tempo demandado na fase 
de projetos de teste, especialmente os testes de unidade. Para uma avaliação mais 
precisa, como por exemplo, do custo computacional e dos tempos para geração dos 
testes, aplicações em componentes maiores devem ser realizadas em trabalhos futuros. 

Além disso, outro trabalho importante é dar suporte a criação de dados de teste 
ou a manutenção das entradas e saídas esperadas usando um pool de dados4 predefinidos
(fornecido) pelos testadores. Encontra-se em andamento o desenvolvimento de uma
ferramenta de apoio ao método, integrando os módulos que constituem o atual protótipo
com o ambiente de execução de testes da CBDUnit.
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Abstract. Nowadays, the software development demands each time more restrictions of time to
market and low costs. Moreover, with the increase of the technological dependence, the software
quality and dependability became obligatory requirements for developing computing systems.
For speeding the development and reducing its cost, the component-based development (CBD) is
being each time more adopted. This paper presents a CBD method which aims to maximise the
reuse of existing components, improving at the same time the dependability of the final system.
For achieving this, the proposed method adopts an architecture-based solution which acts in
three complementary ways: (i) a uniform structure of all the critical architectural elements;
(ii) separation of concern between the normal and abnormal (exceptional) behaviours; and
(iii) a systematic modelling of the exceptional behaviour since the beginning of the software life
cycle. The proposed solution was evaluated through a case study of a real financial application.

Resumo. O mercado de software está cada vez mais sujeito a fortes restrições de prazos e
custos. Aĺem disso, com a intensificação do uso de sistemas computacionais em atividades es-
senciais, exige-se cada vez mais qualidade e confiança no funcionamento dos sistemas. Por
agilizar o desenvolvimento e reduzir o seu custo a longo prazo, o desenvolvimento baseado
em componentes (DBC) vem sendo adotado largamente. Porém, se ñao for feita de forma sis-
teḿatica, a reutilizaç̃ao pode comprometer a confiabilidade do sistema. Este artigo propõe um
método de DBC que visa maximizar a reutilização de componentes prontos durante o desenvol-
vimento, aumentando ao mesmo tempo a confiabilidade do sistema final. Para isso,é adotada
uma abordagem centrada na arquitetura que atua de três formas complementares: (i) unifor-
midade na estruturaç̃ao dos elementos arquiteturais considerados crı́ticos; (ii) separaç̃ao de
interesse entre os comportamentos normal e excepcional; e (iii) preocupação sisteḿatica com o
comportamento excepcional desde o inı́cio do ciclo de vida do software. A abordagem proposta
nesse artigo foi avaliada através de um estudo de caso de uma aplicação financeira real.

1. Introdução
Atualmente, sistemas de software são utilizados em uma variedade de aplicações onde
o preço de uma falha pode ser muito alto. Programas que podem causar riscos a vi-
das humanas ou grandes perdas financeiras devem ser tolerantes a falhas. Isto é, esses
sistemas devem ser capazes de oferecer os seus serviços especificados, ainda que parcial-
mente, mesmo na presença de falhas. Uma outra particularidade do mercado de software
atual é o fato dele estar sujeito a fortes restrições de prazos e custos [23], o que estimula
a utilização de tecnologias que facilitem a reutilização de artefatos de software, como
por exemplo o desenvolvimento baseado em componentes (DBC). A reutilização de soft-
ware pode impactar negativamente na confiabilidade dos sistemas devido a uma possı́vel
ausência de garantia da procedência dos componentes reutilizados [16]. No entanto, o
DBC vem sendo utilizado para o desenvolvimento de sistemas computacionais com re-
quisitos estritos de confiabilidade, tais como controladores de transportes em massa e
dispositivos automotivos, para desenvolver software de forma mais barata e rápida. Os
requisitos de confiabilidade do sistema e seu baixo custo de desenvolvimento podem ser
conflitantes, o que demanda a utilização de técnicas e ferramentas que possibilitem o de-
senvolvimento de sistemas que sejam tanto tolerantes a falhas, quanto rápidos de construir
e fáceis de manter.

∗Apoiado pela FAPESP, projeto no 06/02116-2.
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Entre as várias técnicas existentes para construir sistemas tolerantes a falhas, o
tratamento de exceções é um mecanismo conhecido para estruturar a recuperação de er-
ros em sistemas de software [5]. O fato do tratamento de exceções ser uma técnica es-
pecı́fica de aplicação possibilita a implementação de medidas de recuperação de erros bas-
tante sofisticadas, complementando outras técnicas conhecidas, tais como as transações
atômicas [13]. Além do mais, em sistemas onde não é possı́vel restaurar o estado do
sistema para um estado anterior, o tratamento de exceções pode ser a única escolha dis-
ponı́vel para recuperação de erro. Por outro lado, também é sabido que o uso de trata-
mento de exceções possui algumas desvantagens, por exemplo, uma parte considerável
do código-fonte de sistemas confiáveis é dedicada à detecção e tratamento de erros [5],
definido como sendo o comportamento excepcional do sistema. Isso acontece, em grande
parte, devido à necessidade de se representar um grande de situações excepcionais em
um sistema de software. Além de identificar os diferentes tipos de erros previstos para a
aplicação, é necessário também identificar os componentes que podem detectá-los e tratá-
los. Um outro fator que prejudica a qualidade do comportamento excepcional é o fato
dos desenvolvedores priorizarem a implementação do comportamento normal do sistema
e lidar com o código de recuperação de erros de maneiraad hocdurante a implementação.
Apesar de complexo, o código que implementa o comportamento excepcional é normal-
mente o menos entendido, testado e documentado [5], o que tende a reduzir a confiabili-
dade geral do sistema. Uma tendência aceita recentemente é que, para alcançar os nı́veis
desejados de confiabilidade, os mecanismos de detecção e tratamento de erros devem ser
incorporados sistematicamente, desde a fase de especificação, passando pelo projeto e por
fim na implementação do sistema [10, 21].

Para se desenvolver sistemas com reutilização, é imprescindı́vel considerar a
interação entre suas partes, que é representada através da sua arquitetura de software, que
é o nı́vel mais alto de abstração da estrutura de um sistema, sem detalhes de código. Dado
que a arquitetura representa a estrutura global do sistema, os requisitos de qualidade, tais
como confiabilidade e disponibilidade, são determinantes para a sua concepção [4]. O
comportamento excepcional é também considerado uma qualidade sistêmica e portanto
ele influencia a arquitetura de software do sistema. Além disso, os componentes reuti-
lizados nem sempre obedecem aos mesmos contratos especificados no comportamento
excepcional do sistema, isto é, podem ocorrer incompatibilidades entre o comportamento
excepcional do componente e o comportamento excepcional do sistema. Nesse caso, a
arquitetura deve se preocupar com a consistência da integração de componentes, de tal
forma que o comportamento excepcional do sistema integrado seja confiável [15, 8].

Este trabalho propõe um método de DBC que visa maximizar a reutilização de
componentes para a construção de sistemas tolerantes a falhas. O método guia o desen-
volvedor durante as fases de especificação, projeto e implementação, baseando-se: (i) na
definição do comportamento excepcional do sistema; (ii) na identificação de componen-
tes prontos que podem ser reutilizados; e (iii) na adaptação do comportamento excepci-
onal dos componentes reutilizados no contexto da arquitetura. Esse trabalho se baseia
no Método para Definição do Comportamento Excepcional (MDCE+) [6], que define
exceções e seus tratadores no nı́vel da arquitetura de software. A principal contribuição
deste trabalho é conciliar a máxima reutilização de componentes de software com a alta
confiabilidade dos sistemas integrados. O método proposto possui atividades que es-
pecificam o comportamento excepcional e diretrizes que maximizam a reutilização de
componentes prontos, bem como a adaptação desses componentes na arquitetura alvo.

O restante do artigo está organizado como segue. Seção 2 apresenta os conceitos
necessários utilizados. Seção 3 apresenta o método proposto através de um diagrama
de atividades. Seção 4 descreve um estudo de caso do método proposto utilizando um
sistema bancário real. Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões e direções para
trabalhos futuros.
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2. Fundamentos de Arquitetura de Software, Tratamento de Exceções e DBC
2.1. Arquiteturas de Software
A arquitetura de software, através de um alto nı́vel de abstração, define o sistema em ter-
mos decomponentes arquiteturais, a interação entre eles e os atributos e funcionalidades
de cada um [4]. Além disso, a arquitetura representa essa interação de forma explı́cita,
materializando-a através dosconectores arquiteturais. Por conhecerem o fluxo intera-
tivo entre os componentes do sistema, essas entidades são capazes, entre outras coisas, de
estabelecer protocolos de comunicação e de coordenar a execução dos serviços que en-
volvam mais de um componente do sistema. A forma como oselementos arquiteturais
(componentes e conectores) ficam dispostos logicamente é conhecida comoconfiguração
arquitetural .

A presença de uma determinada propriedade arquitetural pode ser obtida através
da utilização de estilos arquiteturais [22]. Umestilo arquitetural caracteriza uma famı́lia
de sistemas que são relacionadas pelo compartilhamento de suas propriedades estrutu-
rais e semânticas, influenciando inclusive na configuração arquitetural. Por influenciar
os artefatos produzidos em todas as fases do desenvolvimento, a arquitetura de software
é um artefato essencial nos processos modernos de desenvolvimento de software. Essa
importância fica ainda mais evidente no contexto do desenvolvimento baseado em com-
ponentes, que possui uma etapa especı́fica para integrar os componentes do sistema, de
modo que eles interajam entre si para oferecer as funcionalidades especificadas.

2.2. Tratamento de Exceç̃oes
2.2.1. Componente de Software Tolerante a Falhas Ideal

O componente tolerante a falhas ideal1 [17] (IFTC) é um conceito estrutural que utiliza o
mecanismo de tratamento de exceções para a construção de sistemas tolerantes a falhas.
Um IFTC promove uma separação de interesse explı́cita entre o comportamento normal
de um sistema, e o seu comportamento excepcional, onde as medidas de tolerância a
falhas são implementadas.

Componentes de software recebem requisições de serviços e produzem respostas.
De acordo com a terminologia proposta por Lee e Anderson [17], essas respostas po-
dem ser classificadas em duas categorias distintas:normal, que corresponde às situações
onde o componente deve oferecer os seus serviços de forma satisfatória; eexcepcional,
normalmente sinalizada quando um erro é detectado e o componente não é capaz de ofe-
recer o serviço requisitado. Respostas excepcionais são normalmente conhecidas como
exceções [12].

As exceções podem ser classificadas em duas categorias distintas: internas e ex-
ternas. Exceçõesinternas são lançadas pelo componente com o intuito de acionar os
seus próprios tratadores. Caso a exceção seja tratada com sucesso, o componente pode
retornar ao estado normal e continuar a execução do serviço. Já as exceçõesexternas
são sinalizadas quando o componente determina que, por alguma razão, ele não é capaz
de oferecer os serviços especificados. Exceções externas podem ser particionadas em
exceções de interface, decorrentes de requisições inválidas de serviços, eexceções
de defeito2, que são provocadas por defeitos no processamento de requisições válidas de
serviços. Neste sentido, exceções e tratamento de exceções oferecem um arcabouço para
estruturar as atividades de tolerância a falhas de sistemas de software.

Vários IFTCs podem ser organizados em camadas, de modo que os componentes
podem tratar as exceções propagadas por componentes localizados em outras camadas.
Nessa abordagem, a arquitetura de software deve ser particionada em camadas que pos-
suem diferentes nı́veis de abstração. Idealmente, cada camada deve ser responsável por
tratar apenas as exceções lançadas pela camada imediatamente inferior a ela.

1do inglêsidealised fault-tolerant component
2do inglêsfailure exceptions
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2.2.2. iFTE: Elemento Arquitetural Tolerante a Falhas Ideal

O elemento arquitetural tolerante a falhas ideal (iFTE) [9] é uma abstração arquitetu-
ral para estruturar sistemas tolerantes a falhas que materializa os princı́pios associados
ao conceito do componente tolerante a falhas ideal, apresentado na Seção 2.2.1. Para
isso, ele inclui de uma maneira estruturada, responsabilidades para detecção, tratamento
e propagação de erros nos elementos arquiteturais.

O modelo geral de um iFTE define quatro tipos de interfaces externas, que são
particionadas claramente entre comportamento normal e excepcional: (i)I iFTE PS de-
fine um ponto de acesso para os serviços (tolerantes a falhas) oferecidos pelo iFTE;
(ii) I iFTE PE define um ponto de acesso onde o iFTE sinaliza as suas exceções ex-
ternas; (iii)I iFTE RS especifica os serviços requeridos para que o iFTE implemente o
seu comportamento normal e os seus tratadores de exceções; e (iv)I iFTE RE especi-
fica as exceções externas que o iFTE está preparado para tratar. Essas interfaces podem
ser especializadas de acordo com os serviços e exceções de um elemento arquitetural
especı́fico.

Estrutura do iFTE. O projeto detalhado de um iFTE é apresentado na Figura 1: (i) o
componenteNormal implementa o comportamento normal do iFTE e pode ser associado
a um componente já existente; (ii) o componenteAbnormal trata as exceções lançadas
pelo componenteNormal, ou propagadas pelo ambiente externo, através do componente
Required; (iii) o componenteProvided atua como uma ponte entre os serviços ofereci-
dos pelo iFTE e o ambiente externo, incluindo a sinalização de exceções; (iv) o compo-
nenteRequired atua como uma ponte entre os serviços requeridos do iFTE e o ambiente
externo, que oferece esses serviços; e (v) o conectorCoordinator coordena a interação
entre os quatro componentes internos do iFTE.

Figura 1. Estrutura interna do elemento arquitetural toleran te a falhas ideal (iFTE).

Os elementos arquiteturais internos do iFTE interagem através de interfaces inter-
nas, que também garantem a separação de interesse entre os comportamentos normal e
excepcional.

Cenários de Execuç̃ao. Do ponto de vista da abstração do iFTE em si, existem sete
cenários distintos que descrevem os relacionamentos que podem ser estabelecidos en-
tre as interfaces externas de um iFTE. Após receber uma requisição externa de serviço,
através deI iFTE PS, o iFTE pode responder de três formas distintas: retorna normal-
mente através deI iFTE PS (1o cenário); sinaliza uma exceção de interface através de
I iFTE PE (2o cenário); ou sinaliza uma exceção de defeito através deI iFTE PE (3o

cenário).
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Além disso, o iFTE pode precisar de serviços externos a ele, que estão disponı́veis
através da interfaceI iFTE RS. Após requisitar um serviço externo, podem ocorrer quatro
cenários distintos. Se o elemento arquitetural externo retornar normalmente através de
I iFTE RS, o iFTE pode oferecer um retorno normal ao seu cliente, através deI iFTE PS
(4o cenário), ou pode sinalizar uma exceção de defeito através deI iFTE PE (5o cenário).
Se o elemento arquitetural externo sinalizar uma exceção, o iFTE pode tanto propagar
o erro através deI iFTE PE (6o cenário), quanto recuperar o seu estado e oferecer um
retorno normal através deI iFTE PS (7o cenário).

2.3. COSMOS: Um Modelo de Implementaç̃ao de Componentes
Para concretizar os elementos arquiteturais em código-fonte, é necessário adotar algum
modelo de implementação de componentes. Através de um conjuno de padrões de pro-
jeto, o modelo COSMOS [7] define três sub-modelos, que lidam com diferentes aspectos
do desenvolvimento baseado em componentes: (i) omodelo de especificação especifica
as interfaces providas e requeridas de cada componente, inclusive as excepcionais; (ii)
o modelo de implementação define um conjunto de padrões de projeto que direcionam a
implementação dos serviços oferecidos pelo componente, reduzindo o acoplamento com
os respectivos serviços requeridos; e (iii) omodelo de conectoresespecifica a ligação entre
as interfaces requeridas de um componente e as respectivas interfaces providas de outro.
De um modo geral a única diferença entre a estrutura de um conector e um componente
COSMOS, é a ausência de interfaces providas e requeridas, uma vez que as interfaces
envolvidas pertencem a outros elementos da arquitetura. Por restrições de espaço, a estru-
tura do COSMOS só é apresentada na Seção 4.1, no contexto de uma aplicação financeira
real.

3. O Método Proposto
A Figura 2 apresenta a visão geral do método proposto. Ele é composto de nove ati-
vidades que guiam o desenvolvimento de sistemas confiáveis, a partir da especificação
dos requisitos, passando pelo projeto arquitetural, pela obtenção de componentes, até a
implementação final do sistema baseado em componentes.

1:Especificação de Requisitos

2:Projeto Arquitetural

   3:Reutilização de
Componentes Prontos

5:Implementação de 
Componentes Novos

    6:Implementação
     dos Conectores

7:Integração do Sistema

  8:Execução de
Testes de Sistema

Diagrama de casos de uso
Requisitos de reutilização

Arquitetura selecionada

Componentes reutilizados
Arquitetura aprovada
Casos de uso aprovados

.

. .

.

.

Programa principal

Implantação

Início

Descriçao do problema

9:Correção do Sistema

[validação aprovada]

[validação reprovada]

                     Exceções identificadas
Funcionalidades e entidades críticas

4:Verificação da Arquitetura e
 Geração dos Casos de Teste

Contextualização das exceções

Estrutura dos "wrappers"

Arquitetura verificada
Casos de teste dos componentes arquiteturais

Estrutura dos comp. 
    críticos

Modelagem e 
   implementação

Estrutura dos con. 
    críticos

Modelagem e implementação

* As atividades 5 e 6:
  Podem executar a Atividade 1
  recursivamente (reutilização 
  interna de um componente)

Modelo de falhas

Figura 2. Diagrama de atividades em UML do m étodo proposto
O desenvolvimento do comportamento normal do sistema é acompanhado pela

especificação do comportamento excepcional, que inclui a identificação dos tipos de
exceções e a especificação dos seus tratadores em cada elemento arquitetural. A
especificação do comportamento excepcional está distribuı́da nas fases de desenvolvi-
mento, com o objetivo de maximizar a reutilização em cada uma delas.
3.1. Ativ.1 Especificaç̃ao de Requisitos
O principal objetivo desta fase é identificar e especificar os requisitos funcionais espe-
rados para o sistema, assim como os requisitos de qualidade (requisitos não-funcionais).
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Nessa fase, protótipos funcionais podem ser construı́dos com o objetivo de melhorar a
compreensão dos requisitos e ao mesmo tempo auxiliar o entendimento da sua arquite-
tura [1]. É recomendado que esses protótipos sejam construı́dos a partir de componentes
prontos.

Do ponto de vista da maximização da reutilização, as principais atividades execu-
tadas aqui são: análise e representação do domı́nio do problema, através de um modelo
conceitual; e definição das restrições de reutilização, tais como restrições dos estilos ar-
quiteturais. Essas restrições podem ser uma conseqüência da adoção de umframework
especı́fico ou da obrigatoriedade de se adotar alguma plataforma de desenvolvimento es-
pecı́fica. Outros exemplos de restrições comuns são [23]: (i) existência de certificações
especı́ficas; (ii) custo do produto e forma de pagamento; (iii) prazo de entrega; e (iv) ofe-
recimento de garantia/manutenção do componente.

O comportamento excepcional, relativo à identificação e tratamento de erros, é
representado através de cenários excepcionais, que estendem a especificação dos casos
de uso. Além disso, são definidas pré-condições, pós-condições e invariantes aos casos
de uso tradicionais, seguindo a abordagem de projeto por contrato3 [19]. A definição de
contratos é uma atividade importante, uma vez que as exceções podem ser antecipadas
através da análise das suas possı́veis violações [21, 6].

Além das atividades para identificar e documentar exceções, a partir das funciona-
lidades especificadas e do domı́nio da aplicação, o método apresenta mais outras três ati-
vidades complementares: (i) identificação de exceções relativas ao domı́nio; (ii) definição
de entidades crı́ticas do domı́nio (modelo conceitual); e (iii) definição de funcionalidades
crı́ticas, cuja corretude ou disponibilidade é justificadamente desejada. Os especialistas
do domı́nio podem identificar exceções recorrentes baseado em experiências anteriores.
Além disso, algumas entidades do modelo conceitual podem ser consideradas crı́ticas,
tendo em vista a sua importância para o domı́nio.

Os principais artefatos finais dessa fase são: (i) diagramas de casos de uso com
cenários normal, alternativo e excepcionais; (ii) exceções identificadas a partir da violação
das pré-, pós-condições e invariantes dos casos de uso; (iii) exceções do domı́nio; (iv) fun-
cionalidades e entidades conceituais crı́ticas; e (v) requisitos de reutilização.

3.2. Ativ.2 Projeto Arquitetural

A fase de projeto arquitetural é composta de quatro etapas. Primeiramente, a partir de um
catálogo de estilos arquiteturais, o arquiteto deve listar as arquiteturas compatı́veis com
as restrições definidas na fase de requisitos (Seção 3.1). Em especial, deve-se dar uma
atenção maior aos aspectos tecnológicos, tais comoframeworksemiddlewares. Após essa
triagem inicial, o arquiteto deve listar as principais arquiteturas candidatas para o domı́nio
da aplicação. Com a lista dos principais candidatos disponı́veis, o arquiteto deve especifi-
car cenários que demonstrem como os requisitos de qualidade crı́ticos são realizados por
cada arquitetura candidata. Finalmente, em uma reunião debrainstormingenvolvendo
o lı́der do time de desenvolvimento, o gerente do projeto e o representante do cliente, o
arquiteto apresenta os seus argumentos para cada um dos estilos pré-selecionados. Após
escutar as argumentações de cada parte, o arquiteto escolhe a arquitetura mais apropriada,
podendo ajustá-la de acordo com outras necessidades especiais discutidas na reunião.

Com os estilos arquiteturais selecionados, o próximo passo é identificar os prin-
cipais componentes da arquitetura. O primeiro passo para isso é especificar os módulos
funcionais do sistema, decorrentes tanto das funcionalidades esperadas para o sistema
(casos de uso), quanto das funcionalidades inerentes ao domı́nio do negócio (modelo
conceitual). Em seguida, os módulos identificados devem ser posicionados na arquitetura

3do inglêsdesign by contract
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especificada. Do ponto de vista de confiabilidade, é necessário identificar os elementos
arquiteturais crı́ticos, que são considerados os principais pontos de falha do sistema. Essa
tarefa pode se basear nas funcionalidades e entidades crı́ticas, definidas anteriormente.
Tendo em vista a importância desses elementos, eles podem ser foco de redundância de
projeto4 [17].

Após a definição da arquitetura, é necessário classificar as exceções identifica-
das na fase de especificação de requisitos. Para isso, essas exceções, que são con-
sideradas exceções do sistema, devem ser categorizadas de acordo com a hierarquia
apresentada na Figura 3 [8]. Essa hierarquia define tipos de exceções que unifor-
mizam os modelos de falhas e podem ser mapeados para os tipos de exceções do
componente ideal, apresentado na Seção 2.2.1.Exceções de interface herdam de
RejectedRequestException. Exceções de defeito (FailureExceptions)
podem herdar deDeclaredException, caso se refiram a erros previstos na
especificação do sistema; ou deUndeclaredException, caso se refiram a erros ines-
perados.FailureException possui dois subtipos que indicam variações no estado
do componente após o lançamento da exceção. Uma exceção de defeito deve herdar
deRecoverableFailureException, quando se sabe que o seu estado ainda pode
ser recuperado, por exemplo, através derollback. Conseqüentemente, uma exceção de
defeito herda deUnrecoverableFailureException quando não se pode afirmar
nada sobre a consistência do componente após o lançamento da exceção.

RootException

DeclaredException UndeclaredException

FailureExceptionD

RecoverableFailureExceptionD UnrecoverableFailureExceptionD

RejectedRequestException FailureExceptionD

UnrecoverableFailureExceptionDRecoverableFailureExceptionD

Figura 3. Hierarquia uniforme de tipos de exceç ões
Os principais artefatos finais dessa fase são: (i) arquitetura selecionada para o

sistema; e (ii) classificação das exceções através da hierarquia proposta.
3.3. Ativ.3 Reutilização de Componentes Prontos
O método proposto considera três formas de obtenção de componentes: (i) reutilização
interna (mesma organização); (ii) aquisição de terceiros; e (iii) implementação de um
componente novo. Para cada elemento da arquitetura, são identificados os candidatos à
reutilização, baseado nos requisitos e na similaridade existente entre componentes de um
mesmo domı́nio, priorizando a reutilização interna à organização. Após essa triagem ini-
cial, é iniciado um processo de negociação e ajuste dos requisitos, onde o arquiteto expõe
as vantagens de se reutilizar o componente identificado (principalmente custo e prazo), e
o impacto nos requisitos especificados. Se o cliente aceitar o impacto, o componente é
reutilizado e os requisitos e a arquitetura são ajustados, se necessário.

Com a lista dos componentes candidatos a serem reutilizados, deve-se analisar
cada caso e decidir qual o modo como o componente será obtido. Essa decisão consiste
basicamente numa análise da relação custo x benefı́cio entre as três formas apresenta-
das: reutilização interna, aquisição ou implementação. Além do esforço necessário para
codificação, a análise de custos deve considerar limitações de tempo e recursos [23]. Na
reutilização de componentes prontos, os componentes reutilizados nem sempre obedecem
aos mesmos contratos especificados nos requisitos. Por esse motivo, nesses casos pode ser
necessário adaptar o componente reutilizado a fim de satisfazer os contratos estabeleci-
dos [15, 8]. O custo de implementação dessas adaptações também deve ser contabilizado
como parte do custo total do componente. De maneira análoga, quando um componente
é reutilizado exaustivamente, o seu custo de aquisição (compra) deve ser amortizado.

4do inglêsdesign diversity
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A Figura 4 ilustra a estrutura de umwrapperque envolve dois componentes. As
requisições de serviços devem chegar aowrapperseguindo o contrato especificado na
fase de projeto arquitetural (Seção 3.2). A classeInputAdapter é responsável por
converter os tipos dos parâmetros e repassa a solicitação ao componente propriamente
dito. Ao receber a resposta, é realizada a conversão do tipo de retorno, inclusive os re-
tornos excepcionais. A classeOutputAdapter realiza um papel semelhante, porém
relativo às requisições de serviços externos realizadas pelos componentes reutilizados.
Além desse papel conciliador entre as especificações da aplicação e do componente reu-
tilizado, owrapper, também é responsável por detectar novas exceções, desempenhando
uma função semelhante aos componentes sentinelas5, propostos por Dellarocas [11].

<< component >>

componenteComposto

InputAdapter

OutputAdapter

IReq2IReq1

IProv2IProv1

. dataTypes

excep

ExceptionA Datatype1<< component >>

reutilizado1

<< component >>

reutilizado2

IRequerida

IProvida

Figura 4. Ilustraç ão de um Wrapper envolvendo dois componentes prontos

No caso dos componentes considerados crı́ticos, eles devem ser estruturados
de acordo com o elemento arquitetural tolerante a falhas ideal (iFTE), apresentado na
Seção 2.2.2. Nesses casos, o componente reutilizado deve ser adaptado para desempe-
nhar o papel do elementoNormal, interno ao iFTE.

Os principais artefatos finais dessa fase são: (i) componentes reutilizados; (ii) es-
trutura doswrappersdos componentes reutilizados; (iii) arquitetura aprovada; e (iv) casos
de uso aprovados.

3.4. Ativ.4 Verificação da Arquitetura e Geração dos Casos de Teste

Após a conclusão do projeto arquitetural, a arquitetura de software deve ser especificada
formalmente. Com a especificação formal da arquitetura, é possı́vel verificar proprieda-
des que ajudam a identificar e remover falhas de forma antecipada, ainda nas fases de
modelagem do sistema. Na abordagem proposta, o processo de verificação é feito em
duas etapas seqüenciais [2]: (i) geração dos cenários de execução; e (ii) verificação do
modelo para cada um dos cenários. Ambos os passos devem ser executados com o auxı́lio
de ferramentas de apoio, que no caso particular da verificação formal (Etapa (ii)), é uma
ferramenta de verificação de modelos.

As propriedades a serem verificadas na arquitetura são classificadas em duas cate-
gorias: (i)propriedades de configuração arquitetural, que verificam aspectos estrutu-
rais da arquitetura de software; e (ii)propriedades de propagação de exceções, que
verificam a consistência dos cenários, a existência de exceções sem tratamento e de trata-
dores que nunca são ativados. Mais detalhes sobre a especificação formal da arquitetura
de software, a verificação de propriedades e a geração de casos de teste estão disponı́veis
em outras publicações [2].

Os principais artefatos finais dessa fase são: (i) arquitetura com propriedades sa-
tisfeitas; e (ii) casos de teste dos componentes arquiteturais.

3.5. Ativ.5 Implementaç̃ao de Componentes Novos

Quando não é possı́vel reutilizar um determinado componente, o desenvolvedor pode
proceder de duas formas: (i) tentar reutilizar componentes menores para construir um
maior, utilizando o método de forma recursiva; ou (ii) implementar um novo componente

5do inglêssentinel components
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do zero, nos casos onde a reutilização seja inviável, isto ´e, impossı́vel ou muito cara.
No segundo caso, o método proposto sugere a adoção do modelo de implementação de
componentes COSMOS, apresentado na Seção 2.3. Para complementar a especificação
interna do componente, deve-se utilizar algum processo de desenvolvimento orientado a
objetos, e.g. o processo unificado [14].

Em relação às exceções especificadas para os componentes novos e conectores,
elas devem ser organizadas de acordo com a hierarquia apresentada na Seção 3.2. Além
disso, os elementos arquiteturais considerados crı́ticos (Seção 3.2) devem ser estruturados
de acordo com o iFTE, apresentado na Seção 2.2.2. A uniformidade de estruturação dos
componentes crı́ticos facilita a implementação e a manutenção dos componentes, o que
reduz o número de falhas inseridas e aumenta o tempo de vida do sistema [17, 23].

Os principais artefatos finais dessa fase são: (i) arquitetura interna dos componen-
tes novos; (ii) modelagem e implementação dos componentes novos.

3.6. Ativ.6 Implementaç̃ao dos Conectores e Ativ.7 Integraç̃ao do Sistema
Nessa fase, todos os componentes do sistema já estão disponı́veis, mas para que possam
ser integrados é necessário implementar as conexões entre eles. Essas conexões são re-
alizadas através da ligação das interfaces requeridas de um componente às respectivas
interfaces providas de outros. Porém, dependendo da similaridade ou não entre as in-
terfaces envolvidas, pode ser necessário implementar algum procedimento de adaptação.
Os tipos de adaptações mais comuns são três [23]: (i) conversão de tipos dos parâmetros
e valores de retorno; (ii) diferença de assinatura das operações; e (iii) oferecimento de
serviços incompletos, que devem ser complementados.

Por representar o elo de comunicação entre componentes arquiteturais, os conec-
tores são os elementos da arquitetura que deveriam implementar os fluxos interativos
entre os componentes. Dessa forma, eles são candidatos naturais para implementar os
requisitos de qualidade do sistema, tais como confiabilidade e disponibilidade.

Após finalizar a especificação dos conectores do sistema, deve-se prosseguir com a
sua implementação, que de acordo com método proposto, é aconselhável seguir o modelo
COSMOS. Além disso, é necessário implementar as rotinas de “ligação” entre componen-
tes e conectores. Finalmente, da mesma forma que acontece com os componentes novos,
os conectores considerados crı́ticos durante o projeto arquitetural (Seção 3.2) devem ser
estruturados de acordo com o elemento arquitetural tolerante a falhas ideal (iFTE).

Os principais artefatos finais dessa fase são: (i) arquitetura interna dos conecto-
res; (ii) modelagem e implementação dos conectores; e o (iii) programa principal que
configura os elementos arquiteturais.
3.7. Ativ.8 Execuç̃ao de Testes de Sistema e Ativ.9 Correção do Sistema

As atividades de testes visam reduzir o número de falhas existentes no sistema, princi-
palmente as falhas adicionadas na fase de implementação, que provocam inconsistências
entre o código-fonte e a especificação do sistema [20]. A execução dos testes consiste
na aplicação dos casos de teste definidos a partir da especificação do sistema (Seção 3.4).
Em sistemas reais, devido ao grande número de serviços que podem ser oferecidos, essa
atividade deve ser executada preferencialmente de forma automática, com o auxı́lio de
ferramentas CASE.

À medida que os testes são executados, as divergências entre os valores esperado
e real são apontadas como erros e documentadas através de um relatório. Com o relatório
dos testes em mãos, a equipe de desenvolvimento inicia um ciclo de manutenções corre-
tivas, para finalmente implantar o sistema no ambiente real do cliente.

O principal artefato produzido nesta fase é o sistema aprovado nos casos de teste
e pronto para implantação.
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4. Estudo de Caso: Um Sistema Bancário Real
Para avaliar o método proposto, foi utilizado um estudo de caso de um sistema finan-
ceiro com requisitos crı́ticos de disponibilidade [6]. O sistema pertence ao domı́nio de
aplicações bancárias e foi desenvolvido em uma empresa de médio porte, especializada
em automação bancária e situada em São Paulo. O estudo de caso se concentrou no sub-
sistema responsável por registrar e controlar a distribui ção e compensação de cheques,
contratos bancários e limites de crédito.
4.1. Execuç̃ao
Especificaç̃ao de requisitos. A primeira atividade da fase de especificação de re-
quisitos foi o desenvolvimento do modelo conceitual, que foi praticamente reutili-
zado de aplicações anteriores. Foram identificadas 22 entidades e quatro delas foram
consideradas crı́ticas:ContaBancária, ControleDeAgências, ParceirosDoBanco, e
TransaçõesFinanceiras. Em relação às funcionalidades, o subsistema documentado
neste artigo é composto de sete casos de uso: (i) requisitar talão de cheques; (ii) entregar
talão de cheques; (iii) cancelar cheques; (iv) depositar um cheque; (v) cancelar contrato da
conta; (vi) alterar limites de crédito; e (vii) alterar as regras econômicas. As operações de
cancelamento de contrato, cancelamento de cheques e alterações nas regras econômicas
possuem requisito crı́tico de disponibilidade e devem estar disponı́veis 24/7. Neste ar-
tigo, dadas as restrições de espaço, será enfatizado o caso de usoCancelar Contrato
da Conta. Uma versão bastante detalhada do estudo de caso está disponı́vel em outras
publicações [6].

O caso de usoCancelar Contrato da Conta foi especificado com um
cenário principal, além de cenários alternativos e excepcionais. Para cada
cenário, foram especificadas pré- e pós-condições. Por exemplo, uma das
pré-condições do cenário principal é: “A agência e conta informadas preci-
sam ser válidas e com contrato ativo”. Baseado na violação dessa asser-
tiva, foram derivadas as exceçõesAgencyOrAccountIsInvalidException e
AccountContractIsInactiveException.

Projeto arquitetural. Entre as restrições consideradas para o projeto arquitetural, a prin-
cipal delas foi o fato da empresa adotar uma arquitetura com duas camadas transversais,
utilizadas em todos os projetos: camadaUtilitários, que contém pequenas funcionalida-
des, tais como conversão de valores monetários; e a camadaConexão, responsável pela
comunicação com outros sistemas existentes. Além das camadas impostas pela empresa,
analisando-se o catálogo de arquiteturas disponı́veis, foram identificadas outras duas ca-
madas: camada deSistema, responsável por implementar as funcionalidades especifi-
cadas nos casos de uso; e camada deNegócio, que contém as funcionalidades básicas,
derivadas do modelo conceitual produzido nos requisitos. Devido ao requisito crı́tico de
flexibilidade para evolução de regras econômicas, a arquitetura ganhou mais uma camada:
RegrasNegócio, localizada entre as camadas deSistema e deNegócio. Essa camada é
exclusiva dos componentes controladores, que consultam periodicamente um arquivo des-
critor de regras de operação. Por restrições de espaço, a arquitetura final do sistema não é
apresentada graficamente, mas de uma maneira geral ela segue uma postura relaxada do
estilo arquitetural em camadas [22], que contém cinco camadas tradicionais:Interface,
Sistema, RegrasNegócio, Negócio e Dados; além de duas camadas transversais:Uti-
litários eConexão.

Foram identificados ao todo 33 elementos arquiteturais, sendo 19 componentes
arquiteturais e 14 conectores arquiteturais. No caso especı́fico do caso de usoCance-
lar Contrato da Conta, foi identificado o componenteAccount Ops, que entre outros,
oferece o serviçocancelAccountContract(...), correspondente ao caso de uso. Para a
camada deRegrasNegócio, foi identificado um componenteEconomicRules Ctr, res-
ponsável por manter o sistema atualizado, em caso de mudanças econômicas. Em relação
aos componentes deNegócio, a entidadeContaBancária deu origem ao componente
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Figura 5. Arquitetura de Software parcial para o sistema financ eiro

Account Mgr. Esse componente implementa serviços relativos às entidades do modelo
conceitual, tais como:getAccount(...) everifyAccountState(...).

A Figura 5 apresenta parte dos elementos arquiteturais identificados para a
aplicação. Accounts Ops controla a execução dos casos de uso, repassando as
requisições para uma instância deEconomicRules Ctr. As duas instâncias deEcono-
micRules Ctr são responsáveis por receber e processar as requisições de execução dos
serviços (inclusive as mudanças de regras). O conectorConn SysRules desempenha o
papel de distribuidor de carga para melhorar o desempenho. Finalmente, duas instâncias
de Accounts Mgr oferecem os serviços de gerenciamento das contas bancárias e para
isso, acessa o banco de dados da instituição (não representado na figura). Os conecto-
resConn RulesBusi desempenham o papel de roteadores, com o intuito de aumentar a
disponibilidade dos serviços.

O sistema pode falhar de várias maneiras e por várias razões. Por exem-
plo, o componenteAccount Ops sozinho pode sinalizar sete tipos diferentes de
exceções. Ao todo, analisando os 33 elementos arquiteturais, foram identifi-
cados 19 tipos de exceções que fluem na arquitetura. Apenas para exempli-
ficar, os três tipos de exceções seguintes são sinalizados pelo componenteAc-
count Ops: (i) InvalidInputDataException, uma exceção de interface
que encapsula todas as exceções relacionadas ao oferecimento de dados inválidos;
(ii) CommunicationFailureException, que representa um defeito no acesso a
componentes distribuı́dos; e (iii)InsufficientFundsException, uma exceção
especı́fica do negócio, que é lançada quando o sistema tenta executar uma transação que
necessita de fundos não disponı́veis.

Em relação à classificação de acordo com a hierarquia apresentada na
Seção 3.2, por ser uma exceção de interface,InvalidInputDataException
foi classificada como sendo do tipoRejectedRequestException. A exceção
CommunicationFailureException encapsula todas as exceções especı́ficas de
implementação relativas a falhas de comunicação, que não podem ser previstas em tempo
de especificação (UndeclaredException). Além disso, por ser recuperável através
de redundância, ela foi classificada como umaRecoverableFailureExceptionU.
Já a exceçãoInsufficientFundsException, por ser uma exceção ine-
rente às regras do negócio, foi prevista durante a especificação do sistema
(DeclaredException). Mas o seu lançamento indica que o serviço não pode re-
tornar normalmente, independente do tratamento que venha a ser executado; sendo assim,
é considerada umaUnrecoverableFailureExceptionD.

Reutilização de componentes prontos.Primeiramente foram identificados os compo-
nentes das camadasUtilitários e Conexão, que já são reutilizados normalmente na em-
presa. Além desses componentes, percebeu-se a similaridade de domı́nio em relação a
outros sistemas desenvolvidos previamente. Dessa forma, foi analisada a compatibilidade
entre os componentes de sistemas distintos, que estão relacionados às mesmas entida-
des do modelo conceitual. Para esse estudo de caso, dos dez componentes deNegócio,
oito possuı́am candidatos à reutilização. Desses oito, sete foram reutilizados, entre eles o
componenteAccounts Mgr.

Apesar da reutilização baseada em domı́nio ter se mostrado eficiente, isso se deve
principalmente a duas peculiaridades do nosso cenário: (i) atuação em um domı́nio es-
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pecı́fico e bem definido; e (ii) associação entre os componentes básicos e as entidades
conceituais do domı́nio.

Verificação do sistema e Geraç̃ao de casos de teste.Após a especificação formal da ar-
quitetura do sistema, feita em teoria de conjuntos e álgebra de processos [2], a arquitetura
foi verificada, principalmente do ponto de vista do seu comportamento excepcional: fluxo
de exceções e tratamento de erros.

Após a instanciação do modelo formal da aplicação, foram identificados apro-
ximadamente 980 cenários de execução possı́veis, que variam de acordo com os
serviços requisitados e os tipos de exceções propagadas. Cada um desses cenários ti-
veram as suas propriedades verificadas utilizando a ferramenta de checagem de mo-
delos ProB [18]. Durante a verificação da arquitetura, foram detectadosdeadlocks
e ocorreu a violação de algumas propriedades. Um exemplo foi odeadlockcau-
sado pela não-declaração de que o componenteAccount Ops pode propagar a exceção
AccountContractIsInactiveException, que é uma exceção de defeito não re-
cuperável. Em relação à violação de propriedades de propagação de exceções, uma das
violações identificadas foi causada pela ausência de dois tratadores no componenteUse-
rInterface.

Em um computador Pentium 4 com 512 MB de memória RAM, o processo de
verificação demorou em média 22 segundos para cada cenário, totalizando aproximada-
mente seis horas. Após corrigir as falhas identificadas na verificação, todas as proprieda-
des foram satisfeitas.

Em relação à geração de casos de teste, foram desenvolvidos diagramas de ativi-
dades para representar a seqüência de execução das operações do sistema. A partir dos
possı́veis caminhos desses diagramas, foram identificados os casos de teste do sistema.
A Figura 6 apresenta parte da seqüência de execução da operaçãocancelAccountCon-
tract(...) do componenteAccount Ops, como pode ser observado, a figura apresenta seis
caminhos possı́veis, gerando assim seis casos de teste [6].

getAgency(agCode)

cancelAccountContract()

I_AO_PS

verifyAgencyState(agCode)

getAccount(acNumber)

...

BusinessRules
    Exception

AgencyDoesNot
ExistException

AgencyClosed
Exception

AccountDoesNot
ExistException

   InvalidInput
DataException

InsuficientData
    Exception

NormalReturn

I_AO_PE I_AO_RE I_AO_RS

Figura 6. Seqü ência de execuç ão da operaç ão cancelAccountContract(...)

Implementação de componentes novos e conectores.Após a especificação dos com-
ponentes e a verificação da arquitetura, os componentes que não foram reutilizados fo-
ram implementados em Java, de acordo com o modelo COSMOS. Por se tratar de um
componente crı́tico, a Figura 7 ilustra a estrutura do elementoNormal do componente
Account Ops, e não o componente em si, que deve ser estruturado como um iFTE
(Seção 2.2.2).
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Figura 7. Elemento Normal do componente Account Ops
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4.2. Avaliaç̃ao do Estudo de Caso

Apesar dessa ter sido a única experiência com o método proposto, foi possı́vel realizar
uma análise preliminar das suas caracterı́sticas, pontos fortes e fracos. A análise foi reali-
zada pelos autores e participantes do estudo de caso, avaliando os benefı́cios na qualidade
final do produto e alguns outros critérios de avaliação de processos, propostos por Som-
merville [23].

Em relação à qualidade final do produto, os desenvolvedores da empresa cons-
tataram um aumento de aproximadamente 20% na proporção de exceções por funcio-
nalidade, quando comparado com sistemas similares desenvolvidos na própria empresa.
De acordo com a análise realizada, esse acréscimo no número de exceções é uma con-
seqüência do maior refinamento dos tipos de erros, que aliado a uma maior informação
contextual do erro na arquitetura, facilita a condução das manutenções corretivas. Antes,
as exceções representavam erros genéricos, sem atributos internos que os especificassem
melhor. Além dos benefı́cios relativos à qualidade e número de exceções identificadas an-
tecipadamente, como o estudo de caso apresentou tanto casos de uso crı́ticos quanto não
crı́ticos, foi possı́vel avaliar como o método se adequa ao desenvolvimento de softwa-
res com caracterı́sticas de confiabilidade diferentes. Com os casos de uso não crı́ticos, o
número de exceções pôde ser reduzido através da utilização de tipos genéricos. Nesses
casos, os supertipos da hierarquia de exceções foram utilizados para substituir vários tipos
especı́ficos. Mas mesmo nesses casos, a informação da natureza do erro foi preservada
através de atributos.

Apesar dos benefı́cios no produto final e no processo de desenvolvimento, o
método foi considerado burocrático, principalmente no que se refere à documentação
dos requisitos (pré-condições, pós-condições e invariantes) e à especificação formal do
sistema. Para contornar esse problema, dependendo da criticidade da aplicação a ser de-
senvolvida, os casos de uso podem ter uma especificação relaxada e a fase de especificação
e verificação formal pode ser opcional.

5. Conclus̃oes e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou um método de desenvolvimento de sistemas confiáveis baseado
em componentes que visa maximizar a reutilização de componentes prontos. A principal
contribuição do método proposto é a condução conjunta da modelagem dos comporta-
mentos normal e excepcional. Dessa forma, os desenvolvedores de software são direci-
onadas a lidar com a detecção de exceções e a melhor forma de tratá-las desde o inı́cio
do desenvolvimento. Uma caracterı́stica do método proposto é a sua preocupação com a
maximização da reutilização de componentes prontos, minimizando o comprometimento
dos requisitos especificados e a possı́vel redução da confiabilidade do sistema, propor-
cionando confiabilidade em um nı́vel mais abstrato: na arquitetura de software. Além
disso, do ponto de vista das fases de desenvolvimento, o método possui atividades co-
muns à maioria dos processos de DBC atuais [3, 24, 23], o que facilita a sua compreensão
e utilização prática.

Além da modelagem dos comportamentos normal e excepcional e da especificação
dos componentes, o método também cobre as atividades de implementação, que nos ca-
sos dos componentes reutilizados consiste na implementação dewraperse tratadores de
exceções. Além disso, o método sugere que os componentes considerados crı́ticos se-
jam estruturados de acordo como um elemento tolerante a falhas ideal, que oferece uma
separação de interesse explı́cita entre os comportamentos normal e excepcional, tanto
internamente ao componente, quanto do ponto de vista da arquitetura do sistema.

Como trabalho futuro, é proposto um estudo de um ferramental para apoiar o
método proposto de tal forma a automatizar parcialmente ou complementamente as ativi-
dades do método. Como por exemplo, a geração automática do modelo formal da arqui-
tetura a partir de modelos UML, além da geração automática dos casos de teste.
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Abstract. The mobile phone market has become even more competitive, de-
manding high quality standards. In this context, applications are developed as
sets of functionalities, called features. There are scenarios where features can
interrupt the execution of the other features and due to the fact that the features
are usually developed in an isolated way, the tests of their interactions in such
scenarios are compromised. In this work, we present an approach to generating
and selecting interruption test cases from use case specifications. Use cases are
translated into LTS models from which test cases can be selected according to a
selection strategy basing on test purposes. The presented approach is supported
by the LTS-BT tool.

Resumo. O mercado de telefonia celular tem se mostrado cada vez mais com-
petitivo, demandando um padrão de qualidade cada vez maior. Neste contexto,
aplicações são desenvolvidas como conjuntos de funcionalidades, chamados de
features. Existem cenários onde as features interrompem a execução de ou-
tras features e devido ao fato de as features serem usualmente desenvolvidas
e testadas de forma isolada, os testes de suas interações nos cenários de uso
das aplicações ficam comprometidos. Neste trabalho, apresentamos uma abor-
dagem para a geração e seleção de casos de teste de interrupção a partir de
casos de uso. Casos de uso são transformados em modelos LTS, a partir dos
quais casos de teste podem ser obtidos de acordo com uma estratégia de seleção
baseada em propósitos de teste. A abordagem apresentada é apoiada pela fer-
ramenta LTS-BT.

1. Introdução
O mercado de telecomunicações tem crescido cada vez mais no decorrer dos anos, prin-
cipalmente o mercado de celulares. O aumento do número de pessoas usando esse tipo de
aparelho de comunicação móvel implica no aumento da complexidade do software em-
butido nesses aparelhos. Esse aumento da complexidade se dá por dois motivos: a con-
corrência gerada pelo crescimento do mercado e a necessidade de acompanhar a evolução
das infra-estruturas de rede e de hardware. Nesse contexto, a necessidade de produtos de
qualidade é eminente, visto que, o mercado está cada vez mais competitivo. Por outro
lado, a complexidade dos sistemas nos remete a um cenário onde atingir tal qualidade
requer ferramentas e técnicas também evoluídas.

∗Projeto financiado por FAPESQ/CNPq (Projeto 060/03 e CNPq Proc. 550466/2005-3). Cooperação
entre Motorola/UFPE/UFCG.
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Uma importante característica das aplicações para celulares é o de seu desenvolvi-
mento se dar de maneira evolutiva, onde novos conjuntos de funcionalidades (conhecidas
por features) são adicionados a versões previamente desenvolvidas. Uma feature é um
conjunto de requisitos individuais que descreve uma unidade de funcionalidade coesa e
identificável [Turner et al. 1998]. Como um exemplo de feature em aplicações para celu-
lares pode-se citar a feature Mensagem que possui, dentre outros requisitos, os requisitos
de enviar e receber mensagens. Em geral, as novas features são desenvolvidas e testadas
de maneira isolada ou pelo menos com algumas outras features das quais ela depende
[Calder et al. 2003].

No entanto, esta forma isolada de tratar as features pode acarretar alguns pro-
blemas, como os causados pelas interações entre as features. O termo interação entre
features (do Inglês feature interaction) tem sido usado na comunidade para expressar os
problemas causados por funcionalidades adicionadas aos sistemas que geram conflitos
com outras já existentes [Calder et al. 2003, Keck and Kuehn 1998]. Por exemplo, uma
feature que redireciona para o aparelho C uma chamada originada de B quando o telefone
A está ocupado, pode entrar em conflito com uma outra feature que mostra o número do
telefone B para o usuário de A quando A está ocupado. Diz-se que, neste caso, ocorre in-
teração entre features uma vez que isoladamente as features funcionam, porém um mesmo
sistema não poderá implementar ambas as features.

No contexto deste trabalho, são chamados de interações de features os cenários
onde ocorrem interrupções. Ao contrário do que já vem sendo pesquisado pela comu-
nidade, estamos interessados na verificação de cenários compostos por várias features
onde interrupções são permitidas. O seguinte cenário apresenta um exemplo de inter-
rupção: quando o usuário está compondo uma mensagem de texto, uma ligação pode
chegar em seu dispositivo, causando uma interrupção da feature de ligação na feature de
enviar mensagens de texto.

Aplicações para celulares são basicamente aplicações reativas, ou seja, aplicações
que interagem com o ambiente no qual estão inseridas. Nesse contexto, uma das formas
mais conhecidas para especificar requisitos de aplicações reativas se dá através de casos
de uso. Caso de uso é um conceito amplamente difundido e muito utilizado para a docu-
mentação e o desenvolvimento de requisitos. Com relação a especificação de aplicações
para celulares, Cabral et al [Cabral and Sampaio 2006] apresentam templates definidos
para especificar casos de uso de features e Figueiredo et al [Figueiredo et al. 2006] jun-
tamente com Andrade [Andrade 2007] apresentam uma extensão dos mesmos templates
para a especificação de interações entre features.

Testes de feature e de interação entre features podem ser obtidos através dos tem-
plates. Para isso, modelos comportamentais que representam o sistema devem ser extraí-
dos dos mesmos. Sistemas de Transições Rotuladas (Labelled Transition Systems - LTS)
é um formalismo que tem sido muito utilizado na definição de semânticas de especifi-
cações comportamentais [Jard and Jéron 2005, de Vries and Tretmans 2000]. Em geral,
LTS provê uma descrição precisa do comportamento de um sistema, e mais, caminhos em
modelos LTS podem ser vistos como seqüencias de testes. Logo, modelos LTS são muito
úteis na geração de casos de teste.

No contexto das aplicações para celulares, nem sempre o teste de interação per-

130 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



mite a execução de todos os possíveis casos de teste gerados. Isso ocorre devido a exis-
tência de fortes restrições com relação ao tempo e a recursos necessários a execução. Por
isso, a comunidade científica e a indústria têm investido muito em estratégias de seleção
de casos de teste [Jard and Jéron 2005].

O objetivo deste artigo é apresentar uma estratégia para dar suporte ao teste de
interação entre features em aplicações para celulares. A partir das especificações das fea-
tures, através de casos de uso, um modelo comportamental LTS é gerado e, a partir desse
modelo, casos de teste são obtidos automaticamente. O processo final de construção da
suíte de testes é apoiado por técnicas de seleção que visam a redução do número de ca-
sos de teste com o objetivo de focar o teste em interações específicas. Com relação à
automação, a ferramenta LTS-BT (Labelled Transition System-Based Testing), fruto do
trabalho de Cartaxo [Cartaxo 2006], foi estendida para dar suporte à estratégia apresen-
tada.

Este artigo está estruturado da seguinte forma. Na Seção 2, é apresentado o con-
texto no qual a nossa proposta está inserida. Nas Seções 3, 4 e 5 apresentamos nossa
proposta mostrando, respectivamente, a especificação das interações em casos de uso, o
modelo comportamental gerado a partir desses casos de uso e a estratégia para a gera-
ção e seleção de casos de teste. Em seguida, na Seção 6, um estudo de caso realizado é
apresentado. Os principais trabalhos relacionados são discutidos na Seção 7. Por fim, as
considerações finais são mostradas na Seção 8.

2. Contexto
Em geral, o processo de teste no contexto desse trabalho se dá com a especificação dos
requisitos das features e suas interações em casos de uso. Em seguida, o modelo com-
portamental LTS é gerado a partir dos casos de uso. Por fim, combinando o modelo LTS
gerado com propósitos de teste, casos de teste de interrupção podem ser obtidos. A ge-
ração de casos de teste de interrupção utiliza propósitos de teste com o intuito de manter
o teste focado em interações específicas (as interrupções), considerando que a verificação
de features isoladas é coberta pelo teste de feature. Uma visão geral desse processo de
teste é apresentada na Figura 1.

Figure 1. Visão Geral do Processo de Teste de Interrupção

Nas próximas seções, mostraremos, através de exemplos, como se dá cada uma
das etapas do processo. No primeiro exemplo, uma nova pasta para armazenar as men-
sagens prediletas do usuário é adicionada ao telefone. O usuário poderá mover mensagens
para esta pasta através de atalhos, bem como realizar outras operações referentes a essa
nova pasta.
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3. Especificação em Casos de Uso
As features são especificadas com casos de uso, através de templates, como mostra o
exemplo da Figura 2 [Andrade 2007, Cabral and Sampaio 2006, Figueiredo et al. 2006].
Neste caso de uso, vemos que uma tabela contendo a descrição do cenário principal do
caso de uso é apresentada, porém, uma outra tabela contendo os cenários alternativos
(Figura 3) também está contida no caso de uso. Os cenários são descritos através de passos
que compreendem uma ação do usuário e a respectiva resposta do sistema. Por exemplo,
o passo “5M” possui como ação do usuário a seleção da opção “Mover para Mensagens
Prediletas”, e a respectiva resposta do sistema é exibir uma mensagem dizendo que a
mensagem foi movida. Além da ação do usuário e da resposta do sistema, cada passo
possui uma condição (Estado do Sistema) que determina se a resposta do sistema será
realizada ou não. Caso a condição não seja satisfeita, um cenário alternativo deverá ser
especificado, como temos o exemplo do passo “5M” do cenário principal, que possui um
cenário alternativo (passos “1A” e “2A” da Figura 3).

Figure 2. Exemplo de Caso de Uso - Cenário Principal

Figure 3. Exemplo de Caso de Uso - Cenário Alternativo

Com relação às interrupções, para que as mesmas estejam presentes no modelo
comportamental e, conseqüentemente, possam existir casos de teste que as exercitem, é
preciso que tanto o cenário que interrompe seja especificado em casos de uso como o
cenário que é interrompido. Dessa forma, sempre que uma feature possuir uma inter-
rupção, ou seja, um cenário que é executado mesmo quando outro cenário esteja execu-
tando, um caso de uso deve ser especificado para tal interrupção. Por exemplo, a feature
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Mensagens possui a interrupção Chegada de um Aviso, então um caso de uso deve ser
especificado para a interrupção de chegada de um aviso. Essa nova feature especifica
o comportamento de uma interrupção causada pela chegada de um tipo específico de
mensagem, onde o texto aparece numa caixa de diálogo para o usuário e desaparece em
seguida.

Os casos de uso de interrupções são especificados através das mesmas seções do
template, mostradas nas Figuras 2 e 3. Na especificação de interrupções, só existe uma
regra que a diferencia da especificação de features simples: o campo “Estado do Sistema”
do primeiro passo do cenário principal deve ser preenchido com o nome da feature res-
ponsável pela interrupção. Na Figura 4, temos um exemplo de um caso de uso para a
interrupção de chegada de um aviso.

Figure 4. Caso de Uso para a Interrupção Chegada de um Aviso

O caso de uso da Figura 4 é especificado quando a feature relativa à interrupção
for desenvolvida, e servirá como comportamento padrão para todas as outras features
para quando essa interrupção ocorrer. O restante do fluxo é semelhante aos casos de uso
normais, podendo, inclusive, possuir cenários alternativos.

Uma vez que esse cenário de interrupção esteja especificado, assume-se que o
mesmo pode ser executado a qualquer instante da execução de um outro cenário de caso
de uso qualquer. Com essa estratégia de especificação de interrupções, os comportamen-
tos das diversas interrupções são definidos durante o desenvolvimento de cada feature
fazendo com que a forma com que as features são desenvolvidas, isto é, de forma isolada,
não seja alterada. Além disso, não é necessário especificar todos os possíveis pontos onde
as interrupções podem ocorrer. Essa informação só precisa estar representada no modelo
LTS, que é gerado automaticamente.

4. Transformação de Casos de Uso em Modelos LTS
Esta seção apresenta a principal contribuição desse trabalho que é a estrutura do modelo
comportamental LTS capaz de representar as possíveis interações entre as features. LTS é
um formalismo que tem sido muito utilizado na definição de semânticas de especificações
comportamentais [Jard and Jéron 2005]. Modelos LTS são representados por grafos onde
os estados representam as possíveis configurações do sistema e as arestas representam o
movimento entre essas configurações através da ocorrência de ações.

Os comportamentos das features são representados através de um tipo de LTS,
chamado LTS Anotado [Andrade 2007, Cartaxo 2006], que segue basicamente a mesma
definição apresentada em [Tretmans 1996]. A única diferença está nos rótulos das tran-
sições. Um LTS Anotado é uma 4-tupla 〈Q, R, T, q0〉, onde:
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• Q é um conjunto finito e não-vazio de estados;
• R = A∪N é um conjunto finito de rótulos, onde A é um conjunto finito de ações

e N é um conjunto finito de anotações;
• T ⊆ Q×R ×Q é a relação de transição;
• q0 ∈ Q é o estado inicial.

Anotações são inseridas no LTS com uma finalidade específica. No caso deste
trabalho, estamos interessados na inserção de anotações com o propósito de facilitar o
processo de geração de casos de teste. Além disso, essa variação de LTS também permite
a representação de condições associadas às ações.

Figure 5. LTS da Feature Mensagens Prediletas

A Figura 5 mostra o modelo LTS obtido a partir da especificação da feature Men-
sagens Prediletas (Figuras 2 e 3). Como podemos observar, o modelo obtido é um LTS
Anotado, onde as colunas do template “Ação do Usuário”, “Estado do Sistema” e “Res-
posta do Sistema” foram mapeadas, respectivamente, para as seguintes anotações no mo-
delo LTS: “Passos”, “Condições Iniciais” e “Resultados Esperados”. No modelo LTS
gerado, cada anotação é seguida pela sua respectiva informação, que está no template.
Por exemplo, para o passo “1M” da Figura 2, tem-se a seguinte seqüencia de rótulos no
modelo LTS: “Passos”, “Ir até a Central de Mensagens”, “Resultados Esperados” e “A
pasta "Mensagens Prediletas" é mostrada”. Já a seqüencia dos vértices é definida através

134 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



dos campos “De” e “Para” de cada tabela da especificação. Como outro exemplo, A
Figura 6 apresenta o modelo LTS obtido a partir da especificação da interrupção Chegada
de um Aviso (Figura 4).

Figure 6. LTS da Interrupção Chegada de um Aviso

O modelo LTS Anotado usado para representar comportamentos onde inter-
rupções podem ocorrer segue a mesma definição apresentada anteriormente, com uma
simples modificação: o conjunto de anotações é acrescido de mais dois tipos de ano-
tações, onde uma é usada para indicar o início e a outra é usada para indicar o final de
uma interrupção.

O próximo passo é unir o modelo LTS da feature que pode ser interrompida com
o modelo da feature que interrompe a partir dos vértices onde a interrupção pode ocorrer.
Como as interrupções só podem ser observadas pelo testador se ocorrerem entre os passos
do caso de uso, ou seja, sempre depois da resposta do sistema e antes da próxima ação
do usuário, então a união dos modelos LTS se dará sempre através dos nós seguintes
às respostas do sistema. Através das especificações das features Mensagens Prediletas
(Figuras 2 e 3) e Chegada de um Aviso (Figura 4) é gerado o LTS apresentado na Figura 7.
Os vértices numerados de 0 a 29 representam a feature principal (Mensagens Prediletas)
e os vértices de 30 a 40 representam a interrupção (Chegada de um Aviso).

Como podemos ver, na Figura 7, duas novas anotações foram inseridas no modelo
LTS: Início da Interrupção X e Final da interrupção X, onde X é um contador do tipo
inteiro. Essas anotações são usadas para memorizar em que ponto a feature principal,
Mensagens Prediletas, foi interrompida. Dessa forma, o fluxo de execução da feature
principal pode continuar a partir do mesmo ponto em que houve a interrupção. Por exem-
plo, se a interrupção iniciar através do rótulo Início da Interrupção 0, então o fluxo de
execução da interrupção deve terminar através do rótulo Final da Interrupção 0; outro
exemplo, se a interrupção iniciar através do rótulo Início da Interrupção 1, então o fluxo
de execução deve terminar através do rótulo Final da Interrupção 1; e assim por diante.

Note que, como se trata de um modelo de testes, estamos considerando apenas as
features de interesse e não quaisquer features existentes. Dessa forma, temos um modelo
de comportamento parcial. Do ponto de vista do testador, somente o comportamento
especificado é observado, e com isso, todos os outros comportamentos não são observados
durante o teste, inclusive, outras possíveis interrupções.
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Figure 7. Modelo LTS com Interrupções

5. Geração e Seleção de Casos de Teste
Esta seção apresenta mais uma contribuição deste trabalho, que é o desenvolvimento de
um algoritmo visando a geração de casos de teste de interrupção a partir de um modelo
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LTS que segue a estrutura apresentada na seção anterior. Em seguida, uma estratégia de
seleção de casos de teste de interrupção baseada em propósitos é apresentada, visto que,
o contexto das aplicações para celulares não permite a execução de toda a suíte de teste
obtida a partir de uma geração exaustiva devido a restrições de tempo e recursos.

O algoritmo de geração de casos de teste difere dos algoritmos já existentes so-
mente pela forma como o modelo LTS é percorrido. Um caso de teste continua sendo
um caminho que parte de um vértice inicial e termina em um vértice final do modelo.
De maneira geral, a idéia do algoritmo é percorrer o modelo LTS usando um busca em
profundidade modificada. A adaptação no algoritmo de busca em profundidade está no
momento em que a seleção de um caminho passa por uma anotação Início da Interrupção
X, isto é, o caminho selecionado conterá uma interrupção. Nesse caso, quando o enca-
minhamento chegar ao último vértice que representa o comportamento da interrupção, a
próxima aresta a ser escolhida deve ser obrigatoriamente a aresta com o rótulo Final da
Interrupção X, ou seja, após a interrupção, a feature que estava executando continuará sua
execução a partir do ponto onde a mesma foi interrompida.

A realização de uma geração exaustiva de casos de teste de interrupção é imprati-
cável devido a grande quantidade de casos de teste gerada e as características associadas
ao contexto das aplicações de celulares, onde a grande maioria dos casos de teste são exe-
cutados manualmente. Nesse cenário, técnicas de seleção de casos de teste precisam ser
aplicadas. A técnica empregada para a redução da suíte de testes é a seleção baseada em
propósitos. Essa técnica foca na cobertura de um critério de seleção, o propósito de teste,
visando testar uma funcionalidade particular do sistema. Considerando a utilização de
propósitos de teste, os casos de teste de interação obtidos são consistentes no sentido de
que um veredito é negativo somente se a implementação não satisfaz o propósito definido
[Fernandez et al. 2003]. E mais, para se manter a consistência, considera-se que nenhuma
interrupção não prevista no teste ocorra durante a execução do mesmo.

LTS-BT utiliza uma notação bem simples para a definição de propósitos de teste,
onde os mesmos são definidos através de seqüencias de transições. Nessa seqüencia, um
“*” (asterisco) indica que naquele ponto pode ocorrer qualquer transição. Um propósito
de teste sempre termina com uma transição chamada “Aceitar” (indicando que todos os
casos de teste precisam estar em conformidade com o propósito) ou com uma transição
chamada “Rejeitar” (caso contrário). Como exemplo de um propósito usado por LTS-BT,
vamos usar o LTS apresentado na Figura 5 com o objetivo de definir um propósito de teste
para o cenário onde uma mensagem não é movida para pasta de mensagens prediletas
porque não há memória suficiente. Para esse cenário, o seguinte propósito poderia ser
definido: “*;Caixa de diálogo "Memória Insuficiente" é exibida;*;Aceitar”.

A notação utilizada por LTS-BT é uma simplificação da notação utilizada por
TGV (Test Generation with Verification technology) [Jard and Jéron 2005], que é uma
ferramenta de suporte a testes de conformidade que provê geração e seleção de casos
de teste para sistemas reativos e não-determinísticos de forma automática. TGV utiliza
propósitos de teste definidos através de modelos LTS. Dado que o testador precisa mani-
pular modelos LTS na definição de propósitos de teste em TGV, essa notação não é muito
útil na prática. Modelos LTS são usados por LTS-BT como modelos extraídos dos casos
de uso e como os propósitos são definidos em alto nível, o testador não precisa manipular
nenhum modelo LTS.
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A Figura 8 mostra o fluxo da atividade de geração de casos de teste usando
propósitos. Para que a seleção de casos de teste possa ser realizada obedecendo a um de-
terminado propósito de teste, o modelo LTS e o propósito devem ser dados como entrada.
O propósito de teste é utilizado para limitar o modelo, depois o algoritmo de geração é
aplicado, para então, gerar os casos de teste.

Figure 8. Fluxo da Seleção de Casos de Teste Baseada em um Propósito

Considerando o domínio das aplicações para celulares, os únicos casos de teste
com interrupções que realmente fazem sentido são aqueles onde há somente uma inter-
rupção por caso de teste. Isso acontece por dois motivos: (1) é considerada a suposição
apresentada em [Jorgensen 2001] de que a maioria das falhas1 ocorrem como resultado
da ocorrência de uma única falta2; (2) bons casos de teste devem facilitar a localização
de faltas [Baudry et al. 2006]. Considerando que cada falha está associada a uma única
falta, basta que cada caso de teste verifique as interrupções em um único ponto a cada
momento, facilitando assim a detecção de faltas.

Utilizaremos o modelo LTS apresentado na Figura 7 para demonstrar como definir
propósitos de teste para verificar as interrupções. Vamos definir um propósito visando tes-
tar o cenário onde, ao entrar na central de mensagens e visualizar a opção de acessar a
pasta “Mensagens Prediletas”, um aviso chega ao celular. Esse cenário pode ser especifi-
cado através do seguinte propósito: “*;A pasta "Mensagens Prediletas"é exibida;Chegada
de um aviso;*;Aceitar”. Com a limitação do modelo, segundo o propósito de teste
definido, as seguintes arestas do modelo LTS da Figura 7 são excluídas: “Início da In-
terrupção 1”, “Final da Interrupção 1”, “Início da Interrupção 2”, “Final da Interrupção
2”, “Início da Interrupção 3”, “Final da Interrupção 3”, “Início da Interrupção 4”, “Final
da Interrupção 4”, “Início da Interrupção 5”, “Final da Interrupção 5”, “Início da Inter-
rupção 6” e “Final da Interrupção 6”. As Figuras 9 e 10 apresentam os casos de teste
obtidos após o processo de limitação do modelo LTS. Note que nos dois casos de teste
gerados, a interrupção ocorre após a visualização da pasta “Mensagens Prediletas”, como
foi especificado no propósito. Além disso, todos os cenários da feature principal são
cobertos. No caso de teste da Figura 9, uma interrupção ocorre no cenário onde a men-
sagem é movida, enquanto que, no caso de teste da Figura 10, uma interrupção ocorre no
cenário onde a mensagem não é movida porque não há memória suficiente.

6. Estudo de Caso
O objetivo dessa seção é apresentar o estudo de caso realizado com a finalidade de avaliar
a aplicação da abordagem proposta neste trabalho. Esse estudo de caso foi realizado com

1Falha é a impossibilidade de execução de uma função requisitada. Geralmente é evidenciada através
de uma saída incorreta, término anormal, etc.

2Falta é a representação de um erro. Sinônimo de defeito ou bug.
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Figure 9. Caso de Teste 01 Figure 10. Caso de Teste 02

a cooperação de um time de teste de interação real, que faz parte do Motorola Brazil Test
Center (BTC), e as features foram escolhidas baseando-se nas features que o referido time
de teste está trabalhando atualmente.

As features escolhidas foram Compositor de Mensagens, Contatos e Chegada de
uma Mensagem. A primeira feature especifica o comportamento de um editor que permite
a criação de mensagens de texto (SMS) e mensagens multimídia (MMS). A partir do edi-
tor de mensagens, a feature Contatos pode ser usada para escolher um contato da lista de
contatos, e assim, enviar a mensagem. A última feature escolhida é a feature responsável
pelas interrupções que ocorrem quando uma nova mensagem é recebida.

O estudo de caso foi focado no cenário onde o usuário cria uma nova mensagem
a partir de uma opção de criação de novas mensagens pertencente ao menu “Central de
Mensagens”. Como a especificação desse cenário escolhido possui 11 passos, então as
interrupções de chegada de uma mensagem poderão ocorrer em 11 pontos diferentes.

Utilizando o modelo LTS com as interrupções especificadas e realizando uma ge-
ração exaustiva de casos de teste, 6498 casos de teste foram obtidos. Dentre todos os casos
de teste gerados, 6492 verificam cenários onde ocorrem interrupções. Dos 6492 casos de
teste com interrupções, apenas 64 contêm somente uma interrupção. Como já foi expli-
cado, os únicos casos de teste com interrupções que realmente interessam ao time de teste
de interação são aqueles onde há somente uma interrupção. Por isso, podemos concluir
que a geração exaustiva é inadequada ao contexto do teste de interações em aplicações
para celulares. Então, o procedimento para a obtenção de casos de teste de interação de
forma eficiente deverá ser realizado através da utilização de propósitos de teste. Como
a identificação de importantes cenários com interrupções a serem verificados depende da
experiência do testador, alguns cenários foram indicados pelo time de teste de interação.
Portanto, propósitos de teste serão definidos para testar os seguintes cenários indicados:

1. O usuário abre o editor de mensagens e, antes de começar a digitar a mensagem,
uma nova mensagem chega ao celular;

2. O usuário começa a digitar uma mensagem e uma nova mensagem é recebida;
3. O usuário está escolhendo os contatos para enviar a mensagem digitada e uma

nova mensagem chega;
4. O usuário está alterando o tipo da mensagem digitada e uma nova mensagem é

recebida.

139Sessão Técnica 4 - Testes em Sistemas de Software II



Casos de teste podem ser gerados para verificar o primeiro cenário através
do seguinte propósito: “*;A opção direita é "Cancelar";Chegada de uma Men-
sagem;*;Aceitar”. Com isso, somente seis casos de teste foram selecionados e se obser-
vou que os casos de teste contêm somente uma única interrupção e verificam estritamente
o cenário desejado. Com relação ao segundo, terceiro e quarto cenários foram gerados,
respectivamente, cinco, quatro e seis casos de teste, cumprindo os objetivos.

Através dos exemplos utilizados, pode-se constatar que a geração exaustiva de
casos de teste de interrupção é inviável, tornando a utilização de propósitos de teste im-
prescindível. Com relação a comparação com os casos de teste existentes, obtidos ma-
nualmente, foi constatado que os casos de teste obtidos através da estratégia apresentada
cobrem todos os casos de teste existentes. Além disso, foi identificado que apenas o se-
gundo cenário estava sendo verificado pelos casos de teste existentes, ou seja, a estratégia
apresentada neste trabalho se mostrou ser mais eficiente que o processo manual.

Dada a facilidade e a velocidade com que os propósitos de teste podem ser
definidos, a estratégia apresentada neste trabalho é de grande importância para o teste
de interrupção em aplicações para celulares, pois permite o foco em interações especí-
ficas. Isto facilita o processo de integração e evolução das aplicações: adição de novas
interrupções ou features. Bem como reduz a suíte de teste, deixando a exaustão das fun-
cionalidades para o teste de feature.

7. Trabalhos Relacionados
Esta seção apresenta alguns trabalhos relacionados à nossa proposta. Lorentsen et al.
[Lorentsen et al. 2001] apresentam uma maneira de categorizar as interações e criar mo-
delos comportamentais que capturem essas interações. Esse trabalho utiliza Redes de
Petri Coloridas para, manualmente, gerar os modelos comportamentais do sistema e a
partir disso, fazer simulações das interações entre as features. Além do modelo resultante
desse trabalho não possuir informações inerentes ao processo de teste, não há ferramentas
de apoio à geração de casos de teste.

Outro trabalho bastante interessante é o de Jard e Jéron [Jard and Jéron 2005] onde
é apresentada a ferramenta chamada TGV, que é uma ferramenta utilizada na geração
de casos de teste de conformidade a partir da especificação formal de sistemas reativos.
A desvantagem desse trabalho está relacionada ao formato dos modelos de entrada da
ferramenta. TGV recebe como entrada um LTS onde os rótulos são particionados entre
ações de entrada e ações de saída, não sendo possível representar condições associadas
as ações. E também, devido TGV ser uma ferramenta de código fechado, não é possível
fazer adaptações no algoritmo de busca em profundidade para que as peculiaridades dos
modelos com interrupções sejam consideradas.

Os trabalhos apresentados em [Bryce and Colbourn 2005, Cohen et al. 2003]
apresentam uma técnica onde casos de teste são gerados seguindo uma ordem de prio-
ridade e visam garantir que as interações entre cada par de componentes sejam testadas
pelo menos uma vez. Dessa forma, mesmo que não seja possível executar toda a suíte de
teste, devido às restrições citadas, pode-se ao menos executar os casos de teste mais im-
portantes. Mas note que a informação necessária à priorização é dada pelo testador. Nossa
estratégia é similar no sentido de que podemos focar em interações particulares através do
uso de propósitos de teste, mas, devido a expressividade do propósito de teste podemos
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também adicionar ou excluir funcionalidades particulares associadas às interações.

8. Considerações Finais
O trabalho apresentado neste artigo propõe uma estratégia para dar suporte ao teste de in-
terrupção entre features em aplicações para celulares. Casos de uso são transformados em
um modelo LTS a partir do qual casos de teste podem ser obtidos automaticamente. Após
a geração dos casos de teste, técnicas de seleção são aplicadas para reduzir o tamanho da
suíte de teste visando testar funcionalidades específicas.

Como suporte à estratégia, a ferramenta LTS-BT foi estendida. O modelo LTS
utilizado pela ferramenta foi estendido para capturar os comportamentos das interações. O
algoritmo de geração de casos de teste foi adaptado para gerar casos de teste de interação
e uma estratégia para a seleção de casos de teste de interação baseada em propósitos de
teste foi apresentada.

Através do estudo de caso foi verificada a importância da aplicação de uma es-
tratégia de seleção de casos de teste no contexto do teste de interação, o que permite o
foco do teste em interações específicas. Como resultados obtidos, temos que os casos de
teste obtidos realmente atendem as expectativas da equipe de teste de interação. E, como
trabalhos futuros, mais estudos de caso serão realizados com o intuito de obter métricas
que comprovem a viabilidade e a eficácia da estratégia proposta.

Considerando que existem poucos procedimentos sistemáticos para a geração de
casos de teste funcional para aplicações de celulares e que o teste de interação é muito
pouco explorado, especialmente no contexto do desenvolvimento baseado em features,
a principal contribuição deste trabalho caracteriza-se pela definição de uma estratégia
para geração de casos de teste de interação no referido contexto. Além disso, como a
estratégia apresentada está baseada em um modelo comportamental, qualquer tipo de es-
pecificação pode ser utilizada, bastando simplesmente representar o comportamento da
aplicação através da estrutura do LTS Anotado apresentada.

O procedimento apresentado neste trabalho não adiciona custos extras ao processo
de teste, visto que, somente artefatos existentes são utilizados. Muito pelo contrário, cus-
tos podem ser reduzidos dado que, quanto mais cedo um erro for encontrado, menos
onerosa será a correção. Além disso, este trabalho pode contribuir para a melhoria da
qualidade dos produtos vendidos pelas empresas de telecomunicações aos usuários finais,
visto que, novos cenários de teste (cenários que causam interações entre as features) po-
dem ser incluídos no conjunto de casos de teste.
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Abstract. The focus of this paper is on presenting a methodology for 
generating and optimizing test data by employing evolutionary search 
techniques, with basis on the information provided by the analysis and 
interpretation of Java bytecode and on the dynamic execution of the 
instrumented test object. 

The main reason to work at the bytecode level is that even when the source 
code is unavailable, structural testing requirements can still be derived and 
used to assess the quality of a given test set and to guide the evolutionary 
search towards reaching specific test goals. 

Java bytecode retains enough high-level information about the original source 
code for an underlying model for program representation to be built. The 
observations required to select or generate test data are obtained by 
employing dynamic analysis techniques – i.e. by instrumenting, tracing and 
analysing Java bytecode. 

1. Introduction 

Software testing is an expensive process, typically consuming roughly half of the total 
costs involved in the software development process while adding nothing to the raw 
functionality of the final product. Yet, it remains the primary method through which 
confidence in software is achieved.  In industry, this process is often done manually – 
with the responsibility of assessing the quality of a given software product usually 
falling on the software tester. However, locating suitable test data can be time-
consuming, difficult and expensive; automation of test data generation is, therefore, 
vital to advance the state-of-the-art in software testing. 

 Test data selection, generation and optimization deals with locating good test 
data for a particular test criterion. The application of evolutionary algorithms to test 
data generation is often referred to in literature as Evolutionary Testing (Mantere and 
Alander 2005). In evolutionary testing, meta-heuristic search techniques are employed 
to select or generate test data. The search space is the input domain of the test object, 
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and the problem is to find a (minimal) set of input data – test cases – that satisfies a 
certain test criterion. In particular case of object-oriented programs, a sequence of 
method invocations is required to cover the test goal, and the sequence search space is 
an explosive space. The application of search-based strategies for object-oriented unit 
testing has not yet been investigated comprehensively. 

 In this paper, we present an approach for guiding the evolutionary search 
towards generating test sets using coverage metrics derived from the test object’s Java 
bytecode. The main reason to work at the bytecode level is that even when the test 
object’s source code is unavailable, structural testing requirements can still be derived 
and used to assess the quality of a given test set. The observations required to extract 
such metric are obtained by employing dynamic analysis techniques – i.e. by 
instrumenting, tracing and analysing Java bytecode.   

 In the following section, background on the topics of testing methodologies, 
quality criteria, evolutionary search techniques and fitness evaluation is provided; 
related work is reviewed in Section 4. In section 5, we present our methodology for 
employing dynamic analysis of Java bytecode for test quality assessment and 
optimization and, on Section 6 the complete framework of our tool is outlined. The 
concluding chapter resumes the key ideas of this paper and presents some topics for 
future research.  

2. Background 

The assessment of the quality of a given test set can be achieved functionally (black-box 
testing) or structurally (white-box testing). Black-box testing is concerned with showing 
the conformity between the implementation and its functional specification; with white-
box testing techniques, test case design is performed with basis on the program 
structure.  Black-box testing is the most widely used testing approach; however, its 
applicability is often hindered by the need for a formal specification of the test object to 
be available. With white-box testing, the metrics for measuring the thoroughness of a 
given test set can be extracted from the structure of the target’s source code, or even 
from compiled code (e.g. Java bytecode). 

 Traditional white-box criteria include structural (e.g. statement, branch) 
coverage and data flow coverage. The basic idea is to ensure that all of the control 
elements in a program are executed by a given test set, providing evidence of the quality 
of the testing activity; a test set that contains test cases that exercise all such elements is 
said to be adequate with respect to the corresponding criterion. 

 The evaluation of the quality of a given test set and the guidance to the test case 
selection using white-box criteria generally requires the definition of an underlying 
model for program representation – usually a control-flow graph (CFG). The CFG is an 
abstract representation of a given method in a class; control-flow testing criteria can be 
derived based on such a program representation to provide a theoretical and systematic 
mechanism to select and assess the quality of a given test set. 

 Two well known control-flow testing standards to derive testing requirements 
from the CFG are the all-nodes and all-edges criteria (Vincenzi, Delamaro et al. 2006). 
The all-nodes criterion requires that each node of a given CFG is executed at least once. 
To distinguish between instructions that are executed under the normal execution of the 
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program from others that require an exception to be executed, this criterion can be 
subdivided into two non-overlapping testing criteria so that the testing activity can 
focus on different aspects of a program at a time: 

• all-nodes-exception-independent (All-Nodesei): requires every node of the CFG 
reachable through an exception-free path to be executed at least once. 

• all-nodes-exception-dependent (All-Nodesed): requires every node of the CFG 
not reachable through an exception-free path to be executed at least once. 

 Conversely, the all-edges criterion requires that each control-flow deviation is 
executed at least once. To consider the control-flow in relation to the exception-
handling mechanism, this criterion also is subdivided into two non-overlapping testing 
criteria: all-edges-exception-independent (All-Edgesei) and all-edges-exception-
dependent (All-Edgesed). 

 The observations needed to assemble the metrics required by these criteria can 
be collected by abstracting and modelling the behaviours programs exhibit during 
execution – either by static or dynamic analysis techniques (Tracey, Clark et al. 2002). 
Dynamic analysis involves executing the actual test object and monitoring its 
behaviour; while it may not possible to draw general conclusions from dynamic 
analysis, it provides evidence of the successful operation of the software. In contrast, 
static analysis involves the construction and analysis of an abstract mathematical model 
of the system (e.g. symbolic execution). Static analysis is performed without executing 
the method under test, but rather this abstract model; this type of analysis is complex, 
and often incomplete due to the simplifications in the model. 

 If dynamic analysis techniques are employed, the ability to observe program 
execution is paramount. Events that need to be captured range from simple observations 
– such as execution of structural entities – to more complex examinations – such as 
thread and object creation, field manipulations, and object locking behaviour (Kinneer, 
Dwyer et al. 2006). Dynamic monitoring for events in Java software can be achieved 
through instrumentation of Java bytecode.  

 Bytecode is an assembly-like language that retains much of the high-level 
information about the original source program. Class files (i.e. compiled Java programs 
containing bytecode information) are a portable binary representation that contains class 
related data such as the class name, its superclass name, information about the variables 
and constants, and the bytecode instructions of each method (Vincenzi, Maldonado et 
al. 2005).  Using bytecode as the basis for building the CFG allows broadening the scope 
of applicability of software testing tools, since the target object’s source code is often 
unavailable; it can be used, for instance, to perform structural testing on third party Java 
components. In addition, the bytecode can be seen as an intermediate language, so the 
analysis performed at this level can be mapped back to the original high-level language 
that generated the bytecode. 

 Evolutionary algorithms have been used successfully for the unit testing of 
procedural software, and their application to the generation of quality test data for 
object-oriented software is an active field of research.  Within the paradigm of object-
orientation, the major concept is the object – which possesses attributes, constructors 
and methods. A test case for object-oriented software does not comprise only numerical 
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test data; a sequence of constructor and method calls is also necessary. Usually, 
multiple objects are involved in one single test case (Wappler and Lammermann 2005):  

• At the least, an instance of the class under test is needed.  

• Additional objects, which are required (as parameters) for the creation of the 
object under test and for the invocation of the method under test, must be 
available. Again, for the creation of these additional objects, more additional 
objects may be required. 

• Depending on the kind of test, the participating objects may have to be put into 
particular states in order for the test scenario to be processed in the desired way. 
Consequently, method calls must be issued for these objects. 

 A fitness function for object-oriented evolutionary testing must evaluate test 
cases according to their ability to meet a given test goal. If white-box criteria are 
employed, the CFG and the monitored execution of the test object are used to access the 
adequateness of test cases – i.e. if the CFG node and/or path defined as the test goal was 
exercised by the execution of a particular test case over the test object. 

 In (Wappler and Wegener 2006a) a distance-based fitness function, which 
expresses how close the execution of a test case over the test object is to reaching the 
current test goal, was proposed. This closeness is expressed in terms of three distances: 

• The Method Call Distance (dMC): expresses how close the test case execution 
approached the method under test in terms of the number of methods called. In 
case of a runtime exception, execution of a method call sequence terminates 
prematurely, meaning that the method under test is not called. 

• The Control Node Distance (dCN): expresses how close execution of the test 
object approached the target CFG node. 

• The Local Problem Node Distance (dPN): expresses how far  the test object’s 
execution is away from diverging along the branch of the problem node which 
leads to the test goal. 

 The metric dMC works at the test case level, and steers the evolutionary search 
towards producing feasible test cases – i.e. it ensures that a method call sequence of  a 
given test case generates no runtime exceptions that prevent the method under test from 
being called.  

 Metrics dCN and dPN, on the other hand, are employed to cover individual test 
goals on the test object, and are computed with basis on the CFG. In (Wegener, Baresel 
et al. 2001), four methodologies – which depend on the CFG and the required test 
purpose – for guiding the evolutionary search toward reaching particular test goals were 
outlined, and the corresponding fitness functions were described: 

• Node-oriented methods: require the attainment of specific nodes in the CFG 
(e.g. statement test, condition test). 

• Path-oriented methods: require the execution of certain paths in the CFG (e.g. 
path tests). 
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• Node-path-oriented methods: require the achievement of a specific node and, 
from this node, the achievement of a specific path through the CFG (e.g. branch 
test, segment coverage). 

• Node-node-oriented methods: aim to execute program paths that cover certain 
node combinations of the CFG in a pre-determined sequence without specifying 
a specific path between nodes (e.g. data-flow criteria). 

3. Related Work 

Interesting review articles on the topic of Evolutionary Testing include that of McMinn 
(McMinn 2004), who presents a review of meta-heuristic techniques that have been 
used in software test data generation, namely Hill Climbing, Simulated Annealing and – 
most interestingly – Evolutionary Algorithms. Namely, the main achievements in 
automating test data generation in the areas of structural testing, functional testing, and 
grey-box testing are summarized. In (Mantere and Alander 2005) an in-depth index of 
the work developed in the area is provided; topics include genetic algorithms applied to 
coverage testing, test data generation, testing program dynamics, black-box testing and 
software quality.    

 Both works pinpoint the state problem (McMinn and Holcombe 2003) as the 
main issue to be faced by researchers in this field. It occurs with methods that exhibit 
state-like qualities by storing information in internal variables; such variables are 
hidden from the optimization process because they are not available to external 
manipulation. The only way to change the values of these variables is through execution 
of statements that perform assignments to them. In object-oriented software this can 
occur through the use of variables that are protected from external manipulation using 
access modifiers. 

 The first approach to the field of evolutionary testing for object-oriented 
software was presented in (Tonella 2004); in this work, input sequences were generated 
using evolutionary algorithms for the white-box testing of classes. Genetic algorithms 
were the evolutionary approach employed, with potential solutions (test cases) being 
represented as chromosomes. A source-code representation was used, and an original 
evolutionary algorithm – with special evolutionary operators for recombination and 
mutation on a statement level (i.e. mutation operators insert or remove methods from a 
test program) – was defined. A population of individuals, representing the test cases, 
was evolved in order to increase a measure of fitness, accounting for the ability of the 
test cases to satisfy a coverage criterion of choice – the proportion of all control and call 
dependences that lead to the given target. New test cases are generated as long as there 
are targets to be covered or a maximum execution time is reached. However, the 
encapsulation problem was not addressed, and this proposal only dealt with a simple 
state problem; additionally, with this approach, Universal Evolutionary Algorithms – 
evolutionary algorithms, provided by popular toolboxes, which are independent from 
the application domain and offer a variety of predefined, probabilistically well-proven 
evolutionary operators – cannot be applied. 

 An approach which built upon an Ant Colony Optimization Algorithm was 
presented by (Liu, Wang et al. 2005). The focus was on the generation of the shortest 
method call sequence for a given test goal, under the constraint of state dependent 
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behaviour and without violating encapsulation. Ant PathFinder, hybridizing Ant Colony 
Optimization and Multiagent Genetic Algorithms were employed. To cover those 
branches enclosed in private/protected methods without violating encapsulation, call 
chain analysis on class call graphs was introduced. 

 In (Wappler and Lammermann 2005) an approach for the automatic generation 
of test programs for object-oriented unit testing was presented, focusing on the usage of 
Universal Evolutionary Algorithms. An encoding was proposed that represented object-
oriented test programs as basic type value structures, allowing for the application of 
various search-based optimization techniques such as Hill Climbing or Simulated 
Annealing. The generated test programs could be transformed into test classes 
according to popular testing frameworks. The suggested encoding, however, did not 
prevent the generation of individuals which could not be decoded into test programs 
without errors; their fitness function used different penalty mechanisms in order to 
penalize invalid sequences and to guide the search towards regions that contained valid 
sequences. Due to the generation of infeasible sequences, the approach lacked 
efficiency for more complicated cases. 

 In (Wappler and Wegener 2006b) a different approach to the subject was 
presented. Potential solutions were encoded using a Strongly-Typed Genetic 
Programming (STGP) methodology, with method call sequences being represented by 
method call trees; these trees are able to express the call dependences of the methods 
that are relevant for a given test object. To account for polymorphic relationships which 
exist due to inheritance relations, the STGP types used by the function set are specified 
in correspondence to the type hierarchy of the test cluster classes. The emphasis of this 
work is on sequence feasibility; the usage of STGP preserves feasibility throughout the 
entire search process. The fitness function does need, however, to incorporate a penalty 
mechanism for test cases which include method call sequences that generate runtime 
exceptions.  The issue of runtime exceptions was precisely the main topic in (Wappler 
and Wegener 2006a). This methodology yielded very encouraging results. For a simple 
custom-tailored test cluster, the set of generated test cases achieved full (100%) branch 
coverage: during the search, 11966 test programs were generated and evaluated, and the 
resulting test set contained 3 test cases; a control run, in which random test cases where 
produced for comparison purposes, stopped after having evaluated 43233 test programs 
(in accordance to the specified termination criteria), and the generated test set achieved 
a coverage of 66%. In a more complex scenario, four classes where tested and full 
coverage was achieved for all of the test objects. 

 In the abovementioned approaches, the underlying model for program 
representation is built with basis on the test object’s source-code; moreover, 
instrumentation of the test object for extracting tracing information is also done at the 
source-code level. To the best of our knowledge, there are no evolutionary approaches 
to the unit-testing of object-oriented software that employ dynamic bytecode analysis to 
derive structural testing criteria.   

 The application of evolutionary algorithms and bytecode analysis for test 
automation was, however, already studied in different scenarios. In (Cheon, Kim et al. 
2005) an attempt to automate unit testing of object-oriented programs is described. A 
black-box approach for investigating the use of genetic algorithms for test data 
generation is employed, and program specifications written in JML are used for test 
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result determination. The JML compiler was extended to make Java bytecode produce 
test coverage information. In (Muller, Lembeck et al. 2004), the layout of a symbolic 
Java virtual machine (SJVM), which discovers test cases using a definable structural 
coverage criterion with basis on static analysis techniques, is described. Java bytecode 
is executed symbolically, and the decision whether to enter a branch or throw an 
exception is based on the earlier constraints, a constraint solver and current testing 
criterion. The SJVM has been implemented in a test tool called GlassTT. This work, 
however, doesn’t address exception-related and method interaction-related criteria, and 
only procedural software scenarios are described. 

4. Dynamic Analysis Of Java Bytecode For Test Quality Optimization 

The focus of this paper is on presenting a methodology for generating and optimizing 
test data by employing evolutionary search techniques, solely with basis on the 
information provided by the analysis Java bytecode and on the dynamic execution of the 
instrumented test object’s class files. 

 In this section, the simple test cluster defined in (Wappler and Wegener 2006a) 
is used for demonstration purposes. We focus on the Controller.reconfigure(Config) 
public method; its source code is reproduced in Figure 1. 

 

     public void reconfigure(Config cfg) throws Exception { 
         if( cfg.getSignalCount() > MAX_SIGNALS ) 
             throw new Exception("Too many signals."); 
         if(cfg.getPort()<MIN_PORT||cfg.getPort()>MAX_PORT)  
             throw new Exception("Invalid port."); 
         this.cfg = cfg; 
         signals = new int[cfg.getSignalCount()]; 
     } 

Figure 1. Source code for the method Controller.reconfigure(Config)

 The source code provided by this example was compiled using JDK 1.5. The 
bytecode instructions of the compiled Controller.reconfigure(Config) public method 
are depicted in Figure 2. 

4.1. Bytecode Analysis 

In order to understand the details of Java bytecode, a preliminary discussion on how the 
Java virtual machine (Lindholm and Yellin 1999) works regarding the execution of the 
bytecode must take place. A JVM is a stack-based machine; each thread has a JVM 
stack which stores frames. A frame is created each time a method is invoked, and 
consists of an operand stack, an array of local variables, and a reference to the runtime 
constant pool of the class of the current method (Haggar 2001).   

 The array of local variables contains the parameters of the method and the 
values of the local variables. The size of the array of local variables is determined at 
compile time, and is dependent on the number and size of local variables and formal 
method parameters. The parameters are stored first, beginning at index 0. If the frame is 
for a constructor or an instance method, the this reference is stored at location 0; 
location 1 contains the first formal parameter, location 2 the second, and so on. For a 
static method, the first formal method parameter is stored in location 0, the second in 
location 1, and so on. The operand stack is a LIFO stack used to push and pop values; 
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its size is also determined at compile time. Certain bytecode instructions push values 
onto the operand stack; others take operands from the stack, manipulate them, and push 
the result. The operand stack is also used to receive return values from methods. 

 In Figure 2, The aload_1 instruction at location 0 pushes the value from the 
index 1 of local variable table onto the operand stack – i.e. it pushes the parameter cfg 
of the method Controller.reconfigure(Config cfg) onto the top of the operand stack 
(a reference to an object of type Config). The invokevirtual instruction at location 1 
invokes the instance method Config.getSignalCount() on the object cfg (popped from 
the top of the operand stack); the value returned by this method is pushed onto the top 
of the operand stack.  The iconst_5 instruction at location 4 loads the integer value 5 
onto the top of the operand stack. At this point, the operand stack contains two values: 
the integer 5 on top, and the value returned by the Config.getSignalCount() on the 
bottom. The if_icmple instruction loads both those values from the operand stack, and 
compares them: if 5 is lower than or equal to the value returned from the 
getSignalCount method, instruction flow is transferred to instruction 18. 

 

cfg.Controller.public_void_reconfigure(cfg.Config_cfg) 
_throws_java.lang.Exception 
Code(max_stack = 3, max_locals = 2, code_length = 64) 
0:    aload_1 
1:    invokevirtual cfg.Config.getSignalCount ()I (6) 
4:    iconst_5 
5:    if_icmple #18 
8:    new <java.lang.Exception> (7) 
11:   dup 
12:   ldc "Too many signals." (8) 
14:   invokespecial java.lang.Exception (java.lang.String) 
17:   athrow 
18:   aload_1 
19:   invokevirtual cfg.Config.getPort ()I (10) 
22:   sipush 8000 
25:   if_icmplt #38 
28:   aload_1 
29:   invokevirtual cfg.Config.getPort ()I (10) 
32:   sipush 8005 
35:   if_icmple #48 
38:   new <java.lang.Exception> (7) 
41:   dup 
42:   ldc "Invalid port." (11) 
44:   invokespecial java.lang.Exception (java.lang.String) 
47:   athrow 
48:   aload_0 
49:   aload_1 
50:   putfield cfg.Controller.cfg Lcfg/Config; (2) 
53:   aload_0 
54:   aload_1 
55:   invokevirtual cfg.Config.getSignalCount ()I (6) 
58:   newarray <int> 
60:   putfield cfg.Controller.signals [I (3) 
63:   return 

Figure 2. Java bytecode for the method Controller.reconfigure(Config)

 This brief analysis helps to support the following conclusions: firstly, the 
bytecode instructions contain enough high-level information for coverage criteria to be 
applied at the bytecode level; secondly, it is possible to group some instructions into a 
smaller set of basic blocks that can ease the representation of the compiled program 
using a CFG and, consequently, the application of dynamic analysis and structural 
coverage metrics on the target object. 
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 The purpose of the aload_1 instruction is, in fact, to prepare the operand stack 
for the getSignalCount method call at location 2. Equally, the iconst_5 instruction 
prepares the stack for the if instruction on location 5. We group these instructions into 
two basic blocks: the first pair is grouped into a Call block; the second pair is grouped 
into a Basic Instruction block of the sub-type “if”. 

4.2. CFG Definition and Interpretation 

In our approach, bytecode instructions are grouped into a set of basic blocks – namely, 
Basic Instruction blocks and Call Blocks. These blocks cover the core of nodes required 
to build the CFG graph. 

 Basic Instruction blocks encompass regular bytecode instructions, including the 
decision and branching instructions that can influence control flow – namely the sub-
types “if”, “goto”, “jsr”, “switch”, “return”, “ret”, “throw”, “sumthrow” and “exit”. 
They are represented in the CFG by Basic Instruction nodes. Call blocks represent 
bytecode instructions that cause control flow to be transferred to another method; they 
contain the high-level information needed to identify the method being called, and are 
represented in the CFG by Call nodes. In our example, bytecode instructions are 
grouped in accordance to Table 1. 

Table 1. Mapping between bytecode instructions, basic instruction blocks,  
basic intruction block subtypes, and node numbers in the CFG depicted in Figure 3. 

initial 

bc inst 

final 

bc inst 

node 

type 

node 

subtype 

node 

number 

0 

4 

8 

18 

22 

28 

32 

38 

48 

58 

1 

5 

17 

19 

25 

29 

39 

47 

55 

63 

Call 

Basic 

Basic 

Call 

Basic 

Call 

Basic 

Basic 

Call 

Basic 

 

If 

Throw 

 

If 

 

If 

Throw 

 

Return 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

11 

12 

13 

15 

  Additionally, other types of nodes which represent virtual operations are 
defined: Entry nodes, Exit nodes, and Return nodes. These virtual nodes encompass no 
bytecode instructions; they are used to represent certain control flow hypothesis. 

 As mentioned above, Call blocks transfer control flow to the CFG of another 
method; the method called, in turn, can return normally or with an exception. In order to 
differentiate these situations, Return nodes are created. They follow Call nodes, and are 
transversed when the called method returns regularly; if the called method returns with 
an exception, either the exception is dealt with internally or control flow jumps to an 
Exit node that causes the method to return with an exception itself.  

 Exit nodes follow other nodes that can cause the method to return; a different 
Exit node is created for each return scenario – including “return” and “throws” 
instructions, and method call instructions that may return an exception.  

 Entry nodes identify the starting point of the CFG. They simply indicate the 
method’s entry point; there’s only one Entry block node per method.  
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Figure 3. Control-Flow Graph for the method Controller.reconfigure(Config).

 The CFG generated for the method Controller.reconfigure(Config) is depicted 
of Figure 3. A brief overview follows: node #1 is the Entry node; it is connected by a 
directed edge to Call node #2, which transfers control flow to the 
Config.getSignalCount() method; if Config.getSignalCount() method returns 
regularly, Return node #4 is next; if it throws an exception, Exit node #18 is transversed 
and Controller.reconfigure(Config) returns with an exception itself. 

4.3. Test Set Evaluation and Optimization 

Using the CFG built with basis on the test object’s bytecode, it is possible to evaluate 
thoroughness of the test set with basis on the quality criteria proposed by (Vincenzi, 
Maldonado et al. 2005; Vincenzi, Delamaro et al. 2006); moreover, it is possible to 
optimize the test set by employing the evolutionary search techniques proposed by 
(Wegener, Baresel et al. 2001; Wappler and Wegener 2006a; Wappler and Wegener 
2006b). Both methodologies were introduced in the Background section. 
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 In order to access the thoroughness of the testing process according to the all-
nodes and all-edges criteria, the test object’s class files must be instrumented for Basic 
block and Call block dispatch, in accordance to the CFG defined as the underlying 
representation. Dynamic analysis is performed by executing the instrumented test object 
using each test case of a given test set as input; the trace files produced must then be 
analyzed for the coverage metrics to be calculated. 

 

public void testReconfigure() throws Exception 
{ 
   System.out.println("reconfigure"); 
          
   int expected = 8000; 
         
   Config cfg = new Config(9999); 
   cfg.setPort(expected); 
   Controller instance = new Controller();       
   instance.reconfigure(cfg); 
 
   int actual = cfg.getPort(); 
         
   assertEquals(expected, actual);     
} 

Figure 4. Sample test case for method Controller.reconfigure(Config)

 Exception-independent control-flow analysis implies the coverage of the 
bytecode instructions represented by Basic Instruction nodes and Call nodes (in the case 
of all-edgesei criterion, by exercising all available branches). Trace files for the 
execution of the instrumented test object defined in Figure 2 using the test case depicted 
in Figure 4 yield the transversal of nodes #2, #4, #6, #8, #13 and #15 – i.e. 66% all-
nodesei coverage (nodes #5 and #12 aren’t exercised) and 90% all-edgesei coverage 
(edge #11 #12 isn’t exercised; edges beginning at virtual nodes aren’t considered) is 
achieved.   

 When employing exception-dependant coverage criteria, Exit nodes and Basic 
Instruction nodes of the subtype “jsr” constitute the focus of the analysis.  The all-
nodesei criterion implies the coverage of catch and finally Java blocks; additionally, 
the all-edges criterion also implies the transversal of all the edges that lead to Exit nodes 
that follow Call nodes. 

 Specific fitness functions have to be defined for each coverage criterion; we 
employ the methodologies proposed by (Wegener, Baresel et al. 2001). Each individual 
fitness function, depending on the coverage criterion of choice, is defined as follows 
(discussion includes examples related to the coverage information extracted from the 
trace files described above):  

• all-nodesei: a node-oriented fitness function is used, which allows the search to 
be guided towards achieving every individual test goal – e.g. test cases that 
exercise nodes #5 and #12 must be created. 

• all-edgesei: a node-path-oriented fitness function is used, which allows the 
search to be guided towards reaching a specific problem node and, from there, 
following a certain path – e.g. a test case that considers node #11 as the problem 
node and transverses edge #11 #12 must be created. 

• all-nodesed: a node-path-oriented fitness function is used, which allows the 
coverage of all bytecode instructions that are encompassed in catch and finally 
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blocks, and that can be reached through a jsr bytecode function. Basic 
Instruction nodes of the subtype “jsr” are the problem nodes. 

• all-edgesed: a node-node-oriented fitness function is used. In addition to the 
nodes encompassed by catch and finally blocks, test cases must be generated 
that reach every single Call node and, from there, transverse the Exit node that 
corresponds to the called methods exceptional return – e.g. test cases must be 
generated that consider nodes #18 to #23 as individual goals for the evolutionary 
search. 

5. Framework Description 

The focus of our tool is on the creation and optimization of a test set that maximizes 
code coverage. Optimization occurs at the test set level and at the test case level: we 
aim to generate a set that can help gain confidence in the software under test using 
white-box metrics, and to generate the shortest sequence for a given test goal. 

 The process of CFG building, bytecode instrumentation and event tracing is 
achieved with the aid of Sofya (Kinneer, Dwyer et al. 2006), a dynamic analysis 
framework developed at the University of Nebraska, USA, that is particularly suited for 
developing dynamic analysis tools. The Sofya package provides implementations and 
tools for the construction of various kinds of graphs – most notably CFGs – and native 
capabilities for dispatching event streams of specified program observations, which 
include instrumentators, event dispatchers, and event selection filters for semantic and 
structural event streams. Additionally, it contains tools to perform various analyses 
using the outputs generated by its components (statistics, coverage reports, …) and to 
visualize the trace files produced by the executions of instrumented programs. 

 In the context of our tool, Sofya is employed to instrument classes for structural 
event dispatch. Basic Block instrumentation enables the observations of the virtual 
Entry, Exit and Return blocks, Call blocks and Basic Instruction blocks transversed 
during a given program execution. Our tool automatically executes instrumented 
programs, and compares the trace files produced to the statically generated CFGs in 
order to compute the fitness function. 

 For evolving the set of test cases, the Evolutionary Computation in Java (ECJ) 
package (Luke, Panait et al. 2007) is used in a similar fashion to the one proposed in 
(Wappler and Wegener 2006a; Wappler and Wegener 2006b). ECJ is a research 
package, developed at the George Mason’s University, USA, that incorporates several 
Universal Evolutionary Algorithms, and includes built-in support for Set-Based 
Strongly-Typed Genetic Programming. It is highly flexible, having nearly all classes 
and their settings being dynamically determined at runtime by user provided parameter 
files. 

 Parameter files containing all the constraints defined by the function set are 
automatically generated by our tool: firstly, the Test Cluster and the Type Set for the 
Class Under Test are extracted by means of the Java Reflection API; then, the Extended 
Method Call Dependence Graph (EMCDG) is computed, and a Function Set for each of 
the public methods is derived; finally, ECJ parameter files are automatically generated 
for each of the function sets produced.  
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 jUnit is used as the front-end for our tool, as it constitutes both the starting and 
ending points of the software testing process: the initial population of test cases can 
optionally be derived from those defined by the user using jUnit (the initial population 
can also be created automatically), and the generated test programs can be transformed 
into test classes that can be loaded into the jUnit framework. The major usage scenario 
is the generation of test cases that complete a test set in order to maximize code 
coverage.  The rationale for minimizing the length of the method call sequence of test 
cases is that of simplifying the user’s task of defining assertions. 

6. Conclusions and Future Work 

This paper presents the rationale and introduces the methodology for generating and 
optimizing test sets with basis on metrics derived from the dynamic analysis of the test 
object’s Java bytecode. A Control-Flow Graph is used as the underlying model for 
program representation, and it is build solely with basis on the high-level information 
extracted from the Java bytecode of the test object. Bytecode instructions are grouped 
into a smaller set of Basic Instruction and Call blocks with the intention of easing the 
representation of the test object’s control flow, and additional virtual nodes are defined 
to facilitate the dynamic analysis phase. The methodology for evaluating the test set 
includes instrumenting the bytecode for basic block analysis and structural event 
dispatch, and executing the instrumented test object using the generated test cases as 
inputs, with the intention of collecting trace files with which to derive coverage metrics. 
Methodologies for defining fitness functions in order to achieve the particular criteria-
related test goals are introduced.   A general overview on how our automated software 
testing tool is integrated is given.  

 Evolutionary testing is an emerging methodology for automatically generating 
high quality test data. Future work includes performing a case-study in a real 
development context in order to demonstrate the usefulness and applicability of the 
methodology and experiment different approaches to the evolutionary paradigm 
employed. Namely, we aim to fine-tune the fitness functions employed for working at 
the bytecode level. Further research must also be made on the topic facilitating the 
user’s task of defining assertions for the generated test cases (e.g. by minimizing the 
length of method call sequence of test cases) and on the possibility of using distinct 
strong-typing mechanisms for the definition of the constraint imposed by the object-
oriented paradigm. 
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Resumo. Recentemente, o avanço no uso de tecnologias de redes sem fio tem
proliferado o número de redes móveis sem fio que operam em modo ad hoc. Por
caracterizar-se como uma classe particular de sistemas distribuı́dos, onde os
atrasos e perdas de mensagens são mais significativos e onde há mobilidade de
nodos, redes móveis sem fio demandam algoritmos especializados. Este artigo
avalia as caracterı́sticas dos principais algoritmos de detecção de defeitos para
redes móveis sem fio e os compara em relação ao número de broadcasts gerados
e em relação a qualidade de serviço apresentada. Como resultado observa-
se que a escolha do algoritmo deve ser guiada pela necessidade da aplicação
combinada com a capacidade de energia da rede.

Abstract. Recently, the advance in the use of wireless technologies increased the
number of wireless networks that operate in ad hoc mode. As a particular class
of distributed systems, where delays and message loss are more significant and
where there is nodes mobility, wireless ad hoc networks demand specialized al-
gorithms. This paper evaluates the characteristics of failure detector algorithms
for wireless ad hoc networks and compare them from number of generated bro-
adcasts and quality of service. As result we show that the algorithm choice must
be driven by application requirement and network energy capability.

1. Introdução

O crescimento tecnológico ocorrido nos últimos anos na área de redes sem fio criou
demanda pela melhoria na qualidade dos softwares e hardwares para redes sem fio
[Mateus and Loureiro 2005]. A necessidade de trocar informações de maneira simples e
direta, faz com que as redes ad hoc sem fio, também conhecidas como MANETs (Mobile
Ad hoc NETworks), sejam cada vez mais utilizadas quando trata-se de celulares, PDAs ou
notebooks. Redes ad hoc não exigem infra-estrutura para a comunicação, pois seus nodos
podem comunicar-se diretamente enquanto o alcance de transmissão de seu rádio permitir
comunicação com vizinho(s). Do mesmo modo, MANETs formadas por nodos sensores
(nodo com sensor, processador e rádio) encontram uma diversidade de aplicações como,
por exemplo, em monitoramento ambiental. Uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF)
caracteriza-se por sua mobilidade, limitações no consumo de energia e grande número
de nodos [Pereira et al. 2003] e pode ser definida como uma classe particular de sistemas

∗Projeto apoiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do RS - FAPERGS (Proc. 05/51231.1).
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distribuı́dos [Heidemann et al. 2001]. Neste artigo referencia-se uma MANET ou RSSF
simplesmente por Rede Móvel Sem Fio (RMSF).

Por definição, RMSFs possuem a mesma redundância intrı́nseca encontrada em
sistemas distribuı́dos, o que é desejável para sistemas tolerantes a falhas, mas a mobi-
lidade e a maior vulnerabilidade a perda de mensagens dificulta a reutilização direta de
algoritmos e protocolos já desenvolvidos para sistemas distribuı́dos que executam em re-
des tradicionais. Como conseqüência, os algoritmos fundamentais dos mecanismo de
tolerância a falhas, também chamados de blocos básicos de construção [Jalote 1994], ne-
cessitam ser reavaliados.

O detector de defeitos, que é um algoritmo distribuı́do que fornece informações
sobre suspeitas de defeitos em componentes monitorados [Felber et al. 1999], é um bloco
básico importante na construção de protocolos de acordo [Chandra and Toueg 1996], fun-
damentais na implementação de técnicas de tolerância a falhas. Duas propriedades carac-
terizam um detector de defeitos [Chandra and Toueg 1996]: a abrangência (completeness)
e a exatidão (accuracy). A abrangência se refere a capacidade para detectar defeitos de
nodos que realmente falharam, enquanto que a exatidão se refere a capacidade de não
cometer falsas suspeitas. A especificidade de cada propriedade num dado algoritmo de
detecção determina sua classe de detecção.

Diversos algoritmos para detecção de defeitos em RMSF foram propostos re-
centemente [Tai et al. 2004, Hutle 2004, Friedman and Tcharny 2005] e foram alvo de
trabalho prévio [Gracioli and Nunes 2006], onde observa-se que considerando o mo-
delo de comunicação adotado, os algoritmos podem ser agrupados em duas estratégias:
baseados em cluster [Tai et al. 2004] e baseados em fofocas (gossip) [Hutle 2004,
Friedman and Tcharny 2005]. Os baseados em fofocas, por derivarem do algoritmo Gos-
sip [Renesse et al. 1998], são referidos neste texto como baseados no Gossip. Porém,
uma avaliação qualitativa entre as estratégias e seus algoritmos ainda não é conhecida.
Este artigo avalia as duas estratégias e seus algoritmos através da comparação dos detec-
tor de defeitos, incluindo o Gossip, considerando as métricas primárias de qualidade de
serviço para detectores de defeitos [Chen et al. 2002] e o número de broadcasts realizado
por cada algoritmo.

Este artigo está organizado da seguinte maneira. Na seção 2, as duas estratégias
e os algoritmos que fazem parte delas são apresentados em maiores detalhes. Na seção
3, são apresentadas as avaliações e os testes realizados. As discussões dos principais
resultados, bem como dos trabalhos futuros, são apresentados na seção 5.

2. Estratégias para Detecção de Defeitos em RMSF
De acordo com o modelo de comunicação, detectores de defeitos para RMSF podem
ser classificados em duas estratégias [Gracioli and Nunes 2006]: baseados em cluster e
baseados no algoritmo Gossip. Nesta seção cada estratégia é apresentada através de seus
algoritmos.

2.1. Detector de Defeitos Baseado em Cluster
Num detector de defeitos que usa um modelo de comunicação baseado em cluster, um
cluster pode ser visto como um cı́rculo com o raio igual ao alcance de transmissão do nodo
central, chamado de clusterhead (CH). Cada cluster tem somente um CH e a função do
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CH dentro do seu cluster é detectar os nodos defeituosos. Como numa RMSF pode existir
vários clusters um nodo que consegue se comunicar com dois clusterheads é chamado de
gateway (GW) e é utilizado para transmitir informações de estado entre cluster. Os nodos
que não são nem CHs e nem GWs são chamados de membros ordinários (OM). Para a
escolha dos CHs, GWs e OMs um algoritmo de formação de cluster (AFC) precisa ser
utilizado. Os principais objetivos desse algoritmo são: permitir que a comunicação seja
robusta, escalável e eficiente; e resolver os problemas da mobilidade e escalabilidade dos
nodos que são comuns em RMSF [Tai and Tso 2004].

No detector de defeitos baseado em cluster proposto por [Tai et al. 2004] destaca-
se dois algoritmos: um responsável pela formação do cluster e outro responsável pelo
serviço de detecção de defeitos (SDD).

O AFC é uma variante do algoritmo Lowest-ID [Gerla and Tsai 1995] e possui as
seguintes propriedades:

• (i) assegura que um GW é afiliado a um e somente um cluster e que existirão
vários nodos candidatos a GW;

• (ii) cria CHs substitutos (Deputy Clusterheads - DCHs) e backup gateways
(BGWs) que deixam o detector mais flexı́vel a defeitos dos nodos;

• e (iii) permite que as informações coletadas na primeira rodada do AFC sejam
utilizadas também na primeira rodada do algoritmo do SDD1.

O algoritmo do SDD é dividido em duas etapas: intra-cluster e inter-cluster. Na
etapa intra-cluster, ele é baseado em heartbeats e consiste em 3 fases. Na primeira,
cada membro de um cluster local C envia uma mensagem heartbeat contendo o seu NID
(identificador do nodo). A mensagem corresponde a um broadcast que alcança o CH e os
nodos vizinhos (dentro do alcance de transmissão do nodo). Na segunda, todo nodo envia
para o seu CH, também via broadcast, um relatório de todos os heartbeats dos nodos
que ele conseguiu ouvir durante a primeira fase. Na terceira, analisando as informações
coletadas na primeira e segunda fases, o CH identifica os nodos suspeitos e então trans-
mite uma mensagem de atualização para o cluster, indicando sua decisão. Um nodo v é
determinado falho se e somente se o CH não receber nem o heartbeat de v na primeira
fase, nem o relatório de v na segunda fase e nenhum dos relatórios recebidos pelo CH na
segunda fase refletir o conhecimento do heartbeat pertencente ao v. Um CH, por sua vez,
é julgado suspeito se e somente se o DCH não receber nem o heartbeat do CH na primeira
fase, nem o relatório do CH na segunda fase, nenhum dos relatórios recebidos pelo DCH
conter informações sobre o heartbeat do CH e se o DCH não receber a mensagem de
atualização dos estados enviada pelo CH na terceira fase. Para garantir a propagação da
informação entre clusters distintos, após a terceira fase, o algoritmo inter-cluster do SDD
consiste em repassar a outros clusters, via GW, a informação sobre suspeitos.

Em sı́ntese, um detector de defeitos baseado em cluster precisa ter um algo-
ritmo de formação de cluster e um algoritmo para detecção de defeitos intra-cluster com
disseminação de informações inter-cluster.

2.2. Detectores de Defeitos Baseados no Algoritmo Gossip
No algoritmo Gossip [Renesse et al. 1998] cada nodo da rede é um monitor/monitorado
e mantém uma lista contendo o endereço e um inteiro (contador de heartbeat) para cada

1Depois da primeira rodada, os algoritmos de formação de cluster e do SDD executarão separadamente.
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nodo do sistema. A cada intervalo Tgossip, um nodo escolhe aleatoriamente um ou mais
vizinhos para enviar a sua lista. A lista recebida é unida com a lista que o receptor possui
e o maior valor do contador de heartbeat presente nas listas é mantido na lista final. Cada
nodo mantém o instante do último incremento do contador de heartbeat. Se o contador
não for incrementado em um intervalo de Tfail unidades de tempo então o membro é
considerado suspeito, mas colocado na lista de suspeitos apenas após Tcleanup unidades
de tempo. O ponto chave do algoritmo é que ele independe de topologia, pois um nodo
conhece seus vizinhos ao longo do tempo através de mensagens que passam de vizinhos
para vizinhos [Renesse et al. 1998]. Por esta razão o algoritmo é capaz de suportar a
mobilidade dos nodos em redes móveis e por isso serve como base para outros detectores
de defeitos propostos para RMSF e que são detalhados a seguir.

Em [Friedman and Tcharny 2005] foi proposta uma adaptação do modelo de
detecção de defeitos Gossip para redes móveis sem fio. O algoritmo usa um contador
de heartbeat que é incrementado toda vez que um novo heartbeat de algum vizinho é
recebido. Na teoria, a cada π unidades de tempo (equivalente a um timeout) um heartbeat
deveria ser recebido, mas na prática isso pode não acontecer devido ao problema da mo-
bilidade ou devido ao aumento do caminho (maior quantidade de nodos presente na rede).
Para evitar falsas suspeitas, o algoritmo então aguarda por um máximo de γ heartbeats
antes de suspeitar de um nodo entre o recebimento de dois heartbeats consecutivos. O
algoritmo espera que os nodos estejam em movimento, hora fazendo parte da rede, hora
estando fora do alcance de transmissão. O principal desafio é encontrar um valor de γ
tal que com o passar das rodadas mesmo que um nodo vá para fora do alcance de trans-
missão, este nodo não seja suspeito, pois o valor de γ deveria estar ajustado para o tempo
desse movimento. O algoritmo mantém as seguintes propriedades:

• garante que todos os processos defeituosos serão eventualmente suspeitos;
• a cada π unidades de tempo o número total de mensagens enviadas é O(n), sendo

n o número de nodos da rede;
• o algoritmo tem um melhor desempenho quando a conectividade e o número de

nodos da rede aumentam. Isso se deve ao fato de que quando a conectividade da
rede é ruim, a disseminação de uma detecção de defeito realizada por um nodo
alcançará um pequeno número de vizinhos criando um número maior de falsas
detecções. Se o número de nodos da rede aumenta, conseqüentemente a conecti-
vidade aumenta e a caracterı́stica epidêmica do protocolo melhora o desempenho.

Outro algoritmo baseado no Gossip foi proposto em [Hutle 2004]. O algoritmo
foi proposto para redes esparsamente conectadas, onde os nodos podem somente se co-
municar com seus vizinhos via broadcast sem fio, e também baseia-se em rodadas locais
e repasse de informações (fofocas). No algoritmo, o número total de nodos do sistema
não precisa ser conhecido, mas um nodo necessita conhecer o jitter (variação de atraso)
na comunicação entre seus vizinhos diretos. Esse conhecimento na variação de atraso ne-
cessita um sincronismo na comunicação direta entre dois nodos vizinhos, o que pode ser
obtido reservando um limite na largura de banda para o detector de defeitos e limitando
o seu número de mensagens. No algoritmo, cada nodo p mantém para todo outro nodo
q um contador de heartbeats, um contador de distância (que contém a estimativa sobre a
atual distância de q) e um vetor de time-stamp que mantém a última rodada que p recebeu
um heartbeat de q. Através do contador de distância, o algoritmo obtém uma noção de
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quantos hops de distância um nodo está de outro e conseqüentemente quantos repasses
precisa realizar.

2.3. Discussão das Estratégias

Um detector de defeitos com uma arquitetura de comunicação baseada em cluster per-
mite que haja uma visão sobre a hierarquia dos nodos na rede (CH, GW e OM). Permite
também, que um algoritmo de detecção de defeitos seja executado paralelamente dentro
do cluster [Tai et al. 2004]. Em cada cluster existe uma divisão das tarefas, o AFC é
responsável por tratar do problema da mobilidade e escalabilidade dos nodos enquanto
o algoritmo do SDD é responsável em detectar o defeito. O resultado de uma detecção
dentro de um cluster é repassado para outros clusters através dos GWs, de maneira que
o detector explora a redundância de mensagens, que é comum em redes móveis sem fio,
o que atenua os efeitos do problema da vulnerabilidade a perda de mensagens e deixa o
SDD mais robusto.

Por outro lado, os detectores de defeitos baseados no protocolo gossip são mais
flexı́veis, pois não dependem de uma hierarquia ou topologia fixa, tal como a de clusters.
Desta forma dispensam a necessidade de algoritmos de formação de hierarquias (AFC),
pois a configuração dos nodos é feita dinamicamente através da troca de mensagens, tra-
tando do problema da mobilidade. Além disto, cada nodo difunde as suas informações
para um ou mais de seus vizinhos fazendo com que essas informações possam chegar
para um outro nodo que não faz parte da sua vizinhança, tornando a detecção abran-
gente. As vezes, tendem a sacrificar o alcance do nodo pela velocidade ou eficiência
[Tai and Tso 2004]. Em geral são mais simples de serem implementados.

3. Avaliações e Testes

Para avaliar as estratégias apresentadas na seção 2, quatro métricas foram utiliza-
das: as três métricas primárias para avaliar a qualidade de serviço dos detectores
[Chen et al. 2002] e uma relacionada o consumo de energia.

• Tempo de Recorrência ao Erro (Mistake recurrence time TMR): mede o tempo
entre dois erros consecutivos cometidos pelo detector (suspeita incorreta).

• Tempo Médio de Duração de Falsas Suspeitas (Mistake Duration TM ): mede o
tempo que o detector de defeitos leva para corrigir um erro.

• Tempo de Detecção (Detection Time TD): mede o tempo para que todos os nodos
suspeitem de um nodo defeituoso.

• Número de Broadcasts: mede o número de broadcasts em cada algoritmo para
poder ter uma estimativa do gasto de energia através do uso do rádio.

O ambiente de testes foi o simulador JiST/SWANS, na sua versão 1.0.6, suportado
pela JVM Java 1.4.2 08. No simulador, o modelo de mobilidade dos nodos utilizado foi o
Random Waypoint [Johnson and Maltz 1996], onde o nodo escolhe uma direção aleatória
e uma velocidade entre os valores mı́nimo e máximo disponı́veis e se move até o ponto de
destino dentro do campo de simulação. Ao chegar no destino, o nodo permanece parado
por um tempo definido (tempo de pausa) e após o término desse tempo repete o processo
novamente. Quanto maior é o tempo de pausa mais estática é a rede e quanto mais este
valor se aproxima a zero maior é a mobilidade existente na rede.
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Assumindo um modelo de falhas do tipo colapso, na simulação falhas são simula-
das interrompendo definitivamente o envio de mensagens. A mobilidade foi configurada
com um tempo de pausa 15 segundos,2 com velocidade variando de 0 m/s (nodo parado)
até 2 m/s. Todos os testes foram realizados em um campo de 300m x 300m em uma
simulação de 30 minutos e variando o número de nodos e o alcance de transmissão.

Entretanto, como os algoritmos diferem em alguns parâmetros de configuração,
foi realizado inicialmente testes para a escolher os parâmetros dos algoritmos (subseção
3.1), para então realizar a comparação (subseção 3.2).

3.1. Escolha dos Parâmetros dos Algoritmos

O objetivo dessa etapa é verificar qual são os melhores parâmetros para cada algoritmo,
considerando as métricas utilizadas. No caso do algoritmo Gossip, procura-se o Tgossip

e o Tcleanup
3. Observa-se que os valores encontrados também servem para configurar os

outros dois algoritmos baseados no Gossip. No algoritmo baseado em cluster, busca-se
obter o melhor valor para o tempo (timeout) entre a primeira e segunda fases (Tfases) e
também o tempo entre duas primeiras fases consecutivas (TSDD).

3.1.1. Valores para o Algoritmo Gossip

O algoritmo Gossip possui parâmetros que são usados para o seu funcionamento. A cada
intervalo de tempo Tgossip o nodo escolhe aleatoriamente um ou mais vizinhos para enviar
a sua lista e a cada Tcleanup unidades de tempo o nodo varre a sua lista procurando por
vizinhos que não atualizaram seus contadores de heartbeats. Porém, para o ambiente de
teste apresentado anteriormente, esses valores ainda não são conhecidos. Por esta razão, a
primeira tarefa é escolher quais os valores para Tgossip e Tcleanup que melhor se encaixam
no ambiente de simulação. Para isso usou-se 20 nodos com alcance de transmissão de 25
metros e os valores para Tgossip foram fixados em 5, 8, 10, 12 e 15 segundos. Já os valores
para o Tcleanup foram atribuı́dos como sendo igual, 2 e 3 vezes o valor do Tgossip.

O primeiro teste avaliou o tempo médio de recorrência ao erro (TMR), onde pode-
se perceber (vide figura 1) que o TMR é diretamente proporcional ao valor do Tcleanup.
Quanto maior o Tcleanup, maior o TMR. Isso se deve ao fato que um nodo com um valor
para o Tcleanup igual a 3 vezes o Tgossip, varre a sua lista procurando por nodos que não
atualizaram seu contador de heartbetas menos vezes do que um nodo que tem o valor
igual ao Tgossip.

A seguir o tempo médio de duração de falsas suspeitas foi medido e observa-se
que com o aumento do Tgossip, o TM também sofre um aumento (vide figura 1). Já para
o Tcleanup, o valor de TM também sofre uma variação, mas essa variação é menor se
comparada com o Tgossip. O Tgossip tem uma maior influência neste caso pois aumenta o
intervalo entre o envio da lista de vizinhos de cada nodo, com isso, aumenta também o
tempo que um nodo leva para obter ciência que sua suspeita está incorreta.

2Embora a variação do tempo de pausa possa ser um fator relevante, ele está diretamente relacionado a
aspectos de mobilidade da rede e será alvo de estudos futuros.

3Segundo [Subramaniyan et al. 2005] o Tcleanup pode substituir o Tfail e pode ser definido como
múltiplo do Tgossip.
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A figura 1 mostra também um aumento linear no tempo para detecção de um
defeito (TD) conforme o Tgossip e o Tcleanup aumentam. O TD está diretamente ligado nas
freqüências de envio das mensagens e na procura por nodos que não incrementaram seus
contadores de heartbeats. Então com um aumento do Tgossip e do Tcleanup, o TD também
se torna maior.

Figura 1. Métricas TMR, TM e TD do algoritmo Gossip.

Na métrica TMR, busca-se um valor mais alto para diminuir a recorrência ao erro.
Já nas métrica de TD e TM , valores mais baixo são desejados, com isso o detector de
defeitos tomaria ciência do erro mais rapidamente e seria mais confiável, pois um nodo
permaneceria suspeito por um menor tempo. Com base nisso, o valor do Tgossip escolhido
foi 12 segundos e o valor para o Tcleanup foi 2 vezes o valor do Tgossip, pois são os valores
que apresentaram um desempenho mais regular nas 3 métricas.

3.1.2. Valores para o Algoritmo Baseado em Cluster

Neste algoritmo, são realizadas três fases, dentre as quais na primeira, o nodo envia um
broadcast contendo seu NID e na segunda o nodo envia a lista de todos os vizinhos que
foi possı́vel receber o NID na primeira fase. O tempo (timeout) entre a primeira e segunda
fases é chamado de Tfases e o tempo entre duas primeiras fases consecutivas (tempo entre
o envio de dois broadcasts) é chamado de TSDD. Assim como o algoritmo Gossip, esses
valores não são conhecidos, portanto, deve-se obter os melhores valores para o Tfases e
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TSDD para o ambiente de simulação. Em todos os testes realizados neste algoritmo o
TSDD tem o valor igual ao Tgossip, ou seja, 12 segundos4. No entanto, os valores conside-
rados para o Tfases são relacionados com o TSDD e são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Valores considerados para o Tfases.

Relação entre o Tfases e o TSDD Valor em Segundos
Tfases = TSDD / 3 4
Tfases = TSDD / 2 6

Tfases = TSDD * 3 / 4 9
Tfases = TSDD 12

Figura 2. Métricas TD, TMR e TM para o algoritmo baseado em Cluster.

A figura 2 apresenta as médias em segundos para o tempo de detecção, tempo
médio de recorrência ao erro e tempo médio de duração de falsas suspeitas. O TD

mostrou-se inversamente proporcional ao Tfases, ou seja, diminuiu o seu valor com o au-
mento do Tfases. Isso se deve ao fato de que quanto mais o Tfases se aproxima do TSDD as
duas fases vão se tornando uma só e assim o TD diminui. Já o TMR começou em um valor
muito ruim e atingiu o seu melhor estado com um valor para o Tfases de 6 segundos. Cabe
ressaltar que quanto mais alto o valor para o TMR, melhor é para o detector de defeitos,
pois menos erros são cometidos. Analisando o TM , os melhores valores são alcançados
com Tfases igual a 4 e 12 segundos. A explicação para isso é que com um Tfases igual a 4
segundos mais vezes a mensagem contendo a lista que pôde ser recebida na primeira fase
pode ser transmitida na segunda fase. Já para o Tfases igual a 12 segundos, as duas fases
são unidas em uma só, então, em um mesmo broadcast, é possı́vel enviar o NID e a lista
recebida.

Em uma análise das métricas do TD, TMR e TM o valor para o Tfases escolhido foi
6 segundos, pois foi o valor que menos variou nas 3 métricas. Portanto, após definidos os
valores de Tgossip (12 segundos), Tcleanup (2 vezes Tgossip), TSDD (12 segundos) e Tfases

(6 segundos) é possı́vel comparar os algoritmos. Os resultados dessa comparação são
apresentados na próxima seção.

4A idéia de ter TSDD igual ao Tgossip é para manter o tempo de envio entre dois broadcasts consecutivos
iguais e ver como os algoritmos reagem a esta situação.
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3.2. Comparação entre as Estratégias
Nesta seção são comparados os algoritmos pertencentes as duas estratégias de detecção de
defeitos para RMSF. Para tal, são consideradas as métricas TD, TMR e TM em simulações
variando o número de nodos (20, 30, 40, 50 e 60) e o alcance de transmissão (25, 50 e 75
metros), bem como o número de broadcasts.

3.2.1. Tempo Médio de Recorrência ao Erro

Figura 3. Tempo médio de recorrência ao erro para alcances de transmissão dos
nodos de 25, 50 e 75 metros.

Considerando o TMR, quanto maior for o seu valor, mais preciso é o detector de
defeitos, pois menos vezes um nodo será considerado suspeito. A figura 3 apresenta os
valores do TMR com alcance de transmissão dos nodos de 25, 50 e 75 metros.

Analisando o gráfico para 25 metros, pode-se perceber que o algoritmo proposto
pelo Hutle tem os melhores valores para esta métrica. Já o detector baseado em cluster
apresenta um declı́nio em seus valores conforme o número de nodos aumenta, o que
não acontece com os detectores baseado no algoritmo Gossip e com o próprio algoritmo
Gossip, pois seus valores apresentam uma pequena variação para mais ou para menos e
são praticamente constantes.

Analisando o gráfico para 50 metros, observa-se que novamente o detector pro-
posto pelo Hutle obteve os melhores resultados. Porém, esses valores são um pouco mais
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baixos se comparado com os valores do alcance de transmissão de 25 metros, pois com
um maior alcance de transmissão os nodos se comunicam com mais vizinhos e assim a
probabilidade de considerar suspeitos aumenta. Com o detector baseado em cluster, os
valores do TMR melhoraram com o aumento do alcance de transmissão. Já os valores para
o algoritmo Gossip e o de Friedman são novamente inferiores aos outros dois detectores
e demonstram sofrer pouca influência do alcance de transmissão e aumento do número de
nodos.

Os valores do TMR para um alcance de transmissão dos nodos de 75 metros (vide
figura 3) demonstram que o detector de defeitos baseado em cluster apresenta melhores
resultados com 20, 30 ou 50 nodos. Pode ser concluı́do, que neste detector, conforme o
alcance de transmissão aumenta, o TMR também aumenta, porém conforme o número de
nodos aumenta o TMR diminui, pois existe uma maior probabilidade de recorrer ao erro.
Já com o algoritmo proposto pelo Hutle, o TMR se mantém praticamente constante com
o aumento no número de nodos, mas diminui com o aumento do alcance de transmissão.
Isso pode ser atribuı́do a maior disseminação da informação que ocorre quando o alcance
de transmissão é maior. Por outro lado, o algoritmo Gossip e o detector proposto pelo
Friedman não obteram grande mudança em seu comportamento mesmo com a variação
no número de nodos e alcance de transmissão.

3.2.2. Tempo Médio de Duração de Falsas Suspeitas

O tempo médio de duração de falsas suspeitas mede o tempo que o detector de defeitos
leva para corrigir um erro, ou seja, é o tempo de duração de um erro. Quanto menor for
esse tempo, mais confiável e exato é o detector de defeitos.

Com um alcance de transmissão de 25 metros, observa-se (figura 4) que os melho-
res resultados para o TM são do algoritmo proposto pelo Friedman. Um comportamento
semelhante também foi obtido pelo algoritmo Gossip. Já o detector de defeitos baseado
em cluster obteve um aumento no valor da métrica conforme o acréscimo no número de
nodos mais significativo do que os algoritmos baseado no Gossip e também apresentou o
pior resultado para uma rede com 60 nodos.

Já para 50 metros pode-se perceber (figura 4) que todos os algoritmos obtiveram
uma diminuição nos valores do TM . Isso é explicado devido ao maior alcance e portanto
a comunicação ser feita com mais vizinhos. Mais uma vez os algoritmos de Friedman e
o Gossip obtiveram os melhores valores. Por outro lado, o detector baseado em cluster
obteve um melhor resultado do que o detector proposto pelo Hutle mesmo em uma rede
com 60 nodos.

Para um alcance de transmissão dos nodos de 75 metros (figura 4), novamente
todos os algoritmos diminuı́ram os seus valores para o TM , se comparado com os valores
anteriores, e os detectores de Friedman e Gossip apresentaram comportamento seme-
lhante e os melhores valores. Por outro lado, o detector baseado em cluster e o detector
proposto pelo Hutle melhoraram o seu desempenho. Em uma análise, o comportamento
desses dois algoritmos tiveram uma melhora mais significativa conforme o aumento do
alcance de transmissão se comparado com o algoritmo Gossip e o algoritmo do Friedman
que apresentaram um comportamento semelhante mesmo com a variação do alcance de
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Figura 4. Tempo médio de duração de falsas suspeitas com alcances de trans-
missão dos nodos de 25, 50 e 75 metros.

transmissão.

3.2.3. Tempo de Detecção

O tempo de detecção mede o tempo para que todos os nodos suspeitem de um nodo
defeituoso. Quanto menor for o valor do TD, mais rápido o detector tomará consciência
dos nodos defeituosos. Na simulação, um defeito é simulado fazendo o parar de enviar
as mensagens (broadcasts). A figura 5 mostra os valores para o TD com um alcance de
transmissão de 25, 50 e 75 metros.

Os detectores de defeitos baseados no algoritmo Gossip apresentaram um tempo
de detecção praticamente constante, sem grandes variações para um alcance de 25 metros.
Especificamente, o TD no algoritmo Gossip se mostrou dependente do valor do Tcleanup.
O algoritmo proposto pelo Hutle apresentou os melhores resultados neste alcance. O
detector baseado em cluster sofreu um aumento no seu TD com 50 e 60 nodos.

Para 50 metros o algoritmo Gossip e o algoritmo do Friedman mantiveram os
mesmos valores em comparação com o gráfico do alcance de transmissão de 25 metros.
Por outro lado, o detector baseado em cluster apresentou uma redução em seus tempos
médios. Isso porque com um alcance de transmissão maior, o número de reafiliações
é menor. Isto é, menos nodos se movem de um cluster para outro. Portanto, menor a
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probabilidade de erros e menor o tempo de detecção. O algoritmo proposto pelo Hutle
novamente obteve os melhores resultados e se mostrou constante mesmo com o aumento
no número de nodos.

Figura 5. Tempo de detecção com alcances de transmissão dos nodos de 25, 50
e 75 metros.

Para um alcance de 75 metros o algoritmo do Friedman sofreu uma diminuição
significativa em seus valores, apresentando os mesmos resultados do algoritmo Gossip,
que se manteve. Os detectores baseado em cluster e de Hutle também obtiveram valores
melhores. Em sı́ntese, observa-se que o TD do Gossip independe do alcance de trans-
missão, e que o algoritmo do Hutle apresenta os melhores valores para o TD, embora
sofra pouca variação com os aumentos no alcance de transmissão e no número de nodos.

3.2.4. Número de Broadcasts

A tabela 2 mostra o número total de broadcasts para o algoritmo Gossip, para os detec-
tores propostos pelo Hutle e Friedman e para o detector baseado em formação de cluster.
O algoritmo Gossip e o algoritmo proposto pelo Friedman possuem o mesmo número
de broadcasts mesmo com a variação no alcance de transmissão, isso porque o envio de
mensagens não depende do alcance e sim do intervalo entre o envio de duas mensagens
consecutivas. Já o algoritmo proposto pelo Hutle, sofre um aumento no número de bro-
adcasts conforme o alcance de transmissão também aumenta. Isso se deve ao fato de
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que o algoritmo envia, a cada intervalo de tempo, um broadcast para cada vizinho que
tem uma distância mı́nima (um hop). Dessa forma, com o aumento do alcance de trans-
missão um nodo passa a ter mais vizinhos com a distância mı́nima e conseqüentemente
envia um maior número de broadcasts. Por fim, no detector de defeitos baseado em clus-
ter, o número de broadcasts sofre uma pequena queda com o aumento do alcance de
transmissão. A explicação para isso é que com um alcance de transmissão maior, menos
cluster são formados e conseqüentemente um menor número de clusterheads, portanto
menos mensagens de atualizações dos clusters são emitidas pelos clusterheads.

Tabela 2. Número de broadcasts para os detectores de defeitos com variação no
alcance de transmissão e número de nodos.

Detector de Defeitos 20 nodos 30 nodos 40 nodos 50 nodos 60 nodos
Cluster 25 metros 5285 7890 10469 13099 16059
Cluster 50 metros 5245 7875 10444 13069 15802
Cluster 75 metros 5225 7828 10424 13019 15703

Gossip 3000 4500 6000 7500 9000
Friedman 3000 4500 6000 7500 9000

Hutle 25 metros 6667 13294 14587 26531 50372
Hutle 50 metros 6797 14110 20016 32456 52404
Hutle 75 metros 7700 15536 29835 36542 54790

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma avaliação entre os detectores de defeitos baseados no al-
goritmo Gossip (Hutle e Friedman), juntamente com o próprio algoritmo Gossip e um
detector baseado em cluster. Os detectores foram comparados em relação ao número de
broadcasts, tempo médio de recorrência ao erro (TMR), tempo médio de duração de falsas
suspeitas (TM ) e tempo de detecção (TD).

Como resultado da comparação, observa-se que o algoritmo proposto pelo Hu-
tle apresentou o melhor comportamento para o TMR e TD, o que significa que para uma
aplicação onde a velocidade para detectar um erro e a recorrência ao erro sejam os fa-
tores mais relevantes, este algoritmo se torna a melhor opção. Porém foi o detector que
mais emitiu broadcasts, ou seja, o que tende a consumir mais energia. Observou-se que
o detector de defeitos baseado em cluster também obteve bons resultados para o TMR,
principalmente quando o rádio tem maior alcance, mas não demonstrou competitividade
em outras métricas. Por outro lado, em um ambiente onde a energia consumida é o fator
mais importante, o detector do Friedman e o Gossip são os que apresentaram menores
números no envio de broadcasts e conseqüentemente um menor uso do rádio. Além do
baixo consumo, o algoritmo do Friedman também apresentou bons resultados para o TM .
O detector baseado em cluster teve um rendimento intermediário em preticamente todas
as métricas. Em sı́ntese, em um ambiente onde a qualidade de serviço do detector é o fator
mais relevante, o detector proposto pelo Hutle se mostrou a melhor opção. Mas em um
ambiente onde o consumo de energia é essencial, o algoritmo do Friedman ou o detector
baseado em cluster podem ser boas alternativas.

Como seqüência a este trabalho estamos investigando um novo algoritmo que con-
temple adequadamente os requisitos de mobilidade e consumo.
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Felber, P., Défago, X., Guerraoui, R., and Oser, P. (1999). Failure detectors as first class
objects. In Proceedings of the International Symposium on Distributed Objects and
Applications (DOA’99), pages 132–141, Edinburgh, Scotland.

Friedman, R. and Tcharny, G. (2005). Evaluating failure detection in mobile ad-hoc
networks. Int. Journal of Wireless and Mobile Computing.

Gerla, M. and Tsai, J. (1995). Multicluster, mobile, multimedia radio network. Journal
of Wireless Networks, 1(3):255–265.

Gracioli, G. and Nunes, R. C. (2006). Detectores de defeitos para redes wireless ad hoc.
Anais - IX Escola Regional de Redes de Computadores (ERRC).

Heidemann, J. S., Silva, F., Intanagonwiwat, C., Govindan, R., Estrin, D., and Ganesan,
D. (2001). Building efficient wireless sensor networks with low-level naming. In
Symposium on Operating Systems Principles, pages 146–159.

Hutle, M. (2004). An efficient failure detector for sparsely connected networks. Procee-
dings of the IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing
and Networks (PDCN 2004), Innsbruck, Austria.

Jalote, P. (1994). Fault tolerance in distributed systems. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle
River, NJ, USA.

Johnson, D. B. and Maltz, D. A. (1996). Dynamic source routing in ad hoc wireless
networks. In Imielinski and Korth, editors, Mobile Computing, volume 353. Kluwer
Academic Publishers.

Mateus, G. R. and Loureiro, A. A. (2005). Introdução à computação móvel. 2a edition.
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Abstract. This paper presents a meta protocol that allows the replacement of 
replication control protocols in mobile replicated databases. The meta protocol 
is motivated by the adaptability requirements of mobile database systems but 
can also be used on replicated databases with fixed nodes. The paper defines 
three properties that meta protocol executions have to enforce and specifies a 
protocol that satisfies these properties. The protocol is based on transactions 
and atomic broadcast. Finally, we outline a dynamic adaptable architecture 
that includes the meta protocol and that is based of an aspect oriented 
framework and on a group communication system.  

1. Introduction 
Data replication has been widely used in order to provide database systems with high 
availability and better performance in a distributed environment. In mobile database 
systems, data replication allows a mobile node to access local data while it is 
disconnected from a network. During the execution of a replicated system, the access of a 
replicated object is controlled by a particular replication control protocol. Such a 
protocol collaborates with concurrency control protocols so that data accesses are 
synchronized offering a one-copy view of the system [Bernstein et al., 1987]. There 
exists a large variety of replication control protocols [Wiesmann et al., 2000] that have 
been conceived upon different assumptions on data consistency (or transaction isolation) 
needs, communication primitives, node disconnection modes (failures or planned 
disconnection), replication models and data synchronization methods.  
 The adaptation of replication techniques to particular application needs has also 
been subject to study (e.g. [Drapeau et al., 2002]) and is motivated both by the 
miscellanea of replication protocols and also by environment changes to which an 
application can be subjected. These include modifications of requirements as 
confidentiality of data, data placement, data administration policies, storage capacity, and 
data access latency, among others. As mentioned in [Drapeau et al., 2002], we 
understand that there is no practical replication control protocol that fulfills all adaptation 
needs, even if it was conceived to be parameterized. Moreover, we believe that runtime 
adaptation is important to some applications and accordingly, it should be part of 
database replication frameworks.  
 As part of our motivation, we borough the application scenarios presented in 
[Holliday et al., 2000]. Holliday et al. show three practical replication schemes for 
mobile replicated databases. In the first one, basic sign-off mode, a mobile node 
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disconnects from the network keeping local copies of read-only data. When it reconnects 
it synchronizes the state with the remaining nodes that have possibly updated the 
database. In a second scheme, check-out mode, a mobile node can travel with updatable 
data, usually a portion of the database, while other nodes are not allowed to access the 
data that was checked-out by the mobile node. When the node reconnects it updates the 
remaining database copies with the new state of the data. These two modes provide 
strong consistency (one copy-serializability). A third method, relaxed check-out mode, 
relaxes the previous one by allowing connected nodes to “browse” the data that was 
checked-out by the mobile node. This ensures a lower consistency level as long as nodes 
can browse old data. As a practical scenario, one could imagine that during an usual 
activity period, nomadic users access portions of data in relaxed check-out mode. When 
all of nodes reconnect to an enterprise network, the administrator of the database claims 
to himself the data access starting a basic sign-off mode, so that he or she is allowed to 
execute data management activities, as for example, users inclusion and data schemata 
alteration.  Therefore, replication control protocol replacement would be an important 
requirement for such a system.  
 We treat in this paper the dynamic replacement of replication control protocols, 
so that such an adaptable scenario could be implemented. We consider that a protocol 
replacement can be requested by any node of the system, and these requests can occur 
concurrently. In this paper, while the term “protocol” denotes distributed replication 
control algorithms, the term “meta protocol” has been adopted to denote protocols that 
maintain the consistency of the replication control protocols despite concurrent 
replacement requests.  
 The rest of the paper is structured as follows. Section 2 presents definitions and 
models of mobile databases, concurrency and replication control, transactions and group 
communication. Section 3 presents three safety properties of the meta protocol. Section 4 
details the meta protocol, and section 5 briefly describes a dynamic architecture that is 
being implemented. Section 6 concludes the paper. 

2. Models and Definitions  

2.1 Mobile Database and Failures 
We consider that the system is composed of nodes that may replicate objects (or data 
items). A node, noted as Ni, can disconnect from a network and possibly access local data 
during disconnection. Objects are accessed by read and write operations executed on 
behalf of a transaction, noted as t (or ti to avoid ambiguity), following the execution 
model presented in [Bernstein et al., 1987]. Two transactions are concurrent if one of 
them begun its execution before the termination (with commit or abort) of the other. Two 
operations conflict if they belong to different transactions, access the same object and 
one of them is a write operation. Two concurrent transactions are said to be conflicting if 
both access some object (replicated or not) with conflicting operations.  
 During a disconnection period of a node, data accesses are performed on local 
copies, and no synchronization between nodes is possible. After reconnection a node can 
re-synchronize the state of local copies with respect to other nodes’ copies. 
Disconnections and re-connections are planned by the user or due to a failure. Objects 
residing in a node are accessed through a Database Management System (DBMS).  
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 We assume that nodes only fail by prematurely stopping their execution (crash 
failure model) [Hadizlacos and Toueg, 1993]. A node (or process) is said “correct” if it 
never crashes. We use “node” instead of “process” for the sake of notation simplicity. 

2.2 Concurrency and Replication Control Protocols 
Data access isolation is guaranteed by concurrency control protocols. These protocols 
handle operations that access shared data (writes and reads) so that execution histories 
respect the required isolation level, and therefore, ensure some data consistency criterion. 
The literature presents several concurrency control protocols, some of them for strong 
consistency levels (as two-phase locking [Bernstein et al., 1987]) and other for more 
relaxed consistency. In the latter case, the protocols are designed to avoid deadlocks (e.g. 
[Gray et al., 1996]) and to minimize data access latency in mobile systems (e.g. 
[Holliday et al., 2000][Shapiro et al., 2000] [Fritzke et al., 2004]). The choice of the 
algorithm is strongly related to the integrity constraints of application’s data.  
 The coherency of object copies is ensured by replication control protocols. These 
protocols aim to make an execution composed by operations that access replicated data 
appear as an execution on a non replicated system. Traditional replication control 
protocols use to synchronize data accesses during transaction executions (e. g. [El 
Abbadi et al., 1986]). However, in mobile settings transactions cannot be synchronized 
when a node is disconnected from the network. Therefore, different protocols that allow 
local execution of data accesses and  further dissemination of the updates after 
reconnections have been proposed (e.g. [Gray et al., 1996], [Holliday et al., 2000] and 
[Fritzke et al., 2004]). These two synchronization methods are defined in [Gray et al., 
1996] as eager and lazy replication, respectively. 
 Concurrency and replication control protocols normally cooperate in order to 
achieve the desired isolation and coherency levels (e.g., one-copy serializability). For the 
sake of notation simplicity, we will refer to these protocols simply as replication control 
protocols in the rest of the paper. 
 We consider that any transaction operation submitted to a DBMS is handled first 
by a replication control protocol. The replication control protocol will then be allowed to 
schedule transaction executions as well as disseminate transaction updates according to 
its concurrency and replication control policies. 

2.3 Distributed Transaction Execution   
An application at node Ni can possibly connect to a local DBMS and execute local reads 
and writes while it is isolated from a network or from some other node of the distributed 
system.  When Ni reconnects to some node it has to synchronize its database with respect 
to the database state of other nodes. Therefore, we consider that a transaction on a 
replicated environment passes two distinct and sequential execution phases: 

• Local phase. Access operations are executed on the local DBMS. Most 
replication control protocols allow only read operations, but there are other 
protocols that also allow data modifications. In mobile database applications, 
frequently, transaction commit is constrained to local accesses and so they are 
instead executed in the local phase (lazy replication). The local phase of a 
transaction is initiated by the first operation submitted to the DBMS.  

• Global phase.  The goal of this execution phase is twofold: (1) to disseminate the 
effects of writes on local data to remote copies and/or from remote copies to the 
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local ones, and (2) to perform an atomic distributed commit in order to provide a 
transactional semantics of data accesses (eager replication). So, a node can 
possibly participate in the global phase of remotely initiated transaction in order 
to update local and remote copies of objects and to execute a distributed atomic 
commit to terminate the remote transaction. 

  The number of nodes involved in the global phase may vary from one DBMS 
server up to all nodes of the distributed system. The former is normally the case of 
common client-server applications, while the latter corresponds to fully replicated 
databases. Our meta protocol assumes that all database objects are fully replicated.  
 We consider that the global phase can occur progressively, so that all nodes that 
replicate an object modified by Ni eventually get updated with Ni’s modifications, and 
vice-versa. Therefore, we define here a global phase termination event that represents 
the dissemination of writes followed by the distributed atomic commit of a transaction at 
all nodes. This execution model is not completely general as is does not include 
synchronization that could occur during earlier accesses to distributed data by a 
transaction, what happens for example in writes on a ROWA (Read-One Write-All) or 
quorum basis. In most cases, however, one could postpone writes to the global phase, 
after all reads are executed on local data. Moreover, synchronization at the transaction 
termination phase is particularly interesting for mobile databases, where nodes are 
frequently isolated from communication networks. In some mobile applications, the set 
of transactions executed in a mobile node while it is disconnected, can in fact be 
perceived by other nodes as only one transaction execution whose global phase happens 
when the node reconnects to the system.  
 This abstract global phase termination event allows the decoupling of the actual 
implementation of replication control protocols from the meta protocol we will propose 
in section 4. This is important as there are numerous protocols that could be handled by 
the meta protocol.  We will discuss in section 4.3 how a replication control protocol can 
launch such an event. 

2.4  Atomic Broadcast  
We use in our protocol an atomic broadcast primitive [Hadizlacos and Toueg, 1993]. A 
node that wants to broadcast a message m to all nodes of the system executes an 
A_Broadcast(m). The delivery of m to a node is reliable. Informally, this means that 
when either a correct node broadcasts a message m or some node delivers a non spurious 
message m, then all correct nodes eventually deliver m. Moreover, message deliveries 
respect a total order property: if two nodes N1 and N2 deliver two messages m and m’, 
then N1 delivers m before m’ if and only if N2 delivers m before m’.  

3. Properties for Protocol Replacement 
In this section we present properties that our meta protocol has to enforce.  In a similar 
way as presented in [Yang and Li, 2004], we consider that during its execution, a 
replicated system can pass through three sequential execution phases: protocol 
attachment, protocol execution and protocol detachment. The first phase consists of 
reconfiguration steps that are performed by the meta protocol to install a replication 
control protocol in all nodes of the distributed system. The second phase corresponds to 
the application execution on top of an installed replication control protocol, during which 
accesses to replicated objects are synchronized according to the rules determined by the 
replication control. The third phase consists of the steps that are performed by the meta 
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protocol to remove a previously installed replication control protocol from all nodes of 
the distributed system. Once a replication control protocol is first attached, a subsequent 
attachment of a new protocol is only allowed after the previous protocol is detached.   
 With respect to mobility of nodes, we consider that the dynamic replacement only 
takes place when all nodes are connected to a network and allowed to communicate 
among themselves.  
 Replication control protocol replacement is constrained by the execution state of 
transactions. A new protocol cannot be negligently attached to a node while transactions 
are active and under control of another protocol. If we consider a distributed execution in 
which several replication protocols are attached to nodes and run, we need to understand 
when these protocols can be attached, run and detached. In order to clarify this dynamic 
replacement, we present three safety properties that relate replication control protocols 
with transaction executions: 

Object copy access consistency.  At any time in system’s execution, any copy of an 
object is accessed by a transaction under control of only one replication control 
protocol. In other words, each node with an object copy runs only one protocol at 
a given time. 

Transaction control consistency. The execution of a transaction, including the local and 
the global phases, is controlled by the same replication control protocol, attached 
to all nodes that replicate objects accessed by the transaction. When a transaction 
execution satisfies this property, we say that the transaction is protocol consistent. 

Object access consistency. Consider any two concurrent and conflicting transactions t1 
and t2 that are protocol consistent, and let O be the set of objects on which t1 and 
t2 execute conflicting operations. During t1 and t2 executions (i.e. operations of 
the local phase plus the operations of the global phase), both are subject to the 
same replication control protocol. In other words, all nodes that hold copies of the 
objects in O have attached to themselves the same replication control protocol 
during the execution of t1 and t2. 

  The first property ensures that no two replication control protocols can mediate 
the execution of a transaction accessing an object copy during application execution. The 
treatment of transaction operations at some node is done deterministically by exactly one 
protocol. This property is important in the sense that it avoids the attachment and 
execution of a protocol in a node, without the detachment of the previous one. In a 
practical implementation, for example using a dynamic weaving mechanism in which 
protocols are implemented as advices intercepting the execution of the system, no two 
advices responding to distinct protocols should be deployed. Section 5 will present an 
architecture based on an aspect oriented framework.  Figure 1(a), that shows three nodes 
replicating some object and that changed replication control from “protocol 1” to 
“protocol 2”, illustrates this reasoning. Node 1 appears as it had installed simultaneously 
the two protocols, creating a protocol conflict situation and thus violating the object copy 
access consistency property. 

 The second property ensures that a transaction execution that is started under 
some replication control protocol is constrained by that protocol until it is completely 
executed. Figure 1(b) shows a transaction execution in which the local phase is executed 
under some (replication control) “protocol 1”. The global phase is also initiated under the 
same replication control protocol, but it terminates in node N3 under control of “protocol 
2”. Supposing that protocol 1 and 2 differ in the isolation level they implement, it is clear 
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that the overall execution of the transaction could not be consistent by none of the 
isolation levels. This cannot happen to a protocol consistent transaction. 
 

 
Figure 1 – (a) Violation of the object copy access consistency property, and (b) 

violation of the transaction control consistency. 

  The third property extends the transaction control property to concurrent and 
conflicting transactions. Figure 2 illustrates two execution scenarios that exemplify the 
importance of this property. It shows two transactions, t1 that reads and writes into 
replicated objects x and y, and t2 that writes into y. All operations of t1 are controlled at 
nodes N1, N2 and N3 by “protocol 1”, thus ensuring that the transaction is protocol 
consistent. Moreover, all operations of transaction t2 are controlled by a “protocol 2”, 
also ensuring transaction control consistency with respect to t2. That scenario could 
clearly lead to data integrity problems when for example the concurrency is controlled by 
distinct protocols, say using an optimistic approach for t2, and a pessimistic one for t1. 
When updates of t2 reach node N1 they can be considered correct by a certification phase, 
as the optimistic protocol does not care about locks hold on behalf of t1, an then they are 
committed into the local DBMS. On the other hand, the updates of t1 will also ignore the 
certification of t2, and proceed with t1’s execution that overwrites the copy of y at all 
nodes.  Such a phenomenon is avoided if object consistency is implemented by the 
system and this because both transactions would be submitted to the same replication 
control protocol.  We remark that if both transactions did not conflict, they could be 
executed under different replication control protocols. For example, if t1 and t2 were both 
read-only transactions, they could be executed no matter what protocol was controlling 
each of them. This is due to the fact that in this case, their executions are “naturally” 
isolated one from the other and so they are inoffensive to data consistency and 
coherency.  

 
Figure 2 – Object consistency violation scenario due both to a conflict of 
transactions t1 and t2 on the access of objects x and y, and to a different 

replication control protocol for t1 and t2. 
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 In the framework presented by Yang and Li [Yang and Li, 2004], protocols are 
attached to objects, and not to nodes, as we propose in our work. The fact that 
transactions that access different sets of objects could be executed under distinct 
replication control shows that Yang and Li’s approach could be more interesting. 
Attaching protocols to nodes (instead of objects) could hidden some flexibility and 
concurrency gains when two protocols are allowed to coexist in a node, each responding 
to some disjoint collection of objects. However, from a practical point-of-view this leads 
to some problems. In such a scheme, a protocol consistent transaction would have to pre-
declare the set of objects it intended to access so that the system could associate the same 
protocol to all accessed objects. This would constraint the execution of transactions that 
are dynamically defined by the user. Alternatively, the system could change the protocols 
attached to the objects as the transaction executes, what certainly would restrict the 
throughput of the transactional system. We note that Yang and Li’s framework was 
designed for groupware applications that do not use to access shared objects by the 
means of transactions (instead each operation is treated as an atomic execution unit). So, 
the attachment of protocols to objects does not present the above mentioned drawbacks 
in such systems. 

4. The Meta Protocol  

4.1 Protocol Definition   
In this section we present a meta-protocol that allows the dynamic replacement of 
replication control protocols and that implements the properties defined in the previous 
section.  Initially, we consider that during its execution in some node of the system, a 
replication control protocol can be found in one of the three following states:  

1. Detached: the protocol does not handle any operation on behalf of transactions 
submitted to the system. 

2. Attached and pending: the protocol was requested by some node to become active 
but the meta protocol has not activated it yet in order to ensure the safety 
properties. 

3. Attached and active: the protocol previously attached to a node becomes active 
and gets run to handle operations of transactions that are submitted to a DBMS. 

 Each node of the system maintains a queue, noted as Q, of structures recording 
relevant information about replication control protocols. Such a structure, denoted as 
proto, has the identification of a protocol, the proto_id field, and its state, the state field. 
A node Ni also manages a set with the identification of active transactions, denoted Acti. 
A transaction is considered to be active if it has initiated its local phase but not yet 
terminated its global phase. At each node Ni, Acti identifies local transactions and remote 
transactions for which the global phase has include Ni but has not been globally 
terminated so far.  
 In the figures that follow, the instructions in a scope defined by begin and end 
keywords are executed atomically, except during a blocking wait operation.  

 Accordingly, Figure 3 defines the rules that maintain the Acti set at a node Ni.   
For any transaction that is initiated, its identification is atomically broadcast to all nodes. 
This allows the nodes to be aware of a transaction begin.  The termination event handled 
in Figure 3 is launched by the active replication control protocol, as discussed in section 
4.3. 
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Figure 3 – Rules for the management of the Acti set at a node Ni. 

 Based on the state of active transactions we can coordinate the protocol 
reconfiguration at a node of the system. For that purpose we define two procedures that 
an application can call to request a protocol attachment or detachment, namely 
Attach(proto_id) and Dettach(proto_id), where proto_id corresponds to the 
identification of the protocol to be attached or detached, respectively. Figure 4 defines 
the attachment procedure and the treatment of the protocol replacement requests that are 
delivered to a node. 

 Figure 4 – Replication control protocol attachment request at node Ni. 

 The procedure of Figure 4 is straightforward. A protocol attachment request is 
started by an atomic broadcast sent to all nodes (line 1). When a request is delivered to a 
node, it results in a new entry in the queue with information about the new protocol to be 
attached (lines 3-5). The state of the protocol is initially pending (line 4), and it becomes 
active after the detachment of previously attached protocols (Figure 5). Figure 5 defines 
the detachment procedure and the treatment of protocol detachment request. 

  Figure 5 – Replication control protocol detachment request at node Ni. 

 The procedure of Figure 5 shows that protocol detachment request is also 
redirected to all nodes by an atomic broadcast. After the delivery by a correct node, the 

1 when an operation of a transaction t is submitted to the DBMS  
2 begin  A_broadcast(<t>) end /* broadcast t’s identification */   
3 when Ni detects the termination of t   
4 begin    Acti Acti t  end 
5  when Ni delivers <t> /* message delivery event */ 
   begin   
6 Acti Acti t 
7   Submit t to the replication control protocol 
   end 
 

  Attach(proto_id) /* attachment procedure */ 
1   begin  A_broadcast(<attach, proto_id>) end 
2 when a <attach, proto_id>  message is delivered to Ni: 
    begin 
3      proto.proto_id � proto_id 
4 proto.state �  pending 
5    put proto in queue Q 
   end 

 Dettach(proto_id) /* Dettachment procedure */ 
1   begin    A_broadcast(<dettach, proto_id>) end 
2 when a <dettach, proto_id>  message is delivered to Ni: 
   begin 
   /* ensure that no transaction is under control of the protocol to be removed*/ 
3   wait while Acti  � 

�
 

4     Stop the execution of proto_id   
5   Let proto be the structure in Q that describes proto_id:  
6  Remove proto from Q  
7   Let proto be the oldest structure in Q:  
8   proto.state �  active 
9  run the proto_id protocol; 
   end 
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request results in the deletion of the protocol from the Q queue and in the activation of a 
new protocol following a FIFO policy (lines 4-9). 
 The wait condition of line 3 ensures that all active transactions run over the same 
replication control protocol, and this includes conflicting and non conflicting 
transactions. However, if there are concurrent transactions that do not conflict with each 
other, then there is no need to wait for the complete termination of these transactions 
before a protocol is removed and a new protocol is attached and activated. Accordingly, 
a node could instead attach a replication control protocol to each transaction and let these 
protocols run independently so far no conflicting transaction appears in the overall 
execution. However, in order to detect such a concurrent execution it would be necessary 
to ensure that no object is accessed with conflicting operations in a system wide base, 
and this can only happen after the global phase of transaction executions.  Thus, our 
protocol waits for the global phase termination of all active transactions. 

4.2 Discussion on the Meta Protocol Correctness 
We informally discuss here the protocol safety in relation to the three properties defined 
in section 3. We assume that initially the same replication control protocol is installed at 
all nodes and no transaction has been started so far.  
 Object copy access consistency.  It is easy to note that an attachment request 
results only in a new entry into the Q queue (Figure 4, lines 1 and 3-5) of a node.  The 
requested protocol is only activated as the result of a detachment request (Figure 5), in 
which the protocol is activated (Figure 5, lines 8-9) only after the previous one is 
removed (Figure 5, line 6). Also, this is valid for all nodes that deliver an attach request 
message. Consequently object copy access consistency is preserved by the meta protocol.  
 Transaction control consistency. Suppose that a transaction t is started at a node 
Ni and that a detachment request is started by a node Nk. We have to consider two 
situations, (1) k = i and (2) k � i.  
 In the first case, if the delivery of t (Figure 3) occurs before the delivery of the 
detachment request (Figure 5), then t is first included in the Acti set and submitted to a 
replication control protocol (Figure 3, lines 6-7). The wait condition (Figure 5, line 3) 
allows a protocol withdraw (Figure 5, line 6) and a subsequent activation of a new one 
(Figure 5, lines 8-9) only after all active transactions are terminated, i.e. the transactions 
are removed from Act (Figure 3, line 4). Therefore, until t does not terminate no 
replication control protocol is removed at Ni.  Otherwise, if the delivery of t (Figure 3) 
occurs after the delivery of the detachment request (Figure 5), then the requested 
protocol will be activated (as Acti =

� ) and t will run under the control of the requested 
protocol, as lines 4-9 of Figure 5 are executed atomically. In both cases, t will execute 
entirely over the same replication control protocol.  
 In the second case, even with t and the protocol detachment request being issued 
by distinct nodes, the total order property of atomic broadcast will ensure that all nodes 
will treat the delivery of t’s identification (and its inclusion into Acti) and the protocol 
detachment request in the same order. Accordingly, all nodes will behave as Ni, and the 
points discussed above are also valid for this case. A more detailed proof can be obtained 
by extending the set of transactions and detachment requests and by taking the principles 
above as base steps.  So, transaction control consistency is ensured by the meta protocol. 
 Object access consistency. Consider two conflicting transactions, say t1 and t2, 
that are executed concurrently. We will show that they are executed under control of the 
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same replication control protocol. We will take into account two situations: (1) t1 and t2 
were started at the same node, and (2) t1 and t2 were started at different nodes.  
 In the first case, we show by contradiction that if one transaction is controlled by 
some replication control protocol, the other one could not be controlled by other protocol 
if they are conflicting and concurrent. Both transactions identifications are atomically 
broadcast when they are submitted, and their executions by a replication control protocol 
only occur after they are included in the set Acti (Figure 3, lines 6-7). Suppose that t1’s 
identification delivery to some node, occurs first (Figure 3, line 5) and so, it is the only 
one that is in Acti. Now consider that before t2’s identification delivery occurs, a protocol 
detachment request is treated by the protocol, resulting in a protocol replacement. This 
would only be possible if the termination event of t1 was detected be the meta protocol 
(Figure 3, line 3) and that transactions was excluded from Acti (Figure 3, line 4) so that 
the set is empty. In such a situation, t1 was terminated and, as it was completely executed 
before t2 they were not actually concurrent, a contradiction. Thanks to the total order of 
atomic multicast these deliveries occur in the same order in all correct nodes and the 
result is valid to these nodes. 
 In the second case, even if t1 and t2 were submitted to the DBMS at different 
nodes, their identifications are first atomically broadcast to all nodes, and the same 
reasoning of the precedent paragraph is also effective.  Accordingly, the meta protocol 
implements object access consistency.  

4.3 Handling the Global Phase Termination Event 
The global phase termination event determines that a transaction was globally terminated 
at the nodes that took part in its execution. This event has to be launched by the 
replication protocol that is controlling the transaction execution, and the launch process 
depends on the implementation of the replication protocols. As examples, we consider 
here three implementation solutions, each based on a distinct termination scheme: 
distributed atomic commit, group communication, and reconnection of mobile nodes.  
 Informally, a distributed atomic commitment [Bernstein et al., 1987] ensures that 
either all correct nodes that participated in the execution of the transaction commit its 
execution, or all of them will abort it. A protocol that implements a distributed commit 
involves all non faulty nodes, and should eventually terminate its execution with a 
common decision.  A protocol based on consensus could also be used to reach such a 
decision [Guerraoui and Schiper, 1995]. In this case, the protocol effectively commits (or 
aborts) the transaction at the node after the decision of the adopted termination 
algorithm, and then it launches the termination event.   
 When group communication primitives are used (e.g.  [Kemme et al. 1998]), 
[Fritzke e Ingels, 2001]), the termination event is simply obtained by the delivery of a 
final message of the replication control protocol to all correct nodes. Depending on the 
delivery properties (reliability and/or order), this message can determine the global phase 
termination of the transaction. Protocols use to commit (or abort) the transaction just 
after the delivery of that message, and after this they can also launch the event so that the 
meta protocol can handle it.  
 When we deal with reconnection of mobile nodes, as it is the case of replication 
control protocols presented in [Holliday et al., 2000], the termination event corresponds 
to the end of the synchronization that occurs during reconnection. This synchronization 
usually involves the exchange of updates issued at the mobile node, say node N, or at the 
node to which the mobile node reconnects. If the database is fully replicated, this 
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synchronization can occur progressively between the nodes that become connected to N. 
For any node that perceives N reconnection, the global phase terminates after the 
synchronization with N.  After this synchronization, the global termination event can be 
launched and treated by the meta protocol.  

4.4 Node Failures and Mobility 
As defined in section 3, we assume that nodes only attach and detach replication control 
protocols while they are all connected to each other. In order to track node mobility, one 
could use a node (or process) group membership service of a virtually synchronous group 
communication sub-system [Birman et al., 1991].  Informally, virtual synchrony ensures 
that all correct nodes agree on the set of nodes that could have abandoned a node group 
and this in an ordered sequence of installed group views. Membership (or view) changes 
are usually result of either explicit requested leave group and join group operations or by 
involuntary node failures. Accordingly, mobile nodes may smoothly disconnect by 
issuing a leave group and reconnect with a join group request.  
 Our meta protocol can be executed only after a complete membership 
reconfiguration: all disconnected nodes have to be (re)joined to the group. During this 
connection period, failures are handled by the virtual synchronous group communication 
sub-system.  We do not implement automatic membership reconfiguration if a node fails 
after it has executed an explicit leave request. Thus the meta protocol liveness could 
suffer in such a failure scenario, unless some manual intervention is taken. We note 
however that the meta protocol safety is not risked in this case if the set of original nodes 
is compared to the current group view. 

5. Implementation  
The proposed meta protocol is being implemented in a adaptable middleware for mobile 
database applications.  The Figure 6 sketches the dynamic adaptable architecture that is 
being implemented. The mobile replicated database application runs of top of the meta 
protocol that is responsible for the replacement of replication control protocols, through 
the previously defined attachment and detachment procedures. The meta protocol and the 
mobile application interact with building blocks for distributed programming, aspect 
oriented programming and database access.  

 
Figure 6 – The architecture for dynamic adaptable mobile replicated databases.  

 The group communication system offers atomic multicast and state transfer 
services, as well as a virtually synchronous execution environment. These functionalities 
are used by the meta protocol and can also be used by the replication control protocols. 
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State transfer is particularly useful for to the synchronization of database states on mobile 
node reconnections. The JGroups toolkit [Red Hat, 2006] has been used for that purpose. 
The distributed object system allows an abstract way to make remote method invocation 
among objects from the application and replication control protocols. Java RMI has been 
used here. The database management system provides the system with a transactional 
environment. We are using the MySQL DBMS. 
 The aspect oriented framework plays a central role in our architecture. Aspect 
orientation [Kiczales et al . 1997] has been proposed as a solution for the treatment of 
non functional and transversal issues in adaptable middleware [Gilani et al., 2004]. 
Aspect oriented software enhances the modularity by separating orthogonal concerns in 
well defined constructions called aspects. Aspects can crosscut the static structure of 
software, adding for example a new method to a class, as well as the dynamic structure, 
for example by modifying the execution flow of a program. The points of interest in the 
execution of some program (also called joinpoints) are defined by declaring pointcuts. To 
the pointcuts are associated pieces of code called advices that can add new behavior to a 
program. Syntactically, aspects allow the definition of pointcuts and advices. According 
to the aspect oriented language or framework used, aspects can be weaved into the 
program code, either before the program starts or at run-time (dynamic weaving).  
  We have adopted, in the present implementation, the AspectWerkz framework 
[AspectWerkz, 2007]. AspectWerkz offers two important features: a dynamic weaver 
and a way to transform plain Java classes into aspects through a XML definition file. The 
first feature has a particular interest because it allows attaching the aspects code to some 
pre-programmed Java bytecode during the execution of the program. The second feature 
offers a way to decouple the definition of pointcuts (XML) from the actual 
implementation of aspects (Java classes). This brings flexibility to the definition of 
pointcuts and to the reuse of classes as aspects.  
 In our work, we consider that replication control protocols are concerns that 
should be separated from application programming, thus enforcing modularity and 
adaptability of the software development process. Accordingly, aspects are used to 
accommodate meta protocol functionalities. The aspect oriented framework enables the 
association of aspects to application and replication control algorithms. With respect to 
application, we intercept transaction operations as they are submitted to a DBMS. In 
practice, these points correspond to popular mechanisms for DBMS connection 
initialization, data access, connection interruption, like the methods offered by well 
known database programming interfaces (e.g. JDBC API, Java Database Connectivity). 
We have also to define the treatment of replication control protocol events, as the start of 
a transaction and its global termination. These operations and events can be declared in 
the scope of pointcuts that identify some application and replication control joinpoints. It 
is worth to note, that with the aspect oriented framework, we reach a complete 
decoupling from application, replication control and aspect code. These code 
components (Java classes) can be combined through XML elements defining pointcuts 
and advices.   
 We are implementing the dynamic architecture by extending a system that offers 
a set of adaptable replication services using an aspect oriented language [Tavares et al., 
2006]. The adaptability provided by the system in [Tavares et al., 2006] allows the 
attachment of aspects written in the AspectJ [AspectJ, 2007] language to centralized 
database application written in Java and that use the JDBC API. The static configuration 
of aspects allows the extension of a client-server database with replication control 
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protocols suited to mobile environments. Depending on the aspects chosen by the 
application programmer, different types of replication can be implemented as for 
example, full replication and partial replication. The partial replication model allows also 
different types of data accesses to mobile nodes.  The protocols implemented through 
aspects have been used as components of the dynamically adaptable architecture and will 
be used to validate the meta protocol in practical applications.  
 Kienzle and Guerraoui   argue in [Kienzle e Guerraoui, 2002] that aspect oriented 
languages are limited in their utility when it comes to separate transactional mechanisms 
from the functionalities of applications classes. The main issue presented by the authors 
is that in the general case, it is impossible to completely decouple the semantics of 
application classes from the semantics of transaction mechanisms implemented by 
aspects, being only possible a “physical” separation of these components. That problem 
is associated to exception handling, method semantics, restrictions on transaction 
synchronization and the maintainability of the application, among other questions.  
However, the middleware we propose avoid most of these problems because it connects 
aspects to the JDBC API, that in contrast to the general case, offers a stable and well 
defined method interface, and thus allows a stable definition of pointcuts. 

6. Concluding Remarks 
This paper presented a meta protocol for the dynamic replacement of replication control 
protocols in adaptable mobile replicated databases. In best of our knowledge, the work 
that is closely related to ours is the meta protocol proposed in by Yang and Li [Yang and 
Li, 2004]. Yang and Li propose a meta protocol that allows to change concurrency 
control in collaborative applications, but that is not well suited to transactional systems. 
Also, they work relies on a central server that coordinates protocol replacement, while 
we assume a symmetrical protocol based on group communication, and so, without a 
single point of failure.  
 The adaptability of replication mechanisms has been proposed in previous work. 
Some systems rely on reflective models (e.g. [Kleinöder and Golm, 1996], [Fraga et al., 
1997]) and other on frameworks with specific components (e.g. [Drapeau at al., 2002], 
[Beloued et al., 2005]). These approaches allow, in different ways, the adaptation of the 
structure of replicated systems according to different distributed service needs. Our 
protocol is complementary, in the sense that it shows a way for implementing a dynamic 
replacement of replication protocols, potentially able to be included in other replication 
architectures. This work also differs from previous ones in that it explores aspect 
orientation as a mechanism to implement adaptability of mobile replicated databases.  
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Resumo. O consensóe um problema fundamental no desenvolvimento de sis-
temas distribúıdos confíaveis. As redes ḿoveis ad-hoc (Manets) possuem alta
dinamicidade, o que dificulta o conhecimento prévio dos participantes, funda-
mental para soluç̃oes cĺassicas do consenso. O problema do consenso tole-
rante a falhas com participantes desconhecidos passa a ser designado FT-CUP.
Greve e Tixeuil prop̃oem uma soluç̃ao para o FT-CUP a partir da identificação
de requisitos minimais de conectividade no grafo de conhecimento estabelecido
pelos participantes e considerando-se os requisitos mı́nimos de sincronia para
resolver o problema em presença de falhas. Este trabalho complementa Greve e
Tixeuil e analisa os aspectos práticos da realizaç̃ao do FT-CUP em Manets.
Ele prop̃oe implementaç̃oes para os algoritmos sugeridos e realiza diversas
simulaç̃oes em ceńarios variados. A partir dos resultados obtidos, chegou-se
a um conjunto de parâmetros para os quaiśe posśıvel a converĝencia do FT-
CUP, definindo as caracterı́sticas pŕaticas de uma rede Manet onde o consenso
pode ser resolvido.

Abstract. This work complements Greve and Tixeuil’s FT-CUP (fault tolerant
consensus with unknown participants), and analyzes the practical aspects of the
execution of FT-CUP in mobile ad hoc networks (Manets). Through the aid
of simulation experiments, it exhibits a set of parameters allowing FT-CUP to
converge. The study conducted show that it is possible to attain consensus even
in a network with little knowledge about nodes participating in the system.

1. Introdução

Informalmente, o consenso tem o objetivo de fazer com que todos os processos corretos do
sistema decidam por um valor único proposto pelos mesmos. Diversos problemas em sis-
temas distribuı́dos são redutı́veis ou equivalentes ao consenso. Isso faz com que este seja
fundamental no âmbito dos sistemas distribuı́dos, podendo ser usado comomiddleware
de base para solucionar diversos problemas (como difusão confiável,group membership,
eleição, etc.). Os detectores de falhas reunem as condições de sincronia necessárias e sufi-
cientes para a resolução do consenso em redes clássicas, onde o conjunto de participantes
é conhecido. Informalmente, um detector de falhas é um conjunto de oráculos distribuı́dos
que fornece dicas aos processos sobre quais deles estão falhos [Chandra and Toueg 1996].

∗Este trabalho tem o apoio do CNPQ e FAPESB-Bahia.
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Redes móveisad hoc (Manets) são redes constituı́das por nós móveis, cuja
comunicação dá-se através de canais sem fio (wireless). Para que um nó possa se co-
municar diretamente com outro, esse deve estar localizado no raio de transmissão do
dispositivo de comunicação. Estas redes, ao contrário das redes do modelo clássico de sis-
temas distribuı́dos, não possuem infra-estrutura definida, justamente pelas propriedades
de mobilidade que possuem. Estas caracterı́sticas peculiares das redes Manets dificultam
a resolução de problemas fundamentais em sistemas distribuı́dos, como o consenso e seus
similares [Basile et al. 2003]. A mobilidade, a falta de estrutura da rede e as entradas e
saı́das deliberadas, fazem com que a dinamicidade seja alta, dificultando o conhecimento
inicial sobre os participantes da rede. Numa Manet, no inı́cio da execução, um processo
não conhece o conjunto de processos que compõem a rede, assim como desconhece a
quantidade de processos existentes. Em soluções para o consenso clássico, como as des-
critas em [Chandra and Toueg 1996, Mostéfaoui and Raynal 1999], estas informações são
essenciais, logo tais soluções não são adequadas ao modelo de redes Manets.

O CUP (consensus with unknown participants), definido por [Cavin et al. 2004], é
uma variação ao problema do consenso, levando-se em consideração o desconhecimento
da rede. A solução para esse problema contempla a definição de uma abstração, osde-
tectores de participaç̃ao. Estes são considerados oráculos distribuı́dos, associados a cada
processo, que retornam um conhecimento parcial dos participantes existentes na rede. Di-
versas classes para estes detectores foram propostas. Cada classe estabelece um grafo de
conectividade entre os participantes do sistema, definido a partir da relação de conheci-
mento estabelecida pelo detector. A classe minimal que possibilita resolver o CUP num
contexto sem falhas de processos é oOSR (One Sink Reducibility) [Cavin et al. 2004].

Posteriormente, a proposta do CUP foi estendida para o FT-CUP, que é o CUP
tolerante à falhas [Cavin et al. 2005]. Na solução apresentada são identificados os requi-
sitos de sincronia necessários para a resolução do FT-CUP, considerando-se os requisitos
mı́nimos de conectividade relativos ao detector de participação (os mesmos encontrados
em [Cavin et al. 2004], ou seja oOSR). Tal requisito minimal de sincronia resume-se ao
detector de falhas perfeito (classeP), sendo que esse detector só pode ser implementado
num ambiente sı́ncrono [Larrea et al. 2004].

Greve e Tixeuil apresentam uma proposta alternativa para solucionar o FT-CUP
[Greve and Tixeuil 2007]. Nesta, os autores consideram os requisitos minimais de sincro-
nia, já identificados para a resolução do consenso no modelo clássico, e buscam os requi-
sitos mı́nimos para a conectividade do grafo de conhecimento que possibilitam resolver
o problema. Como demonstrado em [Chandra and Toueg 1996], o requisito mı́nimo de
sincronia resume-se ao detector de falhas da classe♦S. Esses detectores possuem propri-
edades não-confiáveis e podem ser implementados em sistemas dinâmicos, como Manets,
redes de sensores e P2P (peer-to-peer). Por isso, esta solução é passı́vel de implementação
num modelo assı́ncrono, estendido com requisitos temporais mais fracos. Além disso, ela
resolve também a versão uniforme para o consenso. Nesta versão, todos os processos que
terminam, decidem pelo mesmo valor, sejam estes corretos ou não.

Este trabalho destina-se a avaliar, em termos práticos, o desempenho da solução
proposta em [Greve and Tixeuil 2007] para resolver o FT-CUP em redes móveisad-hoc.
Um aspecto crı́tico da abordagem seguida por todos os algoritmos para resolução do CUP
e FT-CUP é o fato de que, se os detectores de participação não satisfazem as propriedades
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identificadas, a corretude do consenso não pode ser garantida. Logo, uma questão funda-
mental, em qualquer uma das soluções, é a implementação dos detectores de participação.
Ocorre que não existem trabalhos que propõem implementações que garantam as propri-
edades para os detectores de participação. Como nosso intuito, neste artigo, é avaliar as
possibilidades de convergência do consenso, mesmo diante de uma rede Manet com uma
topologia arbitrária de conhecimento, são propostas implementações simples de detecto-
res de participação, que originam grafos de conhecimento arbitrários e que, não necessa-
riamente, satisfazem as propriedades estabelecidas para a resolução do consenso.

Com base nas implementações dos detectores, foram realizadas simulações,
variando-se tanto os parâmetros da Manet, quanto os do FT-CUP, estes relativos à co-
nectividade do grafo e ao número suportado de falhas de nós. Busca-se, através dessa
análise, avaliar o desempenho dos protocolos envolvidos no que diz respeito à sua latência
e ao grau de convergência para uma decisão. A partir dos resultados obtidos, foi possı́vel
identificar um conjunto de valores que tornam possı́vel a convergência do consenso. Desta
forma, conseguiu-se identificar as caracterı́sticas práticas da rede, onde o consenso pode
ser executado corretamente, mesmo considerando-se grafos arbitrários de conhecimento.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 descreve o consenso
para redes desconhecidas e abstrações para a sua resolução. A seção 3 apresenta aspectos
relacionados à implementações para as simulações, com seus resultados mostradas na
seção 4. Por fim, apresentam-se as conclusões na seção 5.

2. O Problema do Consenso e Abstraç̃oes para sua Resoluç̃ao

Consideramos um sistema distribuı́do formado por um conjunto finitoΠ den > 1 pro-
cessos, que se comunicam através de canais confiáveis (sem perdas de mensagens) e de
forma assı́ncrona (sem que sejam feitas hipóteses temporais sobre as ações dos processos
e canais). Considera-se quef < n processos podem falhar por parada (crash), através
de um colapso brusco ou saı́da deliberada (switched off). Considera-se ainda a existência
de um protocolo de roteamento confiável tal que, se o processop conhece o processoq,
entãop é capaz de enviar mensagens paraq de forma confiável.

2.1. Consenso Cĺassico e Detectores de Falhas

Consenso Cĺassico.A definição formal do consenso clássico consiste nas seguintes pro-
priedades [Chandra and Toueg 1996]:
• Terminação. Todo processo correto decide por um valor;
• Validade. Se um processo decide por um valor, ele foi proposto por algum processo;
• Acordo. Todos os processos corretos decidem pelo mesmo valor.

Em [Fischer et al. 1985] foi provado que o consenso não pode ser resolvido em
ambientes assı́ncronos na presença de falhas. Isso fez com que surgissem soluções para
o consenso em ambientes estendidos com requisitos temporais. Nessa linha, uma das
propostas mais significativas é o uso da abstração de detectores de falhas não-confiáveis.

Detector de Falhas.O detector de falhas (FD) é uma abstração de sincronia que funciona
como um oráculo associado aos processos distribuı́dos, informando-os sobre as suspeitas
de falhas ocorridas nos componentes dos sistemas [Chandra and Toueg 1996]. De certa
forma, os detectores de falhas foram criados para abstrair os requisitos temporais ne-
cessários para solucionar problemas de acordo, como o consenso e a difusão atômica,
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permitindo que algoritmos sejam propostos para ambientes assı́ncronos. O detector de
falhas é definido pelas propriedades de completude e exatidão. A completude garante que
todos processos que falham serão suspeitos. A exatidão faz restrições em relação aos er-
ros do detector. A combinação destas propriedades define as classes dos detectores. Neste
trabalho são usadas duas classes de detectores [Chandra and Toueg 1996]:
• Classe ♦S. Possui as propriedades decompletude forte, onde todo processo falho

será suspeito por todos os processos corretos e aexatid̃ao fraca aṕos um tempo, que asse-
gura que, em algum tempo futuro, algum processo correto não será suspeito por nenhum
processo correto;
• Classe P. Possui a mesma propriedade decompletude fortee aexatid̃ao forte per-

petual, que assegura que um processo nunca será suspeito antes que falhe.

O detector minimal para resolver o consenso clássico em ambientes sujeitos à
falhas e com uma maioria de processos corretos (f < n/2) é o♦S [Chandra et al. 1996].
Uma variação do consenso clássico é oconsenso uniforme, no qual a propriedade de
acordo é válida tanto para os processos corretos como para processos falhos. Este também
pode ser solucionado com o uso do♦S. Foi provado em [Larrea et al. 2004] que os
detectores perpetuais, inclusive o detector perfeito (P), não podem ser implementados
em ambientes parcialmente sı́ncronos.

2.2. Consenso com Participantes Desconhecidos e Detectores de Participação

CUP. Em [Cavin et al. 2004] é introduzido o problema de consenso em redes auto-
organizáveis, onde os participantes da rede não são conhecidos inicialmente, problema
denominado CUP (consensus with unknown participants). As propriedades para o CUP
são as mesmas do consenso clássico, porém no CUP os processos não conhecem oΠ,
conjunto dos processos que compõem a rede. Além disso, não são consideradas falhas
dos processos.

Detectores de Participaç̃ao. Os detectores de participação (PD) surgem para abstrair
requisitos de conectividade no problema do consenso. Esses detectores funcionam como
oráculos pertencentes a cada processo e retornam um subconjunto aproximado deΠ. Seja
PDp o detector de participação associado ao processop. Quando consultado porp, PDp

retorna um subconjunto de processos deΠ com os quais ele pode colaborar. A informação
retornada por todos os PDs associados aos processos enriquece o sistema com um grafo de
conectividade por conhecimento. Este grafo é orientado, pois a relação de conhecimento
não é necessariamente bidirecional. Assim, seq ∈ PDp, então não necessariamente
p ∈ PDq.

Considere o grafo não direcionadoG = (V, E), ondeV = Π e a aresta(p, q) ∈ E ,
seq ∈ PDp ou p ∈ PDq. Para o grafo direcionadoGdi = (V, E), V = Π e a aresta
(p, q) ∈ E seq ∈ PDp. [Cavin et al. 2004] definem quatro classes de detectores a partir
desses grafos:
• Conexo (CO). O grafoG é conexo;
• Fortemente conexo (SCO). O grafoGdi é fortemente conexo;
• Completo (FCO). O grafoGdi é completo, ou seja, para todop, q ∈ Π existe a aresta

(p, q) ∈ E ;
• Redutı́vel a Único Poço (OSR). O grafoG é conexo e a redução deGdi para suas
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componentes fortemente conexas possui apenas um poço (sink)1.

De acordo com o grau de conectividade do grafo estabelecido pelo detector, o
consenso pode ou não ser resolvido. Sendo assim, para resolver o problema do CUP foi
provado que i) o detectorPD ∈ CO é necessário, mas não é suficiente para resolver
o consenso, ii)PD ∈ SCO e PD ∈ FCO são equivalentes e suficientes, mas não
necessários e iii)PD ∈ OSR é suficiente e necessário, sendo portanto o detector minimal
para resolver o CUP [Cavin et al. 2004].

FT-CUP. O trabalho de [Cavin et al. 2005] é uma evolução do trabalho proposto em
[Cavin et al. 2004]. Os autores abordam o mesmo problema do CUP, complementando-o
com a possibilidade de ocorrer falhas de processos. Esse problema recebe o nome de
FT-CUP (fault tolerant consensus with unknown participants). Para resolver o consenso,
consideram as condições de conectividade minimais identificadas em [Cavin et al. 2004],
utilizando oPD ∈ OSR, e provam que o detector de falhas minimal para resolver o FT-
CUP, com oPD ∈ OSR, é o detector perpetual perfeito (FD ∈ classeP). Como o detec-
tor perfeito não é implementável no ambiente parcialmente sı́ncrono, a implementação da
solução proposta em [Cavin et al. 2005] não pode ser garantida no modelo adotado para
redes Manets, onde condições de sincronia mais fortes não são adequadas. Além disso,
outra desvantagem desta abordagem é que, mesmo considerando detectores perfeitos, o
consenso uniforme não pode ser resolvido quandoPD ∈ OSR.

2.3. FT-CUP com Requisitos Minimais de Sincronia

Greve e Tixeuil realizaram uma análise entre os requisitos de conectividade e sincro-
nia necessários para se resolver o FT-CUP [Greve and Tixeuil 2007]. O seu interesse é
identificar uma solução a partir das condições de sincronia minimais para resolver o con-
senso numa rede clássica, que são representadas pelo detector de falhas♦S. Portanto,
considerando-se esse detector, buscou-se quais os requisitos mı́nimos relacionados à co-
nectividade do grafo, definido pelo detector de participação, que possibilitariam resolver
o consenso. Sendo assim, novas classes de detectores foram propostas:
• k-Conexo (k-CO). O grafoG não direcionado ék-conexo;
• k-Fortemente Conexo (k-SCO). O grafoGdi ék-fortemente conexo;
• k-Redutı́vel a Único Poço (k-OSR). O grafoG é conexo. Reduzindo o grafoGdi

às componentesk-fortemente conexas, existe apenas uma componente poço. Entre quais-
quer pares de componentes existem pelo menosk caminhos disjuntos.

Greve e Tixeuil demonstram que o detectork-OSR é suficiente e necessário para
resolver o consenso, na presença def < k < n falhas, e apresentam algoritmos que
resolvem, não somente o consenso FT-CUP, mas também o FT-CUP uniforme com este
detector. Para tanto, propõem-se três algoritmos:COLLECT,SINK,CONSENSUS. Cada um
deles é executado em sequência, individualmente por cada processo do sistema.

COLLECT – é o primeiro algoritmo a ser executado. Ele é usado pelo processop para
expandir o seu conhecimento sobre os participantes da computação, a partir de uma busca
no grafo. No inı́cio do algoritmo, o processop consulta o seu detector de participação
para obterPDp. Em seguida, num procedimento de descoberta do grafo,p irá requisitar
novas informações de conhecimento (visões) a novos processos identificados, até que ne-
nhuma nova informação possa ser obtida. O algoritmo executa naturalmente em rodadas.

1Um poço é um nó com grau de saı́da 0.
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Em cada rodadar > 0, p contata todos os nós que ele não conhece e que acabou de tomar
conhecimento na rodadar − 1. Na rodada0, p conhece apenas ele mesmo; na rodada1,
ele conhece todos os que são retornados pelo seuPDp; na rodada2, ele conhece quem os
processos emPDp conhecem e assim sucessivamente, até que não possa mais incremen-
tar o seu conhecimento. Este conhecimento acumulado dos participantes é armazenado
emΠp e para evitar bloqueio, em cada rodada espera-se por|Πp| − f respostas dos nós.
Ao término do algoritmo, ele terá armazenado emΠp o conjunto maximal de participantes
que ele pode alcançar no grafo de conhecimento.

SINK – é o segundo algoritmo a ser executado. Ele é usado para que cada nó possa
saber se pertence à única componente poço (definida pelo grafok-OSR). Nesse algo-
ritmo, cada nóp envia mensagens para todos os nós emΠp (encontrados peloCOLLECT),
visando comparar o seu conjunto com o de cada processo emΠp. Sejaq ∈ Πp um desses
processos. Seq possui o conjuntoΠq = Πp, entãoq responde ACK à solicitação dep,
senão ele responde NACK. Se|Πp| − f nós respondem com ACKs, o nóp deduz que
ele pertencente à componente poço, já que apenas na componente poço os nós possuem
a mesma visão do conjunto de processos no sistema. Se o nóp recebe algum NACK, ele
deduz que não pertence à componente poço. Note que se o grafo fork-SCO, todos os nós
devem ser considerados pertencentes à componente poço, pois esta componente coincide
com o próprio grafo do sistema.

CONSENSUS– este último algoritmo a ser executado é responsável pela realização do
acordo. Ele admite dois comportamentos para os nós. Num primeiro, apenas os nós iden-
tificados como participantes da componente poço executam um algoritmo de consenso
clássico, com a ajuda de detectores de falhas não confiáveis [Chandra et al. 1996]. Num
segundo, os demais nós enviam mensagens, requisitando a decisão obtida pelos nós da
componente poço. Quando o consenso clássico convergir para algum valor, esta decisão
é propagada para os nós que enviaram requisição.

As restrições para a convergência desta solução são as seguintes. Devem existir
ao menos2f + 1 processos na componente poço,f < k. Tais restrições decorrem das
condições para solucionar o consenso clássico com detectores não-confiáveis, que exigem
uma maioria correta de processos no sistema [Chandra et al. 1996].

O custo computacional dos algoritmos (quantidade de mensagens e latência para
decidir) depende do grafo de conhecimentoGdi formado pelos processos e este depende
da topologia da rede. Embora uma análise teórica, no pior caso, possa ser efetuada, ela só
terá significado se acompanhada de uma análise real, baseada numa topologia especı́fica
(Manets). Assim,COLLECT tem latência máxima equivalente ao diâmetro do grafo; a
qtde de mensagens será proporcional ao número de nós alcançáveis emGdi. Em SINK,
esses valores também dependem do número de nós alcançáveis. Logo a complexidade de
mensagens fica emO(n2) para esses algoritmos. OCONSENSUStem a sua complexidade
dependente do consenso clássico subjacente. O impacto real dessa complexidade poderá
ser apreciado na seção 4.2 .

3. Modelo de Implementaç̃ao
Cada algoritmo que compõe o FT-CUP corresponde a um módulo implementado no
ambiente de simulação. A figura 1 representa a interação entre esses algoritmos den-
tro do ambiente de simulação. Existem oito módulos:APPLICATION, que repre-
senta a aplicação que utiliza o consenso, o PD, módulo do detector de participação;

194 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



Figura 1. Algoritmos do FT-CUP

COLLECT, SINK e CONSENSUS, que correspondem aos algoritmos existentes no FT-
CUP de [Greve and Tixeuil 2007], o FD, módulo de detecção de falhas usado para
resolver o consenso clássico; nesse caso, foi implementado o consenso proposto em
[Mostéfaoui and Raynal 1999] representado porCT CONSENSOdentro do móduloCON-
SENSUS, e finalmenteROUTER, módulo que contém o protocolo de roteamento de men-
sagens e o módulo MAC que representa a camada de enlace. Nos algoritmosCOLLECT,
SINK e CONSENSUS, os processos precisam enviar mensagensunicast. Sendo assim, foi
necessário o uso de um algoritmo de roteamento para entregar corretamente as mensagens
aos seus destinos. Como qualquer algoritmo pode ser usado, optou-se peloplain flooding
para a entrega de mensagensunicast, uma vez que esse protocolo obtém uma taxa de
entrega relativamente alta, mesmo tendo uma baixa eficiência [Oliveira et al. 2006]. Sem
perder a generalidade do problema, foi utilizada uma camada de enlace que simula o
ambientewirelesssem perda de mensagens, para ser fiel ao modelo de canais confiáveis2.

Detectores de Participaç̃ao. A implementação do detector de participação é fundamental
para o funcionamento do FT-CUP. Porém, não existem propostas de implementação de
detectores que garantam as propriedades especificadas, a saber, grafok-SCO, k-OSR,
etc. Neste trabalho, propõem-se detectores com premissas simples, que não oferecem
garantias em relação as propriedades da classe implementada. Dois detectores foram
utilizados, o PD-1hop e PD-2hop, sendo que ambos podem ser facilmente implementados
em redes móveisad-hoc. Este trabalho analisa se o desempenho do FT-CUP com estes
detectores é satisfatório para o conjunto de parâmetros definido nas simulações.

O detector PD-1hop retorna para os processos a lista dos nós que se encontram
no seu alcance de transmissão (vizinhos). O detector inicia enviando mensagens do tipo
“hello”. Os vizinhos vão receber a mensagem e adicionar o nó fonte ao seu conjuntoΠ
estimado. Esse algoritmo termina quando um tempo (timeout) é atingido e a quantidade
de participantes encontrada é maior ou igual ak. Durante este tempo os nós podem emi-
tir novas mensagens “hello” em resposta a mensagens “hello” recebidas por outros nós.
Garante-se assim que o detector associado a cada participantep irá retornar o conjunto de
vizinhos com os quaisp se comunica e esse conjunto terá cardinalidade no mı́nimok.

O detector PD-2hop realiza os mesmos passos do primeiro, exceto que os nós

2Canais confiáveis podem ser implementados usando retransmissões e mensagens de confirmação.
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Tabela 1. Par âmetros de simulaç ão

Parâmetros de simulação
Simulador OMNeT++ (3.4)
Quantidade de nós 10 à 30
Área 300 x 300m2

Alcancewireless 100m

Tempo de simulação 10s

Repetições 10
Padrão de Mobilidade Random Waypoint
Velocidade dos nós de 20 à 50m/s

Tempo de pausa até2s

anexam nas mensagens “hello” o conjunto de participantes encontrado até o momento.
Desta forma, ao receber a mensagem, o nó adiciona ao seu conjunto de conhecimento o
nó fonte e o conjunto enviado pelo mesmo. Isto faz com que o conhecimento seja pelo
menos de dois nı́veis (2 hops) em relação ao grafo de comunicação.

Modelo de Falhas. No modelo de falhas adotado na implementação, o processo falha
por parada. Nesse caso, a falha ocorre depois da execução do detector de participação.
Se o nó falha antes ou durante a execução do detector, seria como se o nó nunca tivesse
existido na rede, fazendo com que os algoritmos do FT-CUP não fossem afetados. Se o
nó falha depois da detecção, significa que outros nós da rede conhecem o nó falho e que
esse nó deveria participar da execução dos algoritmos. Desta forma, buscando avaliar o
impacto das falhas no FT-CUP, considera-se que a falha do nó ocorre após a execução dos
detectores de participação. O detector de falhas necessário para o FT-CUP é o♦S. Nesse
caso, optou-se por utilizar a implementação para o detector da classe♦P, descrita em
[Chandra and Toueg 1996]. Esse detector satisfaz também as propriedades do detector
♦S, já que a classe♦P é redutı́vel à classe♦S.

4. Simulaç̃oes

As simulações foram executadas sobre a ferramenta OMNeT++ [Varga 2001], um ambi-
ente de simulações modular orientado a eventos discretos. Para implementar o modelo das
redes Manets, foi utilizado o Mobility Framework, desenvolvido especificamente para o
uso em conjunto com o OMNET++. Cada simulação é executada por um tempo definido,
sendo que, em cada uma delas, apenas um consenso FT-CUP é executado. Esse consenso
é iniciado por todos os nós da rede e quando uma proposta é solicitada à um nó especı́fico,
esse nó propõe o valor que corresponde ao seu identificador.

4.1. Ceńarios

Ambiente da Manet. A escolha dos parâmetros associados ao ambiente de simulação
(redes móveisad-hoc) baseou-se nas considerações recentemente realizadas por
[Kurkowski et al. 2005], que faz uma crı́tica aos trabalhos que simulam algoritmos para
Manets, mostrando como devem ser selecionados os parâmetros para que esses sejam re-
alistas. A tabela 1 descreve os parâmetros gerais utilizados nas simulações. Aquantidade
de ńos, que varia de10 à 30 nós, aárea de 300x300m2 e o alcance do dispositivo de
comunicaç̃ao wirelesscom raio de100m foram selecionados visando definir a densidade
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da rede. Testes preliminares foram realizados com uma rede mais esparsa (área e alcance
de transmissão maiores com menor número de nós). Entretanto, nesse cenário o consenso
não apresentou boas taxas de convergência, dado que frequentemente ocorria o particiona-
mento da rede. Esses valores selecionados para a área e alcance de transmissão permitem
uma conectividade entre os nós suficiente para evitar esse particionamento. Por exemplo,
para10 nós, espera-se que cada nó tenha em média3.49 vizinhos. Para30 nós, a média
é de10.47 vizinhos. Otempo de duraç̃ao de cada simulação é de10 segundos, tempo
próximo ao máximo obtido nas simulações preliminares do FT-CUP para que houvesse
uma convergência para um valor de decisão. Opadrão de mobilidadeusado é oRandom
Waypointcom avelocidadevariando de20 à 50 m/s e tempo de pausade até2s. Esta
velocidade selecionada não interfere na convergência do consenso devido à densidade da
rede, que reduz a possibilidade de particionamento da rede, fazendo com que o algoritmo
de roteamento execute corretamente e entregue as mensagens de forma confiável. Porém,
esta interfere na latência, pois um nó pode mover-se para fora do alcance de transmissão
de outro nó fazendo com que o algoritmo de roteamento demore um tempo maior para
entregar a mensagem.

Ambiente do FT-CUP. Para os parâmetros especı́ficos do FT-CUP,k (conectividade do
grafo) e f (máximo de falhas toleŕavel), considera-se uma combinação de valores, para
que se possa analisar seu impacto no FT-CUP e determinar as melhores configurações
para o consenso, obedecendo à restriçãof < k < n. Além desses parâmetros, oPf , por-
centagem real de falhas, é definido. Parak, considera-se os valoresk = n/2 e k = n/4.
O valor máximo parak no FT-CUP ék = n − 1; porém, esse valor não foi utilizado por
causar a conectividade completa do grafo, levando o problema à caracterı́sticas similares
ao consenso clássico. Os valoresk = n/2 e k = n/4 fazem com que a rede possua
conectividade média e baixa, respectivamente.

O parâmetrof foi definido em função dek, através da relaçãof = k − 1, que
considera a quantidade de falhas máxima para o FT-CUP. OPf foi definido como um
percentual em relação àf . Os valores considerados foram de0%, 50% e100% em relação
à f , fazendo com que existam cenários sem falhas (Pf = 0), com metade das falhas
possı́veis (Pf = (k − 1)/2) e com o máximo de falhas tolerável (Pf = k − 1). Os
detectores utilizados nas simulações são os mesmos definidos na seção 3, o PD-1hop
e PD-2hop, usando umtimeoutde 100ms. A combinação dos parâmetrosk, Pf e do
detector de participação definem conjuntos de simulações. Cada conjunto é simulado por
10 vezes, sendo que o que se vê nos gráficos é a média dessas10 repetições.

4.2. Resultados

Para a análise dos resultados, foram escolhidas quatro métricas. Aconverĝencia do FT-
CUP refere-se à porcentagem de nós que terminam o consenso com uma decisão. A
métricaconverĝencia para poçorepresenta a porcentagem dos nós que fazem parte do
poço e que conseguem determinar que estão na componente poço. Alatência do FT-CUP
mostra a média dos tempos gastos para a convergência do FT-CUP e alatência doSINK,
a média dos tempos para execução do algoritmoSINK.

Convergência para Poço. A figura 2 representa a porcentagem de nós pertencentes à
componente poço. No gráfico 2(a) (Pf = 0%), os resultados parak = n/4 e k = n/2
com PD-2hop foram em média de95%. Parak = n/2 e PD-1hop os valores ficaram em
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Figura 2. Converg ência para Poço com Pf = 0% (a), Pf = 50% (b), Pf = 100% (c)
e em funç ão da quantidade de falhas para 30 n ós (d).

torno de80%. A limitação da informação retornada pelo detector PD-1hop faz com que
as visões dos processos pertencentes a uma mesma componente não sejam idênticas após
a execução doCOLLECT. Nesse caso, pode acontecer doSINK indicar erradamente que
o nó não pertence à componente poço. A terminação do algoritmoCOLLECT acontece
quando o nóp recebe|Πp| − f visões dos nós conhecidos, sendo que, mesmo sem falhas
reais (Pf = 0%), o nó não espera por todas as respostas e sempre ignoraf visões de
processos. Como neste trabalho o grafo formado pela rede não é garantidamentek-OSR,
pode acontecer de algum subconjunto deΠp, dentre osf nós ignorados, conter novos pro-
cessos, fazendo com que dois processos tenham visões diferentes e que oSINK convirja
erradamente. Uma possı́vel melhoria, a ser incorporada aoCOLLECT, para evitar esse
fenômeno, seria a substituição da espera por|Πp| − f processos pelo uso do detector de
falhas. Ou seja, espera-se respostas dos processos, enquanto esses não são suspeitos.

Parak = n/4, a porcentagem de convergência é superior à dek = n/2. Isto
pode estar ocorrendo pelo fato da quantidade de falhas suportadas (em termos absolutos)
ser menor. Ou seja, como adota-se (f ≤ k − 1), tem-se (f ≤ n/4 − 1), no lugar de
(f ≤ n/2 − 1). Assim, tem-se que cada nóp recebe uma quantidade maior de visões no
COLLECT (|Πp|−f ), fazendo com que a possibilidade de ocorrerem visões divergentes na
rede seja menor. Os resultados alcançados para ambos os detectores emk = n/4 foram
coincidentes. Conclui-se, desta forma, que o nı́vel de informação trazido pelo PD-1hop é
suficiente para a resolução do problema comk = n/4 e os parâmetros especificados na
seção 4.1. Comparando os gráficos 2(a), 2(b) e 2(c), percebe-se que a porcentagem cai à
medida que as falhas aumentam. Esta queda é melhor visualizada através do gráfico 2(d).
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Parak = n/2, a incidência de falhas é maior, por isso a queda na convergência em relação
ao aumento das falhas é mais acentuada para este valor dek.
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Figura 3. Converg ência do FT-CUP para Pf = 0% (a), Pf = 50% (b), Pf = 100% (c)
e em funç ão da quantidade de falhas para 30 n ós (d).

Convergência do FT-CUP.Na figura 3 é mostrada a porcentagem de nós que decidem
por um valor, representando a taxa de convergência do FT-CUP. Mesmo na ausência de
falhas (gráfico 3(a)), parak = n/2 e PD-1hop, a convergência oscilou em torno de80%.
Conclui-se que o detector PD-1hop é inadequado parak = n/2, ou seja, para ambientes
com maiores necessidades de conectividade, deve ser usado um detector mais forte, que
oferece mais garantias sobre as propriedades da classe a que pertence. Parak = n/4, o
desempenho foi similar em ambos os detectores, ficando exatamente em100% de con-
vergência (na ausência de falhas). A causa disto é o bom desempenho na convergência
para poço (representado na figura 2), reforçando a hipótese de que, para uma conectivi-
dade menor, um detector simples possa ser utilizado. Constata-se ainda, pelos mesmos
motivos, que o desempenho parak = n/4 é sempre maior do que parak = n/2.

No gráfico 3(b) são mostrados os resultados paraPf = 50%. Nesse gráfico,
a convergência cai para90% com k = n/2 e PD-2hop, mantendo-se em100% para
k = n/4 até 25 nós. Parak = n/2 e PD-1hop, a convergência oscila em torno de
70%. Apenas no gráfico 3(c), ondePf = 100%, a taxa de convergência parak = n/4
diminui significativamente, assim como parak = n/2. O gráfico 3(d) representa a taxa
de convergência em função da porcentagem de falhas, levando-se em consideração30 nós
da rede. Por esse gráfico pode-se observar que, à medida que a porcentagem de falhas
aumenta, há uma tendência de queda na taxa de convergência. Esta queda segue o mesmo
comportamento observado na convergência para poço através do gráfico 2(d).
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A baixa convergência do FT-CUP na ocorrência de muitas falhas ou quando
k = n/2, pode estar ocorrendo devido a um bloqueio do protocolo doCONSENSUS,
ocasionado pela baixa convergência para poço. Neste caso, um processop, que deveria
participar ativamente do consenso, porque pertence à componente poço, não participa,
porque não se considera como pertencente ao poço (decisão errônea do protocoloSINK) e
atua como nó passivo, esperando a mensagem de decisão. Os demais processos no poço,
o consideram como ativo e esperam pela sua mensagem (seja de proposição, de ACK,
etc.). Se o processop não é suspeito pelo detector de falhas, os demais processos na
componente poço podem ficar bloqueados esperando pela sua mensagem, que nunca virá.
Uma possı́vel solução para isso seria fazer com que o detector de falhas suspeite dos nós
que não se consideram pertencentes à componente poço.
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Figura 4. Lat ência do FT-CUP (a) e SINK (b) para Pf = 0%, e lat ência do FT-CUP (c)
e SINK (d) em funç ão da quantidade de falhas para 30 n ós.

Lat ência. As figuras 4 e 5 representam os resultados de latência obtidos nas simulações.
Os gráficos 4(a) e 4(b) mostram, respectivamente, a latência do FT-CUP e doSINK, em
relação à quantidade de nós paraPf = 0%. Os resultados para as outras porcentagens
de falhas são similares, sendo que apenas são mostrados para30 nós, nos gráficos 4(c)
e 4(d). O comportamento da latência doSINK é similar à latência do FT-CUP. Observe
que a latência aumenta à medida que aumenta a quantidade de nós na rede. Isto se deve
à alta complexidade de mensagens,O(n2), dos três algoritmos envolvidos no FT-CUP:
COLLECT, SINK e CONSENSUS.

A diferença da latência é considerável quando comparados os resultados dek =
n/2 e k = n/4 nos gráficos 4(c) e 4(d), sendo aquela parak = n/4 a que apresenta
maiores valores. Para este valor dek, o detector de participação retorna um conjunto de
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participantes menor, fazendo com que o algoritmoCOLLECT efetue mais etapas de busca
no grafo, exigindo mais tempo para convergir para o conjunto maximal de processos
alcançáveis na rede. Nesses gráficos pode-se observar também que a latência diminui com
o aumento da porcentagem de falhas, pois os nós falhos não participam dos algoritmos do
FT-CUP, o que faz com que a complexidade de mensagens diminua e reduza a latência.

Pode-se observar que oSINK é responsável por parte considerável do tempo
gasto para a convergência do consenso pelo gráfico 5(a), que representa a latência para
Pf = 0% comk = n/2 e PD-2hop. A diferença entre as duas curvas nos gráficos repre-
senta a latência do algoritmoCT CONSENSO, que é constituido basicamente pelo tempo
gasto no consenso clássico [Mostéfaoui and Raynal 1999]. Pelo gráfico 5(b), têm-se que,
com o aumento dePf , diminui a latência do consenso clássico. Este comportamento é
consequência da complexidade de mensagens ser relacionada com a quantidade de nós
que participam do consenso. Mais falhas na rede indicam que menos nós participam do
consenso clássico, fazendo com que a latência diminua.

5. Conclus̃oes

O FT-CUP, consenso tolerante a falhas para redes desconhecidas, é uma nova variação do
problema do consenso, levando em consideração o não conhecimento dos participantes da
rede, fato caracterı́stico de redes móveisad-hoc. Ele utiliza a abstração dos detectores de
participação para obter um conhecimento parcial dos participantes da rede. Este trabalho
analisou os aspectos práticos do FT-CUP proposto em [Greve and Tixeuil 2007]. Foram
sugeridas implementações para os algoritmos e para os detectores de participação, sendo
propostos os detectores PD-1hop e PD-2hop. Simulações foram executadas com esses
algoritmos, variando os parâmetros de conectividade (k) e de falhas (f ) para o FT-CUP.

Os resultados das simulações evidenciaram que o detector de participação e o
parâmetro de conectividadek são fundamentais para a convergência do consenso. Nas
simulações realizadas, percebeu-se que o uso dos detectores simples PD-1hop e PD-2hop
deu origem a um grafo com um único poço. Além disto, verificou-se que a latência do
SINK e do FT-CUP crescem com o aumento da quantidade de nós da rede. Os resultados
evidenciaram que a latência doSINK constitui uma parte considerável da latência total
do FT-CUP. Parak = n/2 e o detector PD-1hop, os resultados de convergência foram
consideravelmente abaixo dos resultados encontrados com PD-2hop. Nos resultados com
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o detector PD-1hop comk = n/2, o FT-CUP não obteve100% de convergência, mesmo
na ausência de falhas. Usando o detector PD-2hop comk = n/2, aumenta-se a relação
de conectividade dos nós, o que melhorou a taxa de convergência do procotolo, chegando
aos100% no cenário sem falhas. Em cenários com uma menor capacidade de tolerar
falhas, como emk = n/4, os resultados de convergência para PD-1hop e PD-2hop não
mostraram diferenças relevantes, levando à conclusão de que para cenários com poucas
falhas um detector simples é satisfatório. A taxa de convergência foi sempre maior com
k = n/4 do que comk = n/2. Conclui-se que, para tolerar maiores quantidades de falhas,
é preciso um detector de participação com premissas mais fortes. Em cenários onde a
capacidade de tolerar falhas é menor, os resultados para o FT-CUP foram satisfatórios,
mesmo usando detectores de participação com premissas simples.
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Abstract. Byzantine Quorum Systems (BQS) have been described as a good
choice to build Byzantine-tolerant reliable distributed storage, with many imple-
mentation approaches already proposed. Choosing the most suited one requires
a careful evaluation aided by tools oriented to model and prototype Byzantine
execution environments. To date, however, such facility does not exist. The pa-
per presents BQSNeko, a framework useful for evaluating BQS algorithms. To
show how this framework can be used, we discuss the results of an experiment
built onBQSNEKO that compares two well-known Byzantine quorum protocols.

Resumo.Sistemas de Quóruns Bizantinos (BQS) têm sido apresentados como
uma boa estrat́egia de construç̃ao de armazenamento distribuı́do tolerante a
faltas bizantinas, havendo muitas abordagens para sua implementação. Esco-
lher a abordagem mais adequada requer uma avaliação minuciosa com a ajuda
de ferramentas orientadasà modelagem e prototipação de ambientes bizantinos
de execuç̃ao. At́e ent̃ao, poŕem, ñao se conhecia uma ferramenta que facilitasse
tal análise. O artigo apresenta o arcabouço de avaliação de algoritmos de BQS
BQSNEKO. Para mostrar a sua utilidade, serão discutidos os resultados de um
experimento construı́do noBQSNEKO com dois algoritmos de BQS conhecidos.

1 Introduç ão

Sistemas de Qúoruns Bizantinos (Byzantine Quorum Systemsou BQS)
[Malkhi and Reiter 1998b] s̃ao um meio de se obter garantias de consistência e
disponibilidade em armazenamento de dados replicados mesmo com a ocorrência de
faltas bizantinas [Lamport et al. 1982]. Em BQS, dados são replicados em diferentes
conjuntos de servidores (quóruns) que compartilham um número suficiente de servidores
em comum. Clientes lêem e escrevem no sistema somente por meio desses quóruns,
respectivamente em quóruns de leitura e escrita. Assim, diferentes operações do cliente
podem ser executadas em diferentes quóruns sem perda de consistência, colaborando
com a escalabilidade e o bom desempenho do sistema. Outro ponto favorável à
implementaç̃ao eficiente de armazenamento com BQS vem do não uso de acordo para
manter consistência de dados, quée garantida pela própria interseç̃ao dos qúoruns.
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Na literatura, muitas abordagens de implementação de BQS j́a foram propostas.
Estas soluç̃oes refletem diferentes perspectivas de projeto na construção de um sistema de
armazenamento usando BQS de acordo com caracterı́sticas chaves como o tamanho dos
quóruns de leitura e escrita, o modelo de falhas dos clientes e a semântica de consistência
de dados suportada. A escolha de qual das abordagens seguir passa por uma avaliação
minuciosa de qual algoritmo para BQS se adequa melhor ao ambiente esperado para a
execuç̃ao do sistema, o que demanda o uso de ferramentas apropriadas para construção
e avaliaç̃ao destes algoritmos. Entretanto, não se conhecia uma ferramenta que contem-
plasse tais tarefas.

Este trabalho apresenta o BQSNEKO, uma aplicaç̃ao extenśıvel desenvolvida
sobre o arcabouço NEKO [Urbán et al. 2001]útil na ańalise de protocolos de BQS.
Aproveitando-se das funcionalidades providas pelo NEKO, o BQSNEKO permite a
simulaç̃ao, a execuç̃ao e, posteriormente, a avaliação de protocolos de BQS, conside-
rando seus aspectos, como a ausência de tempo nos algoritmos e a simplicidade no lado
servidor. Ambas simulação e execuç̃ao dos protocolos podem considerar cenários de ata-
ques a partir da injeção de faltas bizantinas no sistema. O perfil de falta bizantina pode
já ser oferecido pelo BQSNEKO ou possivelmente implementado usando facilidades ofe-
recidas pelo arcabouço. A implementação de algoritmos de BQS torna-se muito mais
simples usando o BQSNEKO uma vez que v́arias tarefas necessárias para construir estes
algoritmos j́a s̃ao suportadas pelo próprio BQSNEKO.

A fim de demonstrar o uso do BQSNEKO na avaliaç̃ao de algoritmos de BQS,
ilustraremos o desenvolvimento de um experimento que simula as operações de escrita
em BQS de dois algoritmos conhecidos em dois ambientes de rede distintos e avalia de
que forma os dois algoritmos comportam-se face a um serviço de armazenamento com al-
guns servidores bizantinos: tais servidores falham alterando os valores de uma mensagem
tentando comprometer a consistência do sistema.

O artigo est́a organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma visão geral
sobre Sistemas de Quóruns Bizantinos. A seção 3 descreve a arquitetura geral do NEKO

(seç̃ao 3.1) e detalhada do BQSNEKO (seç̃ao 3.2), explicando as suas funcionalidades
principais: como desenvolver algoritmos de BQS e perfis de falta bizantina (seção 3.3) e
como executar esses algoritmos (seção 3.4). A seç̃ao 4 aborda o experimento de exemplo.
A seç̃ao 4.1 especifica os componentes teóricos envolvidos (BQS, algoritmos e mecanis-
mos usados), a seção 4.2 descreve as configurações do ambiente, e a seção 4.3 relata os
resultados coletados e a análise desses resultados propriamente. As seções 5 e 6 apresen-
tam alguns trabalhos relacionados e as conclusões finais do trabalho, respectivamente. O
ap̂endice A exibe o exemplo-base do arquivo de configuração do BQSNEKO utilizado na
realizaç̃ao dos experimentos da seção 4.

2 Sistema de Qúoruns Bizantinos

Sistemas de qúoruns Bizantinos (BQS) [Malkhi and Reiter 1998b] são uma t́ecnica de
replicaç̃ao que garante as propriedades de consistência (os dados são acessados correta-
mente) e disponibilidade (os dados sempre podem ser acessados) em sistemas de armaze-
namento distribúıdos mesmo na existência de processos que falham de maneira arbitrária.
Ao contŕario dos sistemas de armazenamento baseados no paradigma de Replicação
Máquinas de Estado (RME) [Lamport 1978, Schneider 1990], a implementação de BQS

204 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



não requer acordo entre as réplicas do serviço, uma vez que estes conseguem emular,
no máximo, registradores atômicos [Lamport 1986]. Tais objetos compartilhados supor-
tam apenas operações de leitura e escrita e podem ser construı́dos sem o uso de acordo
[Herlihy 1991]. Por este motivo, quando se tratam de sistemas assı́ncronos, BQS ñao s̃ao
suscet́ıveisà impossibilidade FLP [Fischer et al. 1985].

Estes sistemas apresentam também uma boa escalabilidade tanto pelo fato de
os clientes acessarem somente uma parte dos servidores do sistema (um quórum) na
execuç̃ao de uma operação quanto pelos servidores executarem, em geral, tarefas sim-
ples, deixando a parte mais complexa dos protocolos para o lado cliente.

No modelo de sistema de BQS usualmente definido [Malkhi and Reiter 1998b],
os processos se comunicam em um modelo assı́ncrono por passagem de mensagens em
canais ponto a ponto confiáveis e autenticados, sendo que existe um conjuntoU com n
servidores e um conjunto de clientesΠ disjunto deU e possivelmente ilimitado. Os servi-
dores se organizam em subconjuntos deU chamadosquóruns, onde, para quaisquer dois
quóruns, existe um ńumero suficiente de servidores corretos na sua interseção (garantia
de consist̂encia). Aĺem disso, num sistema de quóruns, um qúorumé formado apenas por
servidores corretos pelo menos (garantia de disponibilidade). Cada processo servidoré
um reposit́orio de dados que armazena uma cópia local de uma variável (registrador). Os
clientes realizam operações de leitura e escrita nestas variáveis acessando quóruns de lei-
tura e escrita de mesmo tamanho (quóruns simétricos) ou tamanhos diferentes (quóruns
assiḿetricos).

Em termos de falhas de processos, assume-se que uma quantidade de servidores
pode apresentar faltas bizantinas [Lamport et al. 1982], istoé, podem desviar-se arbitrari-
amente de seu algoritmo e executar qualquer tipo de ação (maliciosa ou ñao) no sistema.
Os algoritmos sup̃oem que at́e f servidores podem ser corrompidos (faltosos). A relação
entre f e n depende do algoritmo e modelo de sistema empregados nos BQS. Diferentes
algoritmos assumem diferentes modelos de falhas nos clientes. Dentre as premissas mais
comuns est̃ao: clientes corretos (nenhuma faltaé tolerada em clientes), clientes podem
falhar por parada e clientes estão sujeitos a faltas bizantinas.

Formalmente, uma variável em BQŚe implementada através da abstração de um
registrador x com suporte a operações de leitura e escrita. Cada servidor armazena uma
cópia dex, representado pelo par〈v, t〉, ondev é o valor atual armazenado et é a estampi-
lha de tempo (timestamp) associada av. Existem diversas sem̂anticas para registradores
conforme a hierarquia de Lamport [Lamport 1986]. Cada semântica define de maneira
particular o comportamento de um registrador segundo a ocorrência de leitura e escrita
concorrentes e a quantidade de leitores e escritores suportados pelo algoritmo.

Muitos protocolos t̂em sido propostos no contexto de sistemas de quóruns Bi-
zantinos (e.g., [Malkhi and Reiter 1998b, Malkhi and Reiter 1998a, Martin et al. 2002a,
Liskov and Rodrigues 2006]). Suas construções diferenciam-se, por exemplo, pela
organizaç̃ao dos qúoruns (tamanho e simetria dos quóruns de leitura e escrita), pela
sem̂antica de consistência dos seus registradores replicados ou pelo modelo de falhas de
seus clientes. Essa variedadeé justifićavel visto que algoritmos com diferentes proprie-
dades conseguem trabalhar eficientemente sob diferentes pontos de vista em diferentes
ambientes de execução com variadas exigências.
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3 Arcabouço BQSNEKO

Esta seç̃ao descreve o arcabouço BQSNEKO e suas funcionalidades. Antes, porém, seŕa
dada uma vis̃ao geral do NEKO, base para o BQSNEKO. Depois, ser̃ao mostradas como
foram feitas as extensões no NEKO para implementar algoritmos de BQS e os perfis bi-
zantinos (para simulação de ceńarios de ataques) que dão origem ao BQSNEKO.

3.1 NEKO

NEKO [Urbán et al. 2001]́e um arcabouço escrito em Java para prototipação e avaliaç̃ao
de algoritmos distribúıdos em redes simuladas ou reais. Na arquitetura do NEKO, uma
aplicaç̃aoé constitúıda de um conjunto de processos que se comunicam por passagem de
mensagens. Cada processo NEKO mant́em uma inst̂ancia local da aplicação distribúıda e
executa sobre um ou mais modelos de redes (reais ou simuladas).

Em geral, uma aplicação NEKO organiza-se em camadas1, onde cada camada ofe-
rece um determinado serviço. Camadas comunicam-se trocando mensagens através dos
métodossend(da camada superior para inferior) edeliver (da camada inferior para su-
perior). A camada mais inferior da aplicação comunica-se com o processo NEKO que,
por sua vez, envia e coleta mensagens da rede. Camadas podem ser passivas ou ati-
vas: numa camada passiva, as mensagens são conduzidas indiretamente pela sua camada
inferior usando o ḿetododeliver; numa camada ativa, mensagens são diretamente con-
duzidas usando o ḿetodoreceive, que devolve uma mensagem previamente recebida e
armazenada numa fila de recepção.

3.2 Arquitetura do BQSNEKO

Considerando a implementação de algoritmos de BQS, o NEKO apresenta, pelo menos,
duas limitaç̃oes: (i) auŝencia de um mecanismo para injeção de faltas bizantinas;(ii)
auŝencia de umframeworkpara implementaç̃ao de algoritmos de BQS que tire proveito
das similaridades desse tipo de algoritmo. Deste modo, a fim de prover um melhor suporte
à prototipaç̃ao e avaliaç̃ao dessa classe de algoritmos e com vistas ao seu ambiente de
execuç̃ao, o BQSNEKO surge como uma extensão ao NEKO.

A arquitetura do BQSNEKO foi desenvolvida de maneira a facilitar a introdução
de novos algoritmos de BQS e de novos cenários de ataques com a definição de novos per-
fis de faltas bizantinas. Basicamente, a implementação de um algoritmo de BQS envolve
três fatores:

1. Informaç ões de configuraç̃ao: descrevem as caracterı́sticas b́asicas do Sistema
de Qúoruns Bizantinos usado e os seus parâmetros de configuração (e.g., ńumero
de processos no sistema e tamanho dos quóruns de leitura e escrita). No BQS-
NEKO, essas informaç̃oes est̃ao contidas num objeto de dados apropriado e são
usadas na execução do protocolo em questão;

2. Mensagens: conjunto de mensagens usado na comunicação entre processos cli-
ente e servidor no algoritmo implementado;

3. Protocolos cliente e servidor: s̃ao implementados nos processos do sistema, re-
presentando uma aplicação NEKO. Tal processóe composto por 3 camadas (2
passivas e 1 ativa) conforme apresentado na Figura 1(a):

1Até a vers̃ao 0.9 (usada pelo BQSNEKO), é usada organização em camadas. A versão atual (1.0) utiliza
outro modelo de organização.
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(a) Camada de processo: camada ativa de um processo genérico de BQS.
Implementa camadas genéricas do cliente ou servidor em um BQS. Os
algoritmos cliente e servidor de um sistema de quóruns tamb́em s̃ao im-
plementados nesta camada;

(b) Camada de lat̂encia/criptografia: usadas para aplicar o custo adicional
de processamento no envio e recepção de mensagens segundo o modelo
de sistema de BQS e de acordo com o protocolo desenvolvido. Esse
custo contabiliza, por exemplo, o emprego de operações criptogŕaficas. Na
simulaç̃ao, este efeito pode ser gerado pela camada de latência de acordo
com valores de atraso possivelmente definidos para alguns tipos de mensa-
gem do protocolo. Istóe útil para refinar a atribuiç̃ao de custos de proces-
samento local aos modelos de rede que não consideram adequadamente o
tempo de CPU nos processos em simulação. Estes valores são especifi-
cados nos parâmetros de configuração do experimento. Na execução em
rede, o atrasóe realizado pela camada de criptografia, que aplica operações
criptogŕaficas implementadas pela JCE (Java Cryptography Extensions)
em algumas mensagens segundo a especificação do protocolo de BQS.

(c) Camada de perfil: define o perfil de falha do processo. O processo pode
ser correto (seguindo os algoritmos implementados) ou faltoso (desviando-
se arbitrariamente do comportamento esperado).

deliver
send

deliver
send

deliver
send

latencia/criptografia

Camada de processo

Suporte Neko

Camada de perfil

Camada de
^

(a) Arquitetura

bqs.layers.process.QClientLayer

bqs.layers.delay.QCryptoLayer

bqs.layers.process.QNewTypeLayer

bqs.layers.process.QProcessLayer

bqs.layers.profile.QPoisonousProfileLayer bqs.layers.profile.QNewTypeLayerbqs.layers.profile.QDoSProfileLayer

bqs.layers.profile.QProfileLayer

bqs.layers.delay.QDelayLayer

bqs.layers.process.QServerLayer

de latência
Camada

criptografia
Camada de

Camada de perfil

Camada de processo

(b) Classes que implementam as camadas

Figura 1. Modelos de camadas de um processo BQSN EKO

3.3 Prototipando com o BQSNEKO

Implementando um novo algoritmo para um sistema de qúoruns Bizantinos. Con-
ceitualmente, antes de construir um novo algoritmo,é preciso especificar a estrutura de
quóruns explorada pelo algoritmo, bem como o acervo de mensagens a serem trocadas
entre processos. No BQSNEKO, a estrutura de qúorunsé especificada por um objeto de
dados que define as informações do sistema de quóruns utilizado. J́a as mensagens usa-
das pelos protocolos de BQS são implementadas por classes genéricas de mensagens, o
mesmo valendo para as partes cliente e servidor do protocolo.
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Para definir um objeto de dados BQSNEKO e as novas mensagens dos protocolos
do sistema implementado, o arcabouço provê duas classes genéricas: uma de objetos de
dados e outra de mensagens trocadas durante a execução de algoritmos de BQS (classes
QAbstractInfo e AbstractMessage, respectivamente). A classeQAbstractInfo recebe
como argumento o limite ḿaximo de faltas no sistema e guarda informações essenciais,
como o ńumero ḿınimo de servidores no sistema e os tamanhos mı́nimos dos qúoruns de
leitura e escrita. A classeAbstractMessage mant́em atributos importantes de uma men-
sagem, como o tipo de mensagem. A partir destas duas classes, respectivamente, podem
ser criados novos objetos de dados com informações de sistemas de quóruns espećıficas e
novos tipos de mensagens.

Os protocolos para o cliente e o servidor são definidos na camada de pro-
cesso do BQSNEKO. Esta camada oferece classes genéricas (figura 1(b)) do cliente
(QClientLayer) e servidor (QServerLayer) que definem ḿetodos abstratosreade write
para operaç̃oes do cliente e o ḿetodoexecutepara execuç̃oes do servidor, respectiva-
mente. Estas classes genéricas devem ser estendidas para criar as camadas de processo
onde residem os protocolos cliente e servidor que executam sobre a estrutura de sistema
de qúoruns especificada no objeto de dados BQSNEKO.

Simulando operaç̃oes criptográficas (execuç̃oes em rede real somente). Implemen-
tar uma nova mensagem do protocolo sobre a qual se usam operações de assinatura (no
envio) e verificaç̃ao criptogŕafica (na recepç̃ao) requer que sua classe correspondente es-
tendaAbstractChallengeMessage. Por padr̃ao, a mensagem implementada desta ma-
neira teŕa os seus custos de assinatura e verificação ativados pela camada de criptografia
quando do algoritmo executado em rede, respectivamente durante cada envio e recepção
da mesma. Para desativar o custo de assinatura (quando se sabe que o emissor não as-
sina a mensagem), utiliza-se o métodosetSignature(boolean)com o par̂ametro igual a
false. O mesmo pode ser feito com a verificação, nos casos em que o receptor não executa
operaç̃ao uma verificaç̃ao, usando o ḿetodosetVerification(false).

Definindo novos perfis de ataques. Para criar um novo perfil de falta bizantino,é pre-
ciso primeiro estender a classe genéricaQProfileLayer (figura 1(b)) da camada de perfil
da arquitetura BQSNEKO, definindo um novo ḿetodosendcom o comportamento do
processo faltoso. Um exemplo de comportamento faltoso poderia ser o seguinte: se um
processo está sofrendo um ataque de negação de serviço (DoS), então ele demorak vezes
mais tempo para responder a uma requisição, sendok um par̂ametro configuŕavel. Por
padr̃ao, a classe genérica da camada de perfil já define o ḿetodosendcomo na execuç̃ao
de um processo correto. A versão atual do BQSNEKO implementa dois perfis bizantinos:
um perfil venenoso (classeQPoisonousProfileLayer, que ocasiona falha por valor), que
altera valores de mensagens, e um perfil DoS (classeQDoSProfileLayer, que ocasiona
falha temporal) de acordo com o cenário de ataque descrito anteriormente. Ambas as
classes estão ilustradas na Figura 1(b).

Note que, na pŕatica, as falhas ñao s̃ao injetadas nos processos, mas no canal de
comunicaç̃ao durante o envio da mensagem (em termos de implementação, como dito,
isto significa modificar a primitivasenddo processo). Este modelo, onde canais podem
corromper (ou omitir) as mensagens arbitrariamente, equivale ao modelo de processos
bizantinos, visto que todo comportamento malicioso pode ser representado, sendo que
suas implementação e configuraç̃ao dentro do arcabouço são bem simples.
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3.4 Executando algoritmos de BQS

Definindo o ambiente de execuç̃ao. No BQSNEKO, o ambiente de execução de um al-
goritmo de BQŚe definido a partir de um arquivo de configuração estendido do NEKO.
Este arquivo estendido está dividido em duas partes: a primeira define as configurações
geńericas de uma execução, pŕoprias do NEKO, como, por exemplo, se a execução ocor-
reŕa sobre uma rede simulada ou real, quantos processos existirão na execuç̃ao e qual o
objeto responśavel pela iniciaç̃ao do ambiente de execução (neste caso, o parâmetro tem
valor fixo, a classeBQSInitializer); a segunda parte das configurações diz respeito aos
par̂ametros especı́ficos dos algoritmos de BQS, como, por exemplo, o limite máximo de
faltas bizantinas, o tamanho padrão dos qúoruns de leitura e escrita, etc. A versão atual
do BQSNEKO já implementa os principais algoritmos de BQS conforme mostrados pela
tabela 1.

Referência Quóruns Sem̂antica [Lamport 1986] Clientes

[Malkhi and Reiter 1998b] simétricos
MWMR1 safe/regular corretos

SWMR2 safe bizantinos

[Malkhi and Reiter 1998a] simétricos
MWMR atomic corretos
MWMR safe bizantinos

[Martin et al. 2002a] assiḿetricos MWMR atomic
corretos

bizantinos
[Liskov and Rodrigues 2006] simétricos MWMR atomic bizantinos

Tabela 1. Algoritmos de BQS implementandos no BQSN EKO

Definindo os protocolos de BQS e configurações associadas. Os protocolos cliente
e servidor de um sistema de quóruns s̃ao definidos pelos parâmetrosqclientlayer e
qserverlayer, respectivamente. O objeto de dadosBQSNeko correspondentée defi-
nido pelo par̂ametroqinfo. O número de servidores faltososé definido pelo parâmetro
faulty.servers.num, e o par̂ametrofaulty.clients.num designa a quantidade de clientes
faltosos para o caso de algoritmos que suportam faltas em clientes. O tempo atribuı́do na
camada de latência a um processo (seção 3.2)é descrito por um parâmetro no formatola-
tency.message-type.event, que define um custo adicional que um processo terá com
uma mensagem de um tipo definidomessage-type durante seu envio (event= send) e
recepç̃ao (event = receive).

Definindo perfis bizantinos. Em um sistema sujeito a faltas bizantinas, os processos
faltosos podem desviar-se da especificação do algoritmo arbitrariamente e assumir ou-
tro comportamento qualquer. O BQSNEKO suporta a definiç̃ao de comportamentos fal-
tosos de maneira simples e extensı́vel usando o parâmetro de formatofaulty.process-
type.profile-classname.percent que define a quantidade percentual aproximada (ar-
redondando o valor para cima) de processos do tipoprocess-type (client ou ser-
ver) – dentre o ńumero total assumido de processos faltosos do tipoprocess-type
– com o perfil faltoso implementado pela classeprofile-classname. Por exemplo,
faulty.server.QDoSProfileLayer.percent = 50 significa que cerca de 50% dos servi-
dores faltosos executam o perfil de faltas implementado pela classe JavaQDoSProfile-
Layer.

1multi-writer multi-reader
2single-writer multi-reader
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Definindo a execuç̃ao do cliente. A execuç̃ao do clientée definida pelas classesTestRe-
adClient (operaç̃oes de leitura) eTestWriteClient (operaç̃oes de escrita). No arquivo de
configuraç̃ao da execuç̃ao, o par̂ametrolayer.application.type.client-ID indica o tipo de
operaç̃ao a ser efetuada no sistema de quóruns (readou write) pelo processoclient-ID.
O número de vezes em que se realiza uma operação do tipooperation-type (read ou
write) é designado pelo parâmetrolayer.application.executions.operation-type.

4 Exemplo de Experimento

Esta seç̃ao descreve um exemplo de experimento de avaliação de algoritmos de BQS que
pode ser feita com o BQSNEKO. O objetivo do experimentóe avaliar dois mecanismos
de consist̂encia empregados respectivamente por dois algoritmos de BQS conhecidos da
literatura.

O contéudo desta seção inicialmente descreve o experimento em questão, as pro-
priedades dos sistemas de quóruns explorados e dos algoritmos envolvidos, bem como
as suas respectivas técnicas. Depois,́e apresentada a especificação do ambiente do ex-
perimento, colocando mais detalhes sobre os modelos de rede assumidos e as cargas
consideradas nas execuções dos algoritmos. Poŕultimo, a seç̃ao exp̃oe as ańalises dos
resultados coletados e, segundo as premissas observadas no experimento, reflete sobre
algumas possibilidades de uso dos protocolos testados.

4.1 Descriç̃ao

O experimento consiste na comparação das lat̂encias associadas ao uso de dois métodos de
consist̂encia empregados pelos algoritmos em avaliação a partir de mediç̃oes dos tempos
de execuç̃ao da operaç̃ao de escrita de 1 cliente correto. Este caso observa dois algoritmos
extráıdos da literatura de BQS, que têm propriedades similares e que são desempenhados
sobre dois BQS com propriedades idênticas. Os resultados mostram valores de tempo
de execuç̃ao de operaç̃oes de escritas consolidadas no sistema (istoé, em um qúorum
de escrita) em cenários variados com apenas servidores corretos e com alguns servidores
bizantinos.

Os BQS explorados pelos algoritmos em questão possuem construções id̂enticas
com qúoruns siḿetricosQ = 3 f + 1 servidores e com um sistema de réplicasU com
|U | ≥ 4 f +1 servidores. Cada dois quóruns neste caso mantêm em sua interseção 2f +1
servidores, o que garante que uma maioria de servidores possua um valor correto. Por ou-
tro lado, os protocolos de escrita neste sistema de quóruns empregam técnicas diferentes
para garantir a consistência do valor escrito em face a possibilidade de clientes faltosos.

O primeiro algoritmo [Malkhi and Reiter 1998b], chamado simplesmente de “reli-
able”, emprega difus̃ao confíavel de mensagens entre os servidores para assegurar que um
valor escrito em um servidor seja escrito ao menos em um quórum de servidores corretos.
O algoritmoreliable executa em 4 passos e gera um conjunto de mensagens na ordem de
O(n2). Garante sem̂antica de consistência segura e semântica de acesso “simples escritor,
múltiplos leitores”. Sua execução est́a ilustrada pela figura 2(a).

O segundo algoritmo [Malkhi and Reiter 1998a], chamado apenas de “echo”, usa
um protocolo de difus̃ao com eco para evitar que um cliente malicioso escreva diferen-
tes valores em diferentes servidores. Para isso, emprega 6 passos na sua execução com
complexidade de mensagens na ordem deO(n). Este algoritmo garante também uma
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sem̂antica de consistência segura, porém uma sem̂antica de acesso “ḿultiplo escritor,
múltiplos leitores”. Todos estas propriedades podem ser vistas na tabela 1 da seção ante-
rior. Sua execuç̃ao est́a ilustrada pela figura 2(b).
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Figura 2. Algoritmos de escrita em qu órum bizantino experimentados

4.2 Configuraç̃oes do Ambiente
As simulaç̃oes ocorrem sobre umModelo de Rede Simulada com Noç̃ao de Contenç̃ao
(Contention-Aware Simulated Network Model) [Urbán et al. 2000], j́a implementado
pelo NEKO. Esse modelo de rede considera umúnico par̂ametro de entradaλ ≥ 0 que
define o desempenho relativo entre os recursos CPU e rede. Para modelagem de redes
locais, considera-se normalmente umλ = 10 (contenç̃ao maior na CPU) e, para redes de
larga escala, umλ = 0,1 (contenç̃ao maior na rede), conforme verificado em trabalhos
similares como [Urb́an et al. 2004].

Todos os servidores faltosos podem agir como processos que tentam comprometer
a consist̂encia do sistema alterando os valores de suas mensagens enviadas (servidores
venenosos, parâmetrofaulty.server.QPoisonousProfileLayer.percent = 100). O limite
de faltast no sistema varia entre 1 e 3. Para cada limitet, assume-se um número f
de servidores bizantinos no sistema, onde 0≤ f ≤ t. Neste experimento, consideramos
dois ceńarios de falhas apenas. No primeiro, todos os servidores são corretos (f = 0).
No segundo, alguns servidores são bizantinos, ocasião na qual o ńumero de servidores
bizantinośe sempre o ḿaximo estabelecido pelo limite de faltas, istoé, f = t. Considera-
se em todas as execuções o limite ḿınimo de servidores, ou seja,n = 4 f +1. Os clientes
executam operações no sistema apenas uma vez (layer.application.executions.write =
1) por se tratar de um modelo de simulação, onde ñao ocorreriam variaç̃oes nos tempos
de execuç̃ao caso fossem feitas múltiplas operaç̃oes seguidas.

4.3 Resultados
Os gŕaficos das figuras 3 e 4 apresentam os resultados da simulação considerando redes
locais (λ = 10, figura 3) e de larga escala (λ= 0,1, figura 4). Importante notar que
os resultados ñao s̃ao propriamente os valores dos tempos de execução obtidos (tempo
simulado), mas o comportamento dos algoritmos refletido das variações desses tempos
coletados conforme informam os gráficos tanto para o caso com servidores corretos (fi-
guras 3(a) e 4(a)) como no impacto de adição de faltas em alguns servidores no sistema
(figuras 3(b), 3(c), 4(b) e 4(c)), respectivamente. A partir destas variações,é posśıvel
ter uma noç̃ao da escalabilidade e do desempenho dos protocolos quando do aumento da
expectativa de limite de faltas e da adição de servidores efetivamente bizantinos.

No ceńario de rede local, dentro do intervalo de limite de faltas simulado e com
servidores corretos (figura 3(a)), percebe-se um melhor desempenho no uso da difusão en-
tre servidores (algoritmoreliable) em relaç̃aoà difus̃ao com eco (algoritmoecho). O fato
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se explica pela maior quantidade de passos de execução no algoritmoecho(6 passos con-
tra 4 do algoritmoreliable) e pelo seu uso de assinatura criptográfica, sobretudo, durante
a etapa de “eco”, onde os servidores recebem o valor a ser escrito pelo cliente, assinam
este valor e o devolvem ao cliente. Se for observado que o modelo de rede em questão
considera maior contenção de CPU (λ= 10), tem-se que a maior carga de operações lo-
cais no algoritmoecho(leia-se, a criptografia envolvida na etapa de eco), acaba tendo
maior impacto no resultado final do que a transmissão de mensagens entre servidores no
algoritmoreliable.
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Figura 3. Experimentos em LAN simulada

Esta perspectiva se mantém quando s̃ao injetadas faltas no experimento. Entre-
tanto, no algoritmoechonão h́a variaç̃oes no tempo total de execução do cliente, ao
contŕario do algoritmoreliable. Realmente, ao se observar a descrição de execuç̃ao do al-
goritmo reliable, percebe-se que o clienteé prejudicado por um atraso na resposta do
quórum de escrita, dentro do qual cada servidor correto, ao longo de suas etapas de
execuç̃ao, descarta os valores enviados pelos servidores bizantinos, culminando em uma
maior demora para reunir um quórum de valores somente de servidores corretos capaz
de retornar a operação para o cliente. Por outro lado, o cliente no algoritmoechonão
realiza a verificaç̃ao de assinaturas recebidas de um quórum de servidores (cliente pode
ser bizantino), que fica a cargo dos servidores somente. No ponto de vista do cliente, o
tempo de execução é o mesmo, pela própria imutabilidade no total de suas ações (clien-
tes ñao precisam esperar por mais mensagens já que ñao fazem verificaç̃ao) e pelo fato
de o ńumero de operaç̃oes locais dos servidores (assinaturas e verificações, sobretudo)
tamb́em ser o mesmo. O que poderia diferenciar as latências de execução do cliente seria
a variaç̃ao dos tempos de transmissão de mensagens, o queé ı́nfima em redes locais na
prática e no modelo de simulação empregado.

Na rede de larga escala experimentada, observou-se um cenário inverso ao ob-
tido no modelo de rede local. Com apenas servidores corretos (figura 4(a)),à medida
que o limite de faltas aumenta, o desempenho do algoritmoreliable degrada-se mais do
que o do algoritmoecho. Dessa forma, dentro das mesmas premissas do experimento,
o comportamento dos algoritmos vai de encontroàs suas propriedades teóricas: o algo-
ritmo reliable possui uma complexidade de troca de mensagens deO(n2) (crescimento
exponencial), e o algoritmoecho, deO(n) (crescimento linear). Esta inversão ocorre por-
que no ambiente de larga escala (lambda= 0,1), a contenç̃ao é normalmente maior na
comunicaç̃ao entre processos e não no custo local de processamento. Como o algoritmo
reliable, a despeito do ńumero menor de passos de execução, utiliza em seu mecanismo de
consist̂encia a troca de mensagens entre todos os servidores, o que significa um conjunto
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global maior de mensagens gerado, o impacto apresenta-se maior do que o percebido no
algoritmoecho, cujo maior custo, as operações criptogŕaficas conforme visto,́e dilúıdo
na contagem total da latência de execução do cliente.
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Figura 4. Experimentos em WAN simulada

Quando da adiç̃ao de uma fraç̃ao de servidores como bizantinos igual ao limite de
faltas do sistema, as variações incidem apenas sobre o algoritmoreliable. Isto equivale
ao tempo de espera por mais uma mensagem de um processo correto, provocado pelo
anterior descarte de uma mensagem vinda de um servidor bizantino. Note, porém, que
esta variaç̃aoé praticamente desprezı́vel se comparada ao desempenho total do algoritmo.
Esta mudança ñao ocorre no algoritmoecho, que ñao apresenta mudanças de desempenho
final. Como explicado, o cliente que executa o algoritmoechonão realiza operações
criptogŕaficas, tampouco os servidores alteram o seu padrão de execuç̃ao mesmo com a
influência de servidores bizantinos. De fato, o desempenho do cliente poderia apresentar
variaç̃ao na pŕatica, caso o experimento fosse feito em ambiente de larga escala real, com
caracteŕısticas intŕınsecas de variações de tempos de transmissão, o que ñao se aplica ao
modelo de simulaç̃ao em questão.

Com base nos resultados obtidos, tendo o devido cuidado de guiá-los pelas
configuraç̃oes de experimento adotadas, istoé, supondo poucas réplicas no serviço por
conta da dificuldade prática de se implementar sistemas com muitas réplicas e inde-
pend̂encia de falhas [Obelheiro et al. 2005], podemos ponderar algumas conclusões. A
primeira delaśe que o uso do algoritmoreliable não é aconselh́avel em redes de larga
escala, onde a contençãoé maior na rede. Em redes locais, o algoritmoechoacaba sendo
prejudicado no contexto de baixo número de ŕeplicas, ainda que, em conceito, tenha com-
plexidade linear ao passo que o algoritmoreliable tenha complexidade quadrática. Neste
caso, observa-se que ambos os algoritmos demonstram um progresso linear em seu tempo
de execuç̃ao. Em todos os cenários observados, a injeção de faltas ñao foi expressivamente
custosa, o que demonstra uma boa resistência dos dois protocolos ao comparecimento de
servidores bizantinos (ao menos, servidores bizantinos com perfis de “servidores veneno-
sos”) dentro do limite de faltas esperado.

5 Trabalhos Relacionados

O ambiente NEKO [Urbán et al. 2001] compreende um arcabouço que provê algoritmos
de consenso, difusão at̂omica e detecç̃ao de faltas, bem como variados modelos de re-
des reais e simuladas. Estas implementações decorreram de trabalhos que envolveram
ańalise e comparação de algoritmos distribuı́dos, considerando somente falhas por parada
(crashing), por exemplo [Urb́an et al. 2004].
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No contexto de BQS, embora haja muitas propostas de algoritmos (por
exemplo, [Malkhi and Reiter 1998b, Malkhi and Reiter 1998a, Martin et al. 2002a,
Martin et al. 2002b, Liskov and Rodrigues 2006]), não se p̂ode notar trabalhos que
analisem diferentes algoritmos de BQS (somente análises especı́ficas). Poucos trabalhos
analisam os seus algoritmos tendo em vista cenários bizantinos: [Martin et al. 2002a]
prop̃oe o algoritmo SBQ-L tolerante a faltas bizantinas e apresenta uma avaliação deste
algoritmo, poŕem sua ańalise ñao considera a ocorrência de faltas; [Goodson et al. 2004]
compara sua abordagem de consistência em sistemas replicados de armazenamento
Bizantino usando BQS com a abordagem baseada em replicação por ḿaquina de estados
[Lamport 1978, Schneider 1990] e não considera também a ocorr̂encia de faltas.

Em relaç̃ao a ferramentas de simulação de algoritmos distribuı́dos, é
posśıvel atentar a presença de soluções similares ao NEKO (conforme discutido em
[Urbán et al. 2001]), mas com distintos focos. Um caso particularé o arcabouço
Simmcast-FT [Barcellos et al. 2005]: similar ao BQSNEKO (uma extens̃ao tamb́em em
Java), prov̂e recursos para simulação de algoritmos distribuı́dos com injeç̃ao de faltas, in-
cluindo faltas bizantinas, mas com foco tão geral como o NEKO (simulaç̃ao de algoritmos
distribúıdos). Embora a injeç̃ao de faltas do Simmcast-FT tenha mais opções de definiç̃ao
do que o BQSNEKO hoje, o Simmcast-FT, diferentemente do BQSNEKO, não contem-
pla execuç̃oes em rede, o que inviabiliza o seu uso (e o de seu mecanismo de injeção de
faltas) na experimentação em ambientes reais. Com isto, pode-se dizer que o BQSNEKO

consegue reunir um ambiente mais bem integrado eágil para o seu proṕosito espećıfico
de desenvolvimento e execução de algoritmos de BQS, o que favorece uma análise mais
precisa desta classe de protocolos segundo uma gama maior de ambientes de execução.
Tal noç̃ao evidencia ainda mais as contribuições do presente trabalho.

6 Consideraç̃oes Finais
O BQSNEKO pode ser uma ferramentaútil para avaliaç̃ao de protocolos de BQS e pos-
terior escolha de qual algoritmo adequa-se melhor a determinado ambiente de execução.
Este trabalho, além de apresentar este arcabouço, ilustra como ele pode ser usado na
ańalise de algoritmos de BQS através de um exemplo de experimento comparando dois
algoritmos conhecidos da literatura com propriedades similares, desempenhados so-
bre construç̃oes de qúoruns similares, mas com técnicas diferentes, evidenciando uma
posśıvel decis̃ao de projeto em torno dos seus resultados. Além do sua natureza ava-
liativa, o BQSNEKO encontra um víes pedaǵogico no estudo de mecanismos de to-
lerância a faltas bizantinas e das propriedades de registradores de leitura e escrita. Para
downloaddo BQSNEKO e maiores informaç̃oes sobre o projeto, visite a página em
<http://www.das.ufsc.br/˜wagners/bqsneko> .
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A Exemplo de Configuraç̃ao do BQSNEKO

O quadro abaixóe um exemplo de arquivo configuração do BQSNEKO, usado como base
de execuç̃ao do experimento mostrado neste artigo e posterior obtenção de todos os seus
resultados conforme podem ser vistos ao longo da seção 4

Como j́a mencionado na seção 3.4, a configuração do BQSNEKO divide-se em
duas partes fundamentais:

• Configuraç̃oes b́asicas do ambiente e da plataforma NEKO. São as linhas 4 a 15;
• Configuraç̃oes particulares de BQS: protocolos de acesso (leitura e escrita) e con-

texto de faltas nos servidores e nos clientes. Adicionam-se aqui parâmetros de
execuç̃ao do cliente, tais como a quantidade de execuções de um determinado
processo e o tipo de acesso que este cliente terá no sistema de quóruns. S̃ao as
linhas 18 a 25).

Quadro 1. Configuraç ão de exemplo do BQSNeko
1 #### arquivo de exemplo de configuraç ão do BQSNeko ####
2
3 ## 1a parte: configuraç ões do Neko ##
4 simulation = true
5 process . num = 6
6
7 process . initializer = lse . neko . applications . bqs . BQSInitializer
8 network = lse . neko . networks . sim . MetricNetwork
9 network . lambda = 10

10 network . multicast = false
11
12 # par âmetros para registro em log (no arquivo "log.log") da execuç ão do experimentos
13 handlers = java . util . logging . FileHandler , java . util . logging . ConsoleHandler
14 java . util . logging . FileHandler . pattern = log . log
15 messages . level = FINE
16
17 ## 2a parte: configuraç ões do BQSNeko ##
18 faulty . servers . num = 1
19
20 # usando o n úmero de servidores bizantinos como todo o limite de faltas
21 faulty . server . QPoisonousProfileLayer . percent = 100
22
23 qinfo = lse . neko . applications . bqs . sym . faulty . SymmFaultyMWMRSafeInfo
24 qclientlayer = lse . neko . applications . bqs . sym . faulty . SymmFaultyMWMRSafeClient
25 qserverlayer = lse . neko . applications . bqs . sym . faulty . SymmFaultyMWMRSafeServer

Na primeira parte da configuração, percebe-se que o experimento a ser efetuado
trata-se de uma simulação (linha 4) com 6 processos no total (5 servidores, o correspon-
dente a 4f +1 servidores no sistema quandof = 1, e 1 cliente) em um ambiente de rede
local segundo o modelo de rede com noção de contenç̃ao explicado na seção 4, imple-
mentado pelo NEKO (linhas 9 e 10).

A segunda parte define os parâmetros do limite de faltas no sistema (t = 1, linha
18), a quantidadef de servidores bizantinos de fatoà luz do limite de faltast ( f = t, linha
21), o perfil de falta bizantina a ser injetado nos servidores faltosos (perfil “venenoso”);
especificam-se além disso a estrutura do sistema de quóruns (objeto de dados BQSNEKO)
de onde se extrai o número de 5 servidores no sistema (linha 23) e o tamanho dos quóruns
de leitura e escrita, os algoritmos de acesso ao sistema na parte cliente (linha 24) e de
execuç̃ao do servidor (linha 25). Observe que os valores do tipo de operação do cliente
(par̂ametrolayer.application.type.6) e do ńumero de execuç̃oes do mesmo (parâmetro
layer.application.executions.write) est̃ao omitidos por serem empregados os seus valo-
res padr̃ao, respectivamentewrite e 1.
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Abstract. In general, the routing protocols of high speed backbones, when 
facing a failure, are not able to obtain a new route in due time. They take from 
hundreds of milliseconds until tens of seconds in order to converge. This 
period generates instability, causing erroneous forwarding processes and high 
rates of packet loss. This study proposes a proactive calculation approach of 
fast emergency paths aiming to aid routing protocols to bypass failures. An 
evaluation of these paths was conducted on a representation of a real 
topology. Results shows the paths are shorter than other approaches and 
needs a small quantity of extra information added to the forwarding base per 
router. 

Resumo. Os protocolos de roteamento, em caso de falhas em backbones mais 
velozes, geralmente não obtêm nova rota em tempo hábil. Eles precisam desde 
centenas de milissegundos até vários segundos para convergir. Durante esse 
tempo, a rede fica instável, realizando um processo de encaminhamento errado, 
com altas taxas de pacotes perdidos. Este trabalho propõe uma abordagem de 
cálculo pró-ativo de caminhos emergenciais rápidos para auxiliar os 
protocolos de roteamento a contornar falhas. Uma avaliação desses caminhos 
foi realizada em uma representação de topologia real. Nesta avaliação os 
caminhos apresentam-se menores que as outras abordagens e ocupam menos 
informações extras adicionadas na base de encaminhamento por roteador. 

1. Introdução 

Uma rede IP robusta e confiável é aquela que consegue comportar fluxos de tráfego 
passantes mesmo na existência de falhas que alteram a infra-estrutura de rede. Na 
ocorrência de uma falha, a infra-estrutura de rede deve ser capaz de manter uma 
conectividade suficiente para comportar os tráfegos comprometidos, procurando 
influenciar o mínimo possível no desempenho desses tráfegos. 

 Infelizmente, os problemas de falhas em componentes de rede são comumente 
encontrados no dia a dia. Falhas de enlace ou de roteador (nó) são resultantes de vários 
eventos como manutenção de software nos nós, falhas nas interfaces de rede dos 
equipamentos, e ruptura acidental de fibra. A ocorrência desse tipo de falha compromete 
a estabilidade de parte das rotas existentes, uma vez que ainda encaminham pacotes para 
o componente falho. Para adequar essas rotas à nova configuração da topologia, há uma 
reação dos protocolos de roteamento. 
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 Nas redes IP atuais, as falhas de componentes de rede dentro de um sistema 
autônomo (AS) são tratadas pelos protocolos de roteamento Interior Gateway Protocol 
(IGP) do tipo estado do enlace, como o Open Shortest Path First (OSPF) [Moy 1998]. 
Na presença de falha detectada por um nó em seu componente adjacente, existe 
primeiramente um período de contenção para possibilitar uma correção por parte da 
camada física (podendo alcançar em torno de dezenas de milissegundos em redes 
SONET/SDH atuais [Francois et al. 2005]). Caso esse período de contenção seja 
ultrapassado, as rotinas de roteamento desse nó comunicam a mudança ocorrida no 
estado do enlace a todos os outros nós do mesmo AS através de pacotes Link State 
Advertisement (LSA). Isso faz com que todos computem novamente suas árvores de 
menores caminhos utilizando o algoritmo Shortest Path First (SPF) [Dijkstra 1959] e 
atualizem a Routing Information Base (RIB) e a Forwading Information Base (FIB). A 
RIB armazena a tabela de rotas para todos os prefixos de redes divulgados dentro do 
AS, sendo preenchida pelas rotinas de roteamento. A FIB armazena informações 
sintetizadas da RIB e são utilizadas pelas rotinas de encaminhamento. O armazenamento 
da FIB fica diretamente na memória da interface de rede ou, dependendo da arquitetura 
do roteador, em uma memória comum de acesso a todas as interfaces de rede. 

 Esse processo reativo de adequação a uma falha, que engloba todos os nós da 
rede, necessita de um tempo de execução denominado período de convergência. Durante 
esse período, informações erradas na RIB e FIB no nó detector de falha ocasionam 
instabilidades na rede que resultam em perdas de pacotes por falta de rotas corretas 
(pacotes são descartados enquanto não há uma atualização da RIB e FIB), ou por loops 
de roteamento gerados pela não sincronização das RIBs e FIBs nos demais nós. 

 Uma simulação do período de convergência foi realizada em [Francois et al. 
2005] para algumas redes atuais, estimando que, em um melhor caso com hardware 
ideais e configurações otimizadas no tempo de execução das rotinas de roteamento, 
pode-se atingir um período na ordem de centenas de milisegundos. Outros trabalhos, 
que utilizam uma configuração padrão, revelam um período na ordem de dezenas de 
segundos [Paxson 1996] [Alaettinoglu et al. 2000] [Iannaccone et al. 2004].  

 Mesmo sendo possível reduzir o período de convergência para menos de 1 
segundo, esse tempo tende a ser insuficiente, pois conforme a velocidade dos enlaces 
aumenta maior se torna a taxa de perdas durante esse período. Se um enlace OC-192 
(9.6 Gbps) estiver falho por 500 milisegundos, assumindo um tamanho de pacotes de 
1024 bytes, são descartados aproximadamente 500 mil pacotes por falta de uma rota 
atualizada, sem considerar ainda as perdas por loops de roteamento. Essa alta taxa de 
perdas compromete o desempenho de várias aplicações, principalmente VoIP e vídeo. 

 Outro dado importante sobre as falhas revela que em torno de 50% delas são de 
característica transitória e com curta duração de tempo: < 1 minuto [Iannaccone et al. 
2004] [Markopoulou et al. 2004]. Uma mudança de estado muito rápida gerada pela 
falha transitória é geralmente evitada com temporizadores em hardware (em torno de 10 
segundos [Francois et al. 2005]), ou em software (em torno de 12 segundos 
[Markopoulou et al. 2004]). Porém, uma falha transitória pode ocasionar dois ou mais 
períodos de convergência caso a duração da falha seja maior que os temporizadores, o 
que gera períodos de instabilidade próximos um do outro aumentando a taxa de perdas.  

 Esses períodos de instabilidade podem ser amenizados com a utilização de 
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caminhos de recuperação durante o período de convergência para contornar uma falha, 
sendo esse o objetivo do artigo. Recentemente, várias abordagens têm surgido para gerar 
esses caminhos de recuperação, porém algumas questões foram também adicionadas. 
Dentre elas estão o excesso de informações extras incluídas na FIB para representar um 
caminho de recuperação e a longa extensão percorrida pelos pacotes quando desviados.  

 Este trabalho apresenta uma abordagem pró-ativa de cálculo de caminhos de 
recuperação, que faz parte de um esquema em desenvolvimento para prover 
reroteamento rápido, local e distribuído: Esquema de Caminhos Emergenciais Rápidos 
(E-CER). A abordagem, denominada CER_pró-ativa fornece caminhos de recuperação 
na forma de caminhos emergenciais rápidos (CER), que são armazenados diretamente 
na FIB para estarem prontamente disponíveis para uso. Cada CER é classificado em 
níveis que minimizam o custo e o número de nós dos caminhos utilizados para desviar 
um tráfego afetado por uma falha, sendo um fator diferencial sobre as demais 
abordagens pró-ativas relacionadas. 

2. Trabalhos Relacionados 

As abordagens de caminhos de recuperação podem ser pró-ativas ou reativas. As 
abordagens pró-ativas fornecem esses caminhos antecipadamente a uma falha, o que 
possibilita uma correção imediata de falha (principalmente as transitórias) sem 
necessitar informar imediatamente os demais nós sobre a alteração do estado do enlace 
[Shand and Bryant 2006]. Essas abordagens pró-ativas são nomeadas abordagens de 
reroteamento rápido IP (IPFRR). Já as abordagens reativas calculam os caminhos após 
a ocorrência de falha, o que eleva a taxa de pacotes perdidos durante esse cálculo 
comparado com as abordagens pró-ativas e por isso não sendo interessantes para uma 
correção rápida de falhas. 

 O trabalho de [Nucci et al. 2003] utiliza a Busca Tabu para encontrar a 
distribuição dos pesos aos enlaces de forma a possibilitar o contorno de qualquer falha 
de enlace utilizando Equal Cost MultiPath (ECMP), porém essa abordagem suporta 
apenas falha de enlace não considerando falha de nó.  Os trabalhos de [Zhong et al. 
2005], [Atlas and Zinim 2006], [Atlas 2006], [Bryant et al. 2005], [Bryant et al. 2006] e 
[Kvalbein et al. 2006] suportam tanto falha de enlace quanto de nó. O trabalho de 
[Zhong et al. 2005] descreve a abordagem Failure Insensitive Routing Fast Rerouting 
(FIFR), que utiliza várias FIBs por interface de rede que são preenchidas 
antecipadamente pela dedução de quais enlaces podem estar com falha quando um 
pacote chega por uma interface em que normalmente não chegaria. Porém esse trabalho 
não permite contornar a falha do último enlace antes do nó destino. O trabalho de [Atlas 
and Zinim 2006] descreve a abordagem Loop Free Alternates (LFA) que fornece um 
caminho de recuperação simples e com menor uso de recursos baseado em cálculos de 
distância a partir dos nós vizinhos, porém ela por si só não alcança 100% de cobertura 
de falhas por ser diretamente dependente da estrutura da topologia. O trabalho de [Atlas 
2006] define o U-Turn que estende o LFA para considerar os nós adjacentes ao nó 
vizinho para obter um caminho de recuperação, porém da mesma forma que a 
abordagem LFA pura não atinge 100% de cobertura de falhas, é dependente da estrutura 
da topologia e não funciona para topologias em anel. O trabalho de [Bryant et al. 2005] 
fornece um mecanismo de encapsulamento (Tunnels) para desviar os pacotes até um nó 
capaz de encaminhar os pacotes pelo menor caminho contornando a falha, porém, se-
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gundo os próprios autores, não suporta custos de enlaces assimétricos e não é interativo 
com as demais abordagens IPFRR. Já os trabalhos de [Bryant et al. 2006] e [Kvalbein et 
al. 2006] conseguem atingir 100% de cobertura de falhas [Hansen et al. 2006]. 

 O trabalho de [Bryant et al. 2006] descreve o NotVia, que consiste na utilização 
de caminhos pré-calculados a partir de rotas para endereços not-via. Cada nó estabelece 
um endereço not-via para representar um componente de rede adjacente a ser 
contornado, i.e. um enlace ou o nó específico. Esses endereços são divulgados para que 
todos gerem rotas para cada endereço not-via retirando o componente de rede respectivo 
a esse endereço da topologia. Isso possibilita a criação de um caminho de recuperação 
para contornar o respectivo componente ao endereço not-via considerado. O desvio dos 
pacotes afetados por uma falha torna-se possível através do encapsulamento dos pacotes 
com o endereço not-via. A escolha de qual endereço not-via que será utilizado depende 
do endereço de destino dos pacotes IP. Caso o endereço destino esteja no nó adjacente, 
escolhe-se o endereço not-via para contornar apenas o enlace adjacente. Caso o 
endereço destino esteja em um nó após o nó adjacente, deve-se identificar qual o next-
next-hop que os pacotes devem seguir, para então obter o correto endereço not-via 
situado após o nó adjacente a ser utilizado. Os endereços not-via e next-next-hops para 
cada endereço de destino devem estar previamente armazenados na FIB, e dependendo 
da extensão da topologia, esses dados podem acarretar em problemas de escalabilidade. 
Além desse problema, alguns caminhos obtidos podem ser mais extensos que o 
necessário devido à localização estática dos endereços not-via. O uso de 
encapsulamento pode atingir o limite da Maximum Transmission Unit dos pacotes, o 
que gera uma carga adicional de fragmentação (no caso do IPv4) ou um aumento da taxa 
de perdas com descarte de pacotes (no caso do IPv6) [Deering and Hinden 1998].  

 Já [Kvalbein et al. 2006] descreve o Multiple Routing Configurations (MRC), 
que consiste da geração de várias sub-topologias a partir da topologia original. Uma 
heurística isola componentes de rede (enlace ou nó) por sub-topologia, procurando 
manter total conectividade entre todos os nós. O objetivo é obter um caminho de 
recuperação em uma sub-topologia que não utilize um componente quando este estiver 
falho. A heurística possibilita uma política para isolar até um componente de rede por 
sub-topologia, gera caminhos de recuperação com extensão ideal por considerar apenas 
um componente de rede como falho. Porém, como cada sub-topologia deve possuir uma 
RIB e FIB, seriam geradas muitas sub-topologias para cobrir toda a topologia o que 
prejudica a escalabilidade do MRC. Essa abordagem, então, procura reduzir a 
quantidade de sub-topologias geradas isolando vários componentes por sub-topologia. 
Conseqüentemente observa-se que os caminhos de recuperação ficam mais extensos que 
o necessário para contornar uma falha, já que devem contornar mais componentes por 
sub-topologia. O MRC utiliza uma representação para cada sub-topologia existente, 
sendo utilizada como um identificador a ser marcado nos pacotes desviados. A 
marcação dos pacotes é realizada pelo nó detector de falha ao identificar qual sub-
topologia é capaz de isolar essa falha, o que instrui os demais nós a encaminhar os 
pacotes utilizando a FIB respectiva a essa sub-topologia escolhida. O fato de utilizar 
marcação de pacotes evita o problema do encapsulamento que existe na abordagem 
NotVia. O MRC estipula que entre 3 a 5 sub-topologias sejam suficientes para cobrir 
toda uma topologia, o que representa uma economia de recursos na RIB e FIB.  

 As abordagens pró-ativas são semelhantes à abordagem Fast Reroute disponível 
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na tecnologia MPLS: one-to-one backup e facility backup [Pan et al. 2005]. Porém, este 
trabalho está voltado para redes puramente IP e maiores detalhes das abordagens na 
tecnologia MPLS são omitidas deste texto.   

3. Proposta: CER_pró-ativa 

A CER_pró-ativa é uma abordagem para geração de caminhos de recuperação tomando 
como base o número de nós e a métrica já existente do OSPF: menor soma dos custos 
dos enlaces do nó origem até os nós destino. O uso dessa métrica torna possível reutilizar 
as rotas já existentes do OSPF o que diminui a complexidade dessa abordagem. A 
abordagem proposta assemelha-se em alguns aspectos com a [Bryant et al. 2005], porém 
permite interação com as demais abordagens de IPFRR (no caso a abordagem ECMP e 
LFA), independe dos custos dos enlaces serem assimétricos ou não, alcança 100% de 
cobertura de falhas e não utiliza a técnica de encapsulamento. Cada caminho de 
recuperação disponibilizado para desviar os pacotes é definido com um caminho 
emergencial rápido (CER), que é planejado para ser antecipadamente disponibilizado 
na FIB de um nó. Ao disponibilizar diretamente na FIB, permite-se desviar 
imediatamente os tráfegos prejudicados por uma falha adjacente: tanto nó quanto enlace.  

 A CER_pró-ativa necessita de 2 condições para atingir 100% de cobertura de falha: 

• Uma estrutura física de topologia capaz de manter total conectividade durante a 
ocorrência de uma falha, podendo ser de nó ou de enlace. Para isso, utilizando a 
Teoria de Grafos, uma topologia modelada em grafo consegue manter total 
conectividade entre todos os vértices, mesmo após uma falha de um 
vértice/aresta, se o grafo obedece ao Teorema de Menger para ser k-conexo 
[Diestel 2005]. A variável k indica que ao remover k-1 vértices da topologia, a 
mesma mantém todos os demais vértices interconectados. Portanto, uma 
topologia mínima deve ser representada por um grafo 2-conexo, ou seja, suporta 
total conectividade entre os vértices mesmo removendo no máximo (2-1) vértices 
do grafo.  Esta restrição evita uma alta complexidade nas abordagens de contorno 
de falha por não tratar múltiplas falhas transitórias, sendo desejável, pois 
múltiplas falhas transitórias, independentes e simultâneas são raras em 
topologias reais de backbone [Nucci et al. 2003]. 

• Planejamento antecipado da rede para distribuir os tráfegos na topologia, de 
forma a utilizar a capacidade dos enlaces em menos de 50%. Essa restrição é 
observada em backbones reais e o seu objetivo é permitir uma acomodação de 
tráfegos desviados na ocorrência de falhas [Iannaccone et al. 2004]. Para tanto, 
pode-se utilizar uma matriz de tráfego com uma abordagem offline para melhor 
distribuir os pesos aos enlaces como a descrita em [Fortz and Thorup 2000].  

 Estas condições descritas podem ser adotadas para qualquer outra abordagem de 
contorno de falhas. Caso contrário, a topologia pode não ser capaz de comportar os 
desvios de tráfego em 100% de cobertura de falha na topologia. 

3.1. Cálculo dos Caminhos Emergências Rápidos (CERs) 

A CER_pró-ativa é projetada para ser executada em cada nó da rede logo após a 
execução das rotinas de roteamento do OSPF. O objetivo é reutilizar a base de dados 
atualizada do estado do enlace mantidas pelo OSPF. Um nó que executa a CER_pró-
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ativa é denominado de nó_origem. O cálculo dos CERs remove cada um dos 
componentes de rede adjacentes ao nó_origem, podendo ser um nó junto com o enlace 
adjacente, ou apenas o enlace adjacente. O objetivo é identificar quais nós ficam 
inalcançáveis na árvore de menor caminho na ocorrência de uma falha, sendo 
denominados de nós_destino. Cada nó_destino identificado é utilizado como referência 
para a CER_pró-ativa gerar os CERs necessários.  

 A decisão sobre qual componente deve ser retirado (nó ou enlace), é verificada 
quando o nó_destino de um caminho afetado está localizado exatamente no nó 
adjacente. Caso essa condição seja verdadeira, seleciona-se apenas o enlace pois o nó 
adjacente já é o nó final do menor caminho original e, portanto, não pode ser 
contornado. Caso contrário, seleciona-se sempre o enlace e o nó adjacente, pois um nó, 
na presença de uma falha real, não possui informações suficientes se a falha é do enlace 
ou do nó adjacente. Para cada componente retirado (indicando uma falha) realiza-se um 
cálculo SPF para todos os nós_destino afetados na árvore de menores caminhos. Como 
apenas uma parte da árvore tende a ser afetada, utiliza-se o Incremental-SPF [Narvaez 
2000], que melhora consideravelmente o tempo de cálculo. O resultado é um conjunto 
de menores caminhos alternativos para os nós_destino e que conseguem contornar o 
componente removido. Dessa forma, para cada nó_destino afetado pelo componente 
removido, existe pelo menos um caminho alternativo correspondente. 

 Cada caminho alternativo representa todos os nós, desde o nó_origem até o 
nó_destino, que devem ser teoricamente seguidos pelos pacotes quando desviados 
(caminho de recuperação). Além disso, esse caminho é o mesmo caminho do nó_origem 
até o nó_destino obtido pelo OSPF caso houvesse uma reação à falha desse componente. 
Devido a essa característica, é possível limitar a extensão do caminho alternativo ao 
identificar um nó especial desse caminho, denominado nó_CER. O nó_CER é 
identificado quando existir, a partir dele, um menor caminho original do OSPF para o 
nó_destino e esse caminho não atravesse o nó_origem ou o componente retirado. Dessa 
forma, um nó_CER possibilita a identificação de um sub-caminho em cada caminho 
alternativo (seqüência: nó_origem até o nó_CER), que é identificado como CER. Para 
cada caminho alternativo para um nó_destino, encontra-se apenas um CER respectivo. 

  A partir do nó_CER os pacotes são encaminhados reutilizando o 
encaminhamento OSPF original até o nó_destino, o que completa a seqüência de nós do 
caminho alternativo. Durante a reação do OSPF em um ambiente real, os nós 
pertencentes ao CER podem ser afetados pelo período de convergência, pois apenas 
esses nós têm os menores caminhos afetados na árvore SPF a partir do nó_origem até o 
nó_destino no caminho alternativo. O CER tem por objetivo manter o desvio dos 
pacotes durante esse período, guiando os pacotes para um caminho de recuperação que 
será o mesmo do OSPF após o término do período de convergência para essa 
determinada falha. Essa característica permite uma adaptação gradual do caminho de 
recuperação para o novo caminho OSPF, que é atualizado gradativamente nos nós 
integrantes do CER. Durante essa atualização, o CER se mantém ativo realizando o 
desvio separadamente do OSPF por um intervalo suficiente (aproximadamente 10s na 
configuração padrão OSPF [Iannaccone et al. 2004]) para que todos os nós do CER 
executem as rotinas do OSPF. Ao término desse intervalo, o nó_origem interrompe o 
desvio dos pacotes via CER e aciona a CER_pró-ativa para calcular um novo CER de 
acordo com a base de informações atualizada do estado do enlace. Ao interromper o 
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desvio, os nós utilizam o encaminhamento OSPF já com o novo caminho configurado 
em todos os nós, que era a mesma seqüência de nós do caminho alternativo. Dessa 
forma, os CERs servem como uma abordagem auxiliar na redução da taxa de perdas 
durante o período de convergência do OSPF. 

 Quando um CER for gerado para um nó_destino, os nós integrantes do CER são 
armazenados em um vetor denominado: VetorSPF[nó_destino]. Caso existam vários 
caminhos alternativos para um mesmo nó_destino, então existe mais de um CER para 
um mesmo nó_destino. Uma seleção dos respectivos CERs é feita de acordo com a 
localização do nó_CER e é dependente da característica do caminho alternativo. Para 
tanto, a CER_pró-ativa estabelece níveis de classificação: ECMP, LFA e Signal (SIG). 
Para as formulações apresentadas nos níveis, utiliza-se a notação da Tabela 1. 

Tabela 1. Notação 

Símbolo Descrição 

nó_adjacente  Nó adjacente simulado com falha. 

nó_vizinho Nó adjacente ao nó_origem que é início do caminho alternativo/CER 

DistânciaSPF(x,y) Custo do menor caminho de x  até y na árvore SPF já existente no OSPF. 

NósSPF(x,y) 
Conjunto de nós pertencentes ao menor caminho de x até y na árvore SPF já 
existente no OSPF. 

NumNosSPF(x,y) Número de nós do caminho SPF entre x e y. 

3.1.1 CER_pró-ativa: Nível ECMP 

Nível ECMP: é o nível mais prioritário, pois busca-se reutilizar caminhos obtidos com 
Equal Cost Multipath Protocol (ECMP) já calculados pelas rotinas de roteamento do 
OSPF [Moy 1998]. Nesse nível, o caminho alternativo obtido possui o mesmo custo 
total que o caminho original do OSPF, porém não utiliza o componente retirado. Isso 
implica em ter um caminho alternativo que é um dos caminhos originais do OSPF, 
porém sem utilizar o componente em questão. O nó_CER é identificado já no primeiro 
nó do caminho alternativo (nó_vizinho ao nó_origem). Portanto, o CER de nível ECMP 
gerado é VetorSPF[nó_destino] ={nó_vizinho}. Para o nível ECMP a formulação (1) 
deve ser obedecida para identificar caminhos com distâncias iguais sendo limitado pela 
restrição (1.a), que desconsidera caminhos que utilizem o nó_adjacente como nó 
integrante do menor caminho quando for diferente do nó_destino. 

DistânciaSPF(nó_origem, nó_destino) = DistânciaSPF(nó_origem, nó_vizinho) +  

DistânciaSPF(nó_vizinho, nó_destino)  

Sujeito a: 

(1) 

nó_adjacente ∉ NósSPF(nó_vizinho, nó_destino) se  nó_adjacente ≠ nó_destino (1.a) 

 Se existir mais de um caminho alternativo deste nível para um mesmo 
nó_destino, desde que utilize nós_vizinhos distintos, então o CER de cada um deles 
deve ser considerado. O objetivo é disponibilizar vários CERs desse nível para 
possibilitar uma divisão dos fluxos com o mecanismo ECMP já existente do OSPF. 
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3.1.2. CER_pró-ativa: Nível LFA 

Nível LFA: é o nível que adapta a abordagem original LFA, sendo utilizado quando o 
nível ECMP não for possível. O primeiro nó do caminho alternativo (nó_vizinho) deve 
obedecer às restrições de um LFA descritas em [Atlas and Zinin 2006]. Essas restrições 
verificam se os pacotes, quando desviados, conseguem atingir o nó_destino contornando 
o componente retirado a partir de um menor caminho do nó_vizinho. O nó_CER é, 
portanto, identificado no primeiro nó do caminho alternativo (nó_vizinho ao 
nó_origem) e o CER de nível LFA gerado é VetorSPF[nó_destino]={nó_vizinho}.  

Caso exista mais de um caminho alternativo de mesmo custo para um mesmo 
nó_destino no nível LFA, deve-se escolher apenas um único CER minimizando o 
número de nós desse caminho para economia de recursos. A escolha de um único CER 
deve-se ao fato do OSPF não permitir balanceamento de carga no desvio dos pacotes em 
caminhos que não são de mesmo custo a partir do nó_origem. Para tanto a formulação 
descrita em (2) complementa a formulação [Atlas and Zinin 2006], minimizando a soma 
dos custos dos enlaces do caminho considerando o número de nós. A expressão 
DistânciaLFA(x,y) indica o resultado da abordagem [Atlas and Zinin 2006], que já 
verifica se o nó_vizinho possui as características para prover LFA. Caso existir mais de 
um nó_vizinho de nível LFA com um mesmo custo de caminho alternativo, então o 
menor número de nós prevalece no processo de minimização. A restrição (2.a) impede o 
uso do nó_adjacente no menor caminho quando ele for diferente do nó_destino. 

Minimizar (DistânciaLFA(nó_vizinho, nó_destino) + NumNósSPF(nó_vizinho, nó_destino)) 

Sujeito a: 
(2) 

nó_adjacente ∉ NósSPF(nó_vizinho, nó_destino), se  nó_adjacente ≠ nó_destino (2.a) 

3.1.3. CER_pró-ativa: Nível SIG 

Nível SIG: é o nível utilizado quando nenhum dos níveis anteriores for aplicado. Sabe-se 
que o nó_vizinho não pode ser identificado como nó_CER, pois não é capaz de 
contornar o componente retirado com sucesso. Verifica-se então qual dos nós seguintes 
(nó_TMP) ao nó_vizinho na seqüência do caminho alternativo pode ser identificado 
como sendo o nó_CER.  O nível SIG cria as formulações (3) e (4) para verificar cada 
nó_TMP de acordo com a localização do nó_destino.  

 Se o nó_destino for o nó_adjacente, então o componente retirado é o enlace 
adjacente e deve obedecer à formulação (3). Essa formulação minimiza a DistânciaSPF 
do nó_TMP até o nó_destino considerando o número de nós dos caminhos possíveis. A 
restrição (3.a) evita a ocorrência de loops de roteamento. Não há a restrição do 
nó_adjacente (conforme os níveis anteriores), pois o nó_adjacente é o nó final 
(nó_destino) do caminho alternativo. 

Minimizar ((DistânciaSPF(nó_TMP, nó_destino) + NósSPF(nó_TMP, nó_destino)) 

Sujeito a: 
(3) 

DistânciaSPF(nó_TMP, nó_destino) < DistânciaSPF(nó_TMP, nó_origem) + 

DistânciaSPF(nó_origem, nó_destino) 
(3.a) 

 Se o nó_destino for diferente do nó_adjacente, então o componente retirado para 
o cálculo é o nó_adjacente e deve obedecer à formulação (4) para minimizar a 
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DistânciaSPF do nó_TMP até o nó_destino junto com o número de nós no caminho, 
além de considerar as restrições: (4.a) para evitar loops de roteamento, (4.b) para 
impedir o uso do nó_adjacente no menor caminho, se ele for diferente do nó_destino. 

Minimizar ((DistânciaSPF(nó_TMP, nó_destino) + NósSPF(nó_TMP, nó_destino)) 

Sujeito a: 
(4) 

DistânciaSPF(nó_TMP, nó_destino) < DistânciaSPF(nó_TMP, nó_origem) + 

DistânciaSPF(nó_origem, nó_destino) 
(4.a) 

nó_adjacente ∉ NósSPF(nó_TMP, nó_destino), se  nó_adjacente ≠ nó_destino (4.b) 

 O nó_TMP que primeiro satisfazer a formulação (3) ou a formulação (4) de 
acordo com a localização do nó_destino é identificado como nó_CER. O CER estende-
se do nó_vizinho até o nó_CER, e é armazenado em um VetorSPF[nó_destino]= 
{nó_vizinho, demais_nós_ intermediários, nó_CER}.  Se existir mais de um caminho 
alternativo de nível SIG para um mesmo nó_destino, as formulações determinam 1 CER 
minimizando o custo dos caminhos e o numero de nós para economia de recursos. 

 Como o nível SIG obtém CERs que se estendem até um nó_CER além do 
nó_vizinho, necessita-se de um processo de sinalização pró-ativo e simplificado. O 
objetivo é informar, antecipadamente à falha, os nós integrantes do caminho CER para 
que realizem um encaminhamento diferenciado dos pacotes desviados (evitar loops de 
roteamento). Esse encaminhamento diferenciado é baseado em uma marcação 
simplificada nos pacotes (evita os problemas da técnica de encapsulamento), que é 
previamente acordado entre o nó_origem e os demais nós integrantes do CER, para 
impedir o encaminhamento baseado no endereço IP de destino. Esse encaminhamento 
diferenciado apenas é executado quando os pacotes tiverem a marcação acordada, 
utilizando o mesmo processo de marcação do MRC [Kvalbein et al. 2006]. O processo 
de sinalização é uma abordagem integrante do esquema E-CER ainda em 
desenvolvimento e deve ser publicado mais detalhadamente em trabalhos futuros. 

3.2. Preenchimento dos VetoresSPF na FIB 

Com os VetoresSPF gerados, observando o mesmo conceito adotado por [Bryant et al. 
2006] e [Kvalbein et al. 2006], deve-se adiciona-los na FIB como um campo extra para 
possibilitar uma reação imediata na ocorrência de falha real. 

 Para economia de espaço na FIB, os VetoresSPF são representados obedecendo a 
duas regras: 

• Todos os prefixos de rede anunciados por um mesmo nó_destino (obtém-se 
esses dados utilizando as informações da base de dados do estado do enlace) 
devem referenciar um mesmo VetorSPF[nó_destino].  

• Se existir dois ou mais VetoresSPF com nós_destino diferentes porém contendo 
CERs iguais, utiliza-se apenas uma única referência na FIB, uma vez que o 
caminho emergencial será igual para esses nós_destino. 

4. Exemplificando a CER_pró-ativa 

A Figura 1 ilustra os níveis de prioridade descritos na seção 3 considerando uma 
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topologia. O resultado da CER_pró-ativa é aplicada ao nó b (nó_origem), onde os 
nós_destino c,d,f,g,k,j (com coloração mais escura) ficam afetados ao ter uma falha 
simulada no nó adjacente a. Para obter um caminho para o nó_destino j, o nível 
atendido é o ECMP (subseção 3.1.1), pois o custo do caminho OSPF comprometido 
(a,d,g,k,j) é 6, sendo que possui o mesmo custo do caminho alternativo (e,i,j). Portanto, 
(e,i,j) também é um menor caminho OSPF e o CER é o VetorSPF[j]={e}. Para os 
nós_destino k e g, o nível LFA é atendido (subseção 3.1.2), pois o caminho alternativo 
possui, a partir do nó_vizinho (e) ao nó_origem, um menor caminho OSPF que alcança 
os nós_destino k e g sem utilizar o nó a. Portanto, os respectivos CERs são 
VetorSPF[k]=VetosSPF[g]={e}. Para os nós_destino c, d e f, apenas o nível SIG é 
atendido, pois o caminho alternativo não atende aos níveis ECMP ou LFA, encontrando 
o nó_CER além do nó_vizinho: nó h. A partir de h o nível SIG é obedecido (subseção 
3.1.3) para esses nós e os pacotes, ao serem desviados, conseguem atingir os respectivos 
nós_destino c, d e f, contornando o nó a com sucesso a partir do nó_CER. O CER para 
esses nós são: VetorSPF[c]=VetorSPF[d]=VetorSPF[f]={e,h}. 

 VetorSPF[c]=   

VetorSPF[d]= 

VetorSPF[f]= 

VetorSPF[g]=  

VetorSPF[j]= 

VetorSPF[k]= 

{e,h} 

{e,h} 

{e,h} 

{e} 

{e} 

{e} 

 

(Nível SIG) 

(Nível SIG) 

(Nível SIG) 

(Nível LFA) 

(Nível ECMP) 

(Nível LFA) 

 
 

Figura 1. Resultado da CER_pró-ativa no nó b (nó_origem) que contorna o nó a 

 Considerando o resultado ilustrado na Figura 1, a Tabela 2 apresenta uma 
visualização da economia de recursos do nó b em relação aos prefixos de rede (com os 
respectivos nós anunciadores desses prefixos) afetados com a falha simulada em a. 

Tabela 2. FIB no nó b após execução da CER_pró-ativa 

Prefixos de rede  OSPF VetorSPF[ ] 

Prefixos_anunciados_por(c) Próximo nó = a 

Prefixos_anunciados_por(d) Próximo nó = a 

Prefixos_anunciados_por(f) Próximo nó = a 

{e,h} 

Prefixos_anunciados_por(g) Próximo nó = a 

Prefixos_anunciados_por(j) Próximo nó = a 

Prefixos_anunciados_por(k) Próximo nó = a 

{e} 

5. Avaliação da CER_pró-ativa 

Um algoritmo foi desenvolvido para gerar os CERs seguindo a abordagem descrita na 
seção 3 e implementado em Java. A complexidade do algoritmo obtido é O(n³) [Barreto 
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2006], onde n é o número de nós da topologia. Porém, esse algoritmo é dependente da 
complexidade do algoritmo Incremental-SPF, que no pior caso (quando toda a árvore 
SPF for comprometida pela retirada de um componente) tende a ser igual à 
complexidade do algoritmo SPF de O(n²), o que não é comum acontecer nesses casos. 
 Foram implementadas também em Java as abordagens NotVia e MRC, baseando-
se na descrição de [Bryan et al. 2006] e de [Kvalbein et al. 2006], respectivamente. O 
Incremental-SPF também é utilizado como algoritmo base do NotVia; já o MRC utiliza 
um algoritmo próprio que depende do número de nós, enlaces e sub-topologias. Todas as 
abordagens utilizam como entrada uma matriz de adjacência para representar uma 
topologia a ser analisada. 

  Foram geradas 20 topologias artificiais utilizando o gerador BRITE [Medina et al. 
2002] tomando como base alguns parâmetros de configuração descritos em [Heckmann et 
al. 2003]. Foi usado também o backbone de uma topologia real GEANT2 pan-European 
Research Network (http://www.geant2.net) por tratar-se de uma topologia conhecida e 
bem documentada. Os pesos dos enlaces foram configurados com um valor 
inversamente proporcional à capacidade dos enlaces para atender a uma configuração 
simples recomendada pela Cisco (Configuring OSPF) comumente adotada para o OSPF. 
Para demonstrar dos resultados obtidos, apenas os resultados gerados da GEANT2 são 
apresentados, pois as 20 demais topologias geraram resultados similares e não foram 
apresentadas aqui por falta de espaço. 

 Para analisar a solução provida pela CER_pró-ativa em relação as demais 
abordagens, compara-se a extensão dos caminhos de recuperação em termos do número 
de nós utilizados entre todos os pares origem destino [Hansen et al. 2006], pois permite 
dimensionar qual a extensão a ser percorrida pelos pacotes quando desviados. Quanto 
maior a extensão, maior é a quantidade de recursos utilizados para realizar o desvio. 
Foram gerados 647 caminhos de recuperação: 173 obtidos por ECMP, 192 obtidos por 
LFA e a grande maioria, 283, obtidos por nível SIG da CER_pró-ativa, NotVia ou 
MRC. Os caminhos ECMP e LFA não são analisados aqui, pois as abordagens NotVia e 
MRC não possuem um suporte nativo incorporado para esses caminhos, como é o caso 
da CER_pró-ativa. O NotVia e o MRC apenas indicam a abordagem [Atlas and Zinim 
2006] para ser utilizada [Shand and Bryant 2006]. Porém, os resultados obtidos com 
ECMP e LFA foram considerados iguais para todas as abordagens para simplificar a 
apresentação. 

 A Figura 2 ilustra um gráfico comparativo dos 283 caminhos de recuperação 
gerados para a GEANT2 utilizando as 3 abordagens. O gráfico mostra também o OSPF 
normal (caminhos existentes antes de simular uma falha) e o OSPF Re (caminhos 
existentes após a convergência do OSPF para as falhas simuladas). Os resultados 
obtidos nesta análise são similares aos obtidos na mesma análise de [Hansen et al. 2006] 
com outras topologias. O OSPF normal possui a maior porcentagem dos caminhos com 
menor número de nós (62% com 3 e 4 nós) por ter todos os componentes disponíveis na 
topologia. Quando há uma simulação de falha, a ação das 3 abordagens gera caminhos 
naturalmente mais extensos que o OSPF normal por não terem todos os componentes da 
topologia. O NotVia apresenta um leve vantagem com um maior percentual dos 
caminhos com menos nós (43% com 4 e 5 nós) em relação à abordagem MRC (39% 
com 4 e 5 nós), sendo necessárias 4 sub-topologias para cobrir toda a topologia. Essa 
pequena diferença ocorre devido ao contorno apenas do componente falho no NotVia, 
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ao contrário do MRC que contorna mais componentes além do componente falho 
devido às características das sub-topologias. Já a CER_pró-ativa de nível SIG encontra a 
maior porcentagem dos caminhos de recuperação com menores caminhos (52% com 4 e 
5 nós) que as abordagens NotVia e MRC devido ao processos de minimização utilizados 
nas formulações. Além disso, os caminhos de recuperação obtidos com a CER_pró-ativa 
são os mesmos menores caminhos do OSPF se existisse uma reação às falhas simuladas 
(OSPF-Re), com a vantagem de não depender de um período de convergência. 

 
Figura 2. Comparação dos caminhos obtidos com CER_pró-ativa, NotVia e MRC 

 Os caminhos de recuperação da CER_pró-ativa são os caminhos alternativos: do 
nó_origem até o nó_destino. Porém, o desvio propriamente dito dos pacotes segue 
apenas os nós apontados nos caminhos emergenciais rápidos (CERs), que são sub-
caminhos dos caminhos alternativos: nó_vizinho até o nó_CER respectivo.  

 A extensão em número de nós dos CERs é minimizada nas formulações e 
influenciam diretamente na quantidade de informações que devem ser adicionadas na 
FIB. Dentre as CERs existentes, a maioria (65%) possui apenas 2 nós, em seguida 
(16%) 3 nós, (9%) 4 nós e o restante até no máximo 9 nós (10%) que são representadas 
em forma de vetor na FIB. Esses dados permitem uma análise da quantidade de 
informações extras de memória inseridas na FIB por cada abordagem. Uma média foi 
estimada por cada nó da GEANT2, pois não foi possível obter informações mais 
detalhadas sobre a FIB de cada nó.  

  A Tabela 3 compara a quantidade aproximada de recursos (memória) inseridos 
na FIB de cada nó para o correto funcionamento das 3 abordagens em uma rede IPv4. 
Obedecendo às regras da seção 3.3 para essa topologia, a CER_pró-ativa necessita de 5 
VetoresSPF referenciados e distribuídos entre cada entrada na FIB, sendo que a maioria 
dos vetores possui entre 2 e 4 nós para representar um CER. Como cada nó do OSPF é 
representado por um Router ID de 4bytes [Moy 1998], a CER_pró-ativa necessita de 
(0,65×5)×(2nós×4) bytes, (0,16×5)×(3nós×4) bytes e (0,09×5)×(4nós×4) bytes aproxi-
madamente. Já a abordagem NotVia necessita de 76 novas entradas para os endereços 
not-via além de 5 next-next-hops referenciados e distribuídos entre cada entrada da FIB. 
Portanto, o NotVia necessita de 5×4 bytes + 76×12 bytes, sendo que os 12 bytes são um 
valor mínimo aproximado da quantidade de memória necessária para uma nova entrada 
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na FIB (Endereço de Rede ou IP de destino (4 bytes) + Máscara (4 bytes) + next-hop (4 
bytes)) [Moy 1998]. A MRC necessita de 4 x FIB bytes para comportar as 4 sub-
topologias, sendo facilmente identificável como a abordagem com maior uso de 
recursos.  

Tabela 3. Quantidade média estimada de informações extras na FIB por nó  

CER_pró-ativa  NotVia MRC 

5 VetoresSPF com 65% 2 nós , 16%  
3 nós e 9%  4 nós por vetor.  

Total: 43 bytes 

76 novas entradas na FIB + 5 next-
next-hops. 

 Total: 932 bytes 

4 sub-topologias para cobrir toda a 
topologia 

Total: 4×(FIB inteira) bytes 

 A CER_pró-ativa demonstra um ganho significativo em termos de economia de 
recursos necessários na FIB em relação às demais abordagens, sendo aproximadamente 
43 bytes, contra 932 bytes do NotVia, e (4 x tamanho da FIB inteira) bytes do MRC. 

6. Conclusão 

Os protocolos de roteamento, mesmo com um período de convergência menor que 1 
segundo, não reagem em tempo hábil a uma falha em backbones mais velozes. Isto 
implica em altas taxas de perdas de pacotes até o final desse período, o que é agravado 
em casos de falha transitória. Este trabalho apresentou a abordagem CER_pró-ativa para 
gerar caminhos emergenciais rápidos, que são utilizados para auxiliar os protocolos de 
roteamento a contornar falhas durante esse período. A CER_pró-ativa obteve menores 
caminhos de recuperação além de utilizar menos memória na FIB para identificar esses 
caminhos. Cada caminho de recuperação obtido é o mesmo caminho que o OSPF 
geraria se houvesse uma reação à falha. Essa característica possibilita uma adaptação 
gradual do caminho de recuperação para o caminho OSPF durante o período de 
convergência. Um melhor detalhamento dessa adaptação será apresentado em trabalhos 
futuros bem como uma avaliação da CER_pró-ativa, junto com todo o esquema E-CER, 
em um simulador de rede e em ambiente real estão sendo desenvolvidos. Uma 
abordagem mais aprimorada para lidar com múltiplas falhas simultâneas (Shared Risk 
Link Group) e roteamento Multicast também será desenvolvida em trabalhos futuros. 
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Abstract. Web services have been widely used to solve problems of interope-
rability between applications and/or technologies. However, the specifications
and standards defined for Web Services do not address solutions for problems
related to fault tolerance and high availability of services. To solve this pro-
blem, this paper proposes a software architecture for fault tolerance in Web
Services. This architecture is responsible for increasing service dependability
and maintaining all replicas of a service in a consistent state, having as main
characteristic the separation of these replicas in two replication layers.

Resumo. Serviços Web têm sido amplamente utilizados para solucionar pro-
blemas de interoperabilidade entre aplicações e/ou tecnologias. Porém, as
especificações e padrões definidos para Serviços Web não solucionam proble-
mas relativos a tolerância a faltas e a alta disponibilidade dos serviços. Para
solucionar esse problema, esse artigo apresenta uma proposta de arquitetura
de software para tolerância a faltas em Serviços Web. Essa arquitetura é res-
ponsável por aumentar a confiabilidade do serviço e por manter a consistência
de estado de todas as suas réplicas, tendo como principal caracterı́stica a
separação dessas réplicas em duas camadas de replicação.

1. Introdução
A grande vantagem na utilização de Serviços Web para concepção de sistemas dis-
tribuı́dos é a interoperabilidade que essa tecnologia proporciona [Ayala et al. 2002]. Essa
interoperabilidade facilita de forma significativa o desenvolvimento de aplicações dis-
tribuı́das, já que problemas tais como a diversidade de hardwares e softwares utilizados
são solucionados pelos protocolos utilizados por esses serviços [Newcomer 2002].

[Cerami 2002] define um Serviço Web como sendo qualquer serviço, disponı́vel
sobre a Internet, que se comunique utilizando um protocolo padrão baseado em XML
e não seja especı́fico para um determinado sistema operacional e/ou linguagem de
programação. Para a interação com Serviços Web, foram definidos alguns protocolos e
padrões para publicação, descrição e troca de mensagens. Esses protocolos e padrões são
o UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [Uddi 2004], WSDL (Web
Services Description Language) [Wsdl 2001] e o SOAP [Soap 2003].

Cada Serviço Web é identificado por uma URI (Unique Resource Identifier) e
pode ser acessado diretamente por qualquer aplicação que tenha conhecimento dessa

∗Esse trabalho tem o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em conjunto com o Programa de
Pós Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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Figura 1. Elementos Fundamentais da Arquitetura Orientada a Serviços

identificação. Conceitualmente, Serviços Web adotam a arquitetura SOA (Service Ori-
ented Architecture) [Ayala et al. 2002] que é composta por três elementos fundamentais,
como mostra a figura 1.

O Registro de Serviços é a entidade que mantém informações sobre a descrição
do serviço e sua localização. É através desse registro que Consumidores do serviço po-
dem realizar uma busca e obter o arquivo de descrição do serviço que contém informações
para que esse consumidor possa utilizá-lo. Já o Provedor de Serviços é a entidade
que fornece o serviço propriamente dito. O provedor registra seu serviço no registro
de serviços, para que consumidores do serviço possam encontrá-lo e utilizar suas funcio-
nalidades.

Percebe-se que nesse modelo fundamental não há nenhuma preocupação com a
tolerância a faltas do provedor de serviços. Isto é, se por acaso o provedor de serviços
parar de funcionar, os consumidores só poderão utilizar o serviço novamente quando a
falha do serviço for solucionada.

Para resolver esse problema, esse artigo propõe uma arquitetura de software que
tem o objetivo de fornecer tolerância a faltas para Serviços Web. As seções estão organi-
zadas da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma visão geral de tolerância a faltas para
Serviços Web, abordando alguns trabalhos relacionados com o tema. A seção 3 descreve
a arquitetura proposta. A seção 5 apresenta uma análise comparativa entre a arquitetura
proposta e cada um dos trabalhos relacionados descritos na seção 2. Por fim, a seção 6
apresenta algumas conclusões e trabalhos futuros.

2. Tolerância a Faltas em Serviços Web
Serviços que são executados sobre uma infra-estrutura de rede podem sofrer com os pro-
blemas inerentes a essa infra-estrutura. Esses problemas podem causar uma indisponi-
bilidade do serviço, podendo ser resumidamente de três tipos: problemas no serviço, na
plataforma de execução (hardware e software) e na rede de comunicação.

A tecnologia base para implementação de Serviços Web se tornou uma ferramenta
atrativa para a construção e concepção de sistemas distribuı́dos [Ye and Shen 2005]. Uma
das principais caracterı́sticas fornecidas pelos padrões adotados na construção de Serviços
Web é a interoperabilidade [Ayala et al. 2002]. Os Serviços Web, por serem serviços
executados sobre uma infraestrutura de rede, sofrem dos mesmos problemas que foram
introduzidos no inı́cio dessa sessão. Portanto, técnicas de tolerância a faltas devem ser
aplicadas com o objetivo de minimizar o impacto negativo da falha de fornecimento de
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um determinado serviço, causada pela manifestação desses problemas.

Com base em diversas fontes da literatura [Salas et al. 2006, Santos et al. 2005,
Ye and Shen 2005, Li et al. 2005, He 2004, Aghdaie and Tamir 2002, Dialani et al. 2002]
pode-se definir que tolerância a faltas (TF) em Serviços Web é a capacidade de forneci-
mento do serviço requisitado, mesmo na presença de faltas. O fornecimento de TF está
fundamentado na utilização de técnicas que forneçam um alicerce sólido para que uma de-
terminada falta possa ser tolerada da melhor maneira possı́vel, de modo a não afetar o fun-
cionamento do software quando esta se manifestar. Nessa base fundamental, técnicas tais
como Replicação de estado [Jalote 1994], detecção de falha [Chandra and Toueg 1996],
ordenação de eventos [Verı́ssimo and Rodrigues 2001, Sousa et al. 2002], comunicação
confiável [Chockler et al. 2001], entre outras técnicas, se tornam importantı́ssimas no in-
tuito de fornecer TF a um nı́vel aceitável.

Já que uma padronização em torno dos aspectos relativos a TF para Serviços Web
não foi formulada, a próxima subseção descreve alguns trabalhos relacionados que apre-
sentam propostas de arquiteturas e infra-estruturas de software que têm o objetivo de
fornecer TF para Serviços Web.

2.1. Trabalhos Relacionados

[Ye and Shen 2005] desenvolveram um middleware para dar suporte à concepção de
Serviços Web confiáveis, utilizando a técnica de replicação ativa. Esse middleware exige
que consumidores do serviço sejam implementados utilizando um conjuntos de classes
que permitam o acesso ao serviço com suporte a tolerância a faltas. Um detalhe impor-
tante é que somente operações que realizem alteração de estado nas réplicas têm garantia
de ordenação total de execução. Para tal, é necessário que o administrador do serviço
forneça uma lista que indique essas operações.

[Li et al. 2005] definiram um framework denominado SWS para o desenvolvi-
mento de Serviços Web tolerantes a faltas. Para isso, esse framework utiliza como con-
ceitos base esquemas de replicação e redundância N-Modular [Xu and Bruck 1998]. Seu
principal objetivo é possibilitar a utilização de Serviços Web em aplicações considera-
das crı́ticas, já que ataques de segurança foram modelados como falhas bizantinas. Essa
abordagem divide as réplicas em vários grupos, possuindo um protocolo de comunicação
inter-grupo (SWS-IGC) e um mecanismo de ordenação de mensagens (SWS-MO) para
garantir eficiência e corretude na comunicação de grupo. Para dar suporte à descrição
de grupos de serviços, foram realizadas modificações no registro UDDI com o objetivo
de manter informações sobre todas as réplicas de um determinado grupo. Consumido-
res do serviço devem ser desenvolvidos utilizando um pacote especı́fico fornecido pelo
framework.

[Santos et al. 2005] definiram uma infra-estrutura de tolerância a faltas para
Serviços Web denominada FTWEB. Essa infra-estrutura é baseada nos conceitos e
padrões definidos pela especificação FT-CORBA [Omg 2002]. As réplicas do serviço
são organizadas em um único grupo, sendo que as requisições dos consumidores são en-
viadas para um componente denominado WSDispatcher. Esse componente é responsável
por gerenciar as réplicas do serviço e enviar as requisições recebidas dos consumido-
res para essas réplicas. Nessa infra-estrutura Serviços Web são implementados como
objetos CORBA, possuindo um componente denominado WSWrapper responsável pela
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integração desses objetos com o restante da infra-estrutura. Consumidores do serviço
também necessitam de um componente especı́fico denominado WSClientDriver, para se
beneficiar das caracterı́sticas de tolerância a faltas fornecidas pela infra-estrutura.

[Salas et al. 2006] especificam um framework para alta disponibilidade de
Serviços Web denominado WS-Replication. O principal objetivo desse framework é a
replicação de Serviços Web em uma WAN (Wide Area Network). Esse framework utiliza
replicação ativa para organizar seu grupo de réplicas do serviço ao longo de uma WAN.
Sua composição tem como base a definição de dois componentes principais: um compo-
nente de replicação e um componente de multicast confiável. O componente de replicação
trata de todas as caracterı́sticas envolvidas na replicação ativa e utiliza o componente de
multicast confiável para disseminar informação para todas as réplicas. Esse componente
de multicast confiável é baseado no protocolo SOAP.

Apesar de propiciarem um aumento na disponibilidade de Serviços Web, estes
trabalhos apresentam restrições como a incompatibilidade com consumidores legados1 e
a exigência de alterações nos padrões existentes. A arquitetura proposta neste artigo busca
atingir o mesmo objetivo eliminando tais restrições.

3. Arquitetura de Tolerância a Faltas para Serviços Web
A especificação dessa arquitetura de software descreve de forma abstrata quais os compo-
nentes necessários para o fornecimento de TF para Serviços Web. Desse modo, a arqui-
tetura proporciona uma separação implı́cita do problema, dividindo assim as responsabi-
lidades e funcionalidades ao longo de seus componentes. Esses componentes são:

• Componente de comunicação de grupo (CG): responsável pela abstração do pro-
tocolo de transporte utilizado na troca de mensagens;

• Componente de ordenação de mensagens (OM): responsável pela garantia de
ordenação total das mensagens em todas as réplicas do serviço;

• Componente de Recuperação (REC): responsável pela recuperação de estado de
uma réplica faltosa;

• Componente de log (LOG): responsável por armazenar informações sobre os da-
dos que trafegam pelos componentes da arquitetura;

• Detector de falha de réplica (DFR): responsável pela detecção de falha de uma
réplica pertencente à arquitetura proposta;

• Detector de falha de grupo (DFG): responsável pela detecção de falha de um grupo
pertencente à arquitetura;

Antes de descrever com maiores detalhes cada um dos componentes pertencentes
à arquitetura, é necessário um entendimento geral do seu funcionamento. A arquitetura
proposta nesse artigo utiliza a replicação como conceito base no fornecimento de TF para
Serviços Web. A principal caracterı́stica da arquitetura proposta em relação a replicação
é a forma como as réplicas do serviço são organizadas. A figura 2 exibe a representação
da arquitetura de TF proposta para Serviços Web.

Na arquitetura proposta, réplicas do serviço são organizadas em duas camadas de
replicação. Dentro dessas duas camadas, as réplicas são subdivididas em grupos. Um dos
objetivos dessa subdivisão em camadas e grupos é fornecer a possibilidade de utilização

1Consumidores que foram desenvolvidos sem qualquer conhecimento de uma arquitetura de TF
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Figura 2. Arquitetura de TF para Serviços Web

de técnicas de replicação distintas entre os grupos. Cada grupo possui um lı́der, sendo esse
lı́der integrante da primeira camada. Com exceção dos lı́deres, todas as outras réplicas
fazem parte da segunda camada de replicação.

Essa primeira camada é composta por Serviços Web que são acessados direta-
mente pelos consumidores do serviço. Assim, consumidores somente podem enviar
requisições para os Serviços Web pertencentes a essa camada. Do ponto de vista do
consumidor de serviços, esses Serviços Web da primeira camada são serviços visı́veis, ou
seja, que recebem e respondem as requisições desse consumidor. Já a segunda camada de
replicação é constituı́da por Serviços Web invisı́veis para os consumidores do serviço, ou
seja, que não recebem diretamente requisições enviadas por consumidores. Sendo assim,
a segunda camada é subordinada às decisões efetuadas pelos Serviços Web da primeira
camada.

Além de ser o contato direto com os consumidores do serviço, os Serviços Web
da primeira camada utilizam o OM e o CG para realizar a ordenação das requisições
dos consumidores e encaminhar essas requisições (na mesma ordem) para seu grupo.
Caso a técnica de replicação utilizada no grupo exija que todas as réplicas processem a
requisição, esse Serviço Web da primeira camada utiliza seu CG para receber as respos-
tas das réplicas desse grupo, processa a requisição e realiza uma votação que elegerá a
resposta que será encaminhada para o consumidor. É importante salientar que essas ativi-
dades podem ser executadas de forma paralela em cada um dos Serviços Web da primeira
camada.

Assim, os Serviços Web da primeira camada podem estar distribuı́dos, juntamente
com seu grupo, em redes distintas interligadas através da Internet, ou seja, pode-se ter,
por exemplo, um grupo alocado em uma rede no Brasil e outro grupo alocado em uma
rede na Argentina. A possibilidade de alocação de grupos distintos que se comunicam por
uma infra-estrutura de rede WAN resgata todos os conceitos já arduamente descritos na
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SOA [Ayala et al. 2002]. A interoperabilidade entre os Serviços Web da primeira camada
segue o mesmo princı́pio da interoperabilidade descrito na SOA. Isso quer dizer que men-
sagens são trocadas utilizando um protocolo único que seja independente de plataforma
e protocolo de transporte utilizado (por exemplo, o protocolo SOAP). Adicionalmente,
essa troca de mensagens deve ser confiável, já que são essas mensagens que irão garantir
a consistência de estado do serviço como um todo.

A abstração imposta pela arquitetura proporciona que seja utilizado qualquer pro-
tocolo de comunicação em qualquer uma das camadas. Por questões de interoperabili-
dade, a primeira camada atualmente utiliza o protocolo padrão para comunicação entre
Serviços Web, ou seja, o protocolo SOAP. Além de manter suas caracterı́sticas nativas,
aspectos que garantam a entrega das mensagens a seus destinatários devem ser adiciona-
dos. Nesse sentido, já existe uma especificação para troca de mensagens SOAP confiáveis
denominada WS-Reliability [WS-Reliability 2004] que é adotada como padrão de troca
de mensagens SOAP confiáveis na arquitetura proposta.

A segunda camada insere uma maior flexibilidade no tratamento das classes de
falhas [Chandra and Toueg 1996] por permitir um grau de independência entre os diver-
sos grupos. Isso possibilita que em um ambiente totalmente distribuı́do, cada um desses
grupos esteja alocado em uma rede distinta, permitindo a utilização de diferentes técnicas
de replicação, protocolos de transporte e esquemas de detecção e recuperação de falhas.

Isso permite que nossa arquitetura forneça a flexibilidade de configuração de
técnicas de replicação e protocolos de comunicação intra-grupo diferentes, possibilitando
o tratamento de classes de falhas de forma adaptativa aos requisitos de tolerância a faltas
necessários ao serviço fornecido. Com essa flexibilidade, pode-se ter grupos implemen-
tados em diferentes tecnologias, utilizando diferentes técnicas de replicação que podem
utilizar diferentes protocolos de comunicação intra-grupo, permitindo que a composição
da arquitetura seja heterogênea. A ligação entre esses grupos é efetuada pelos lı́deres de
cada grupo, que formam o conjunto de Serviços Web da primeira camada. Através dos
lı́deres é possı́vel que todos os grupos troquem informações utilizando um protocolo de
comunicação único.

Como cada um dos lı́deres representa unicamente seu grupo na primeira camada
da arquitetura, esse Serviço Web se torna um ponto de falha do grupo. Por isso, é im-
portante que as demais réplicas pertencentes ao grupo realizem o monitoramento desse
Serviço Web para que, em caso de sua falha, uma dessas réplicas assuma seu lugar, notifi-
cando as demais réplicas na primeira camada que ela é a nova representante do grupo. No
instante subseqüente à detecção da falha, mecanismos de recuperação devem ser aciona-
dos na tentativa de retomar o estado da réplica faltosa ou, em caso de impossibilidade de
recuperação, providenciar a criação de uma nova réplica do serviço no grupo em questão.

Em caso de falha de um grupo inteiro, consumidores legados que realizavam
requisições para esse grupo não terão transparência da falha. Para continuar usufruindo do
serviço, esses consumidores precisarão obter uma referência para outro Servidor Web da
primeira camada. Para tolerar falhas de grupo, consumidores podem ser implementados
com auxı́lio de um proxy (opcional). O proxy submete as requisições do consumidor para
todos os Serviços Web da primeira camada, e em caso de falha de algum desses serviços,
essa falha fica transparente para esse consumidor.
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3.1. Detecção de Falha

Os detectores de falhas são responsáveis pelo monitoramento das réplicas ativas, reali-
zando essa tarefa periodicamente. A figura 2 mostra que a arquitetura possui réplicas nas
duas camadas. Como há diferentes grupos na arquitetura, é necessário ter detectores que
atuem na detecção de falha de réplicas e de grupos independentemente. Assim, os detec-
tores de falhas são classificados em duas classes distintas: detectores de falha de réplica
(DFR) e detectores de falha de grupo (DFG).

3.1.1. Detectores de Falha de Réplica - DFR

DFRs são responsáveis pelo monitoramento das réplicas ativas alocadas em um grupo
especı́fico. Cada réplica possui um DFR próprio com a responsabilidade de monitorar
periodicamente seu estado, recebendo também informações dos outros DFRs sobre o es-
tado de todas as réplicas do grupo. Com isso, as trocas de mensagens necessárias para a
execução dessa tarefa ficam restritas a cada rede que contenha um grupo. O tempo gasto
para realizar todo o processo de detecção de falhas pode ser mensurado e reduzido para
cada rede, onde é possı́vel especificar qual o algoritmo de detecção é mais adequado para
cada caso, ou seja, que pode levar à redução do tempo de detecção de falhas. A esco-
lha desse algoritmo permite especificar quais os tipos de falhas que serão tratadas pelo
DFR. A figura 3 mostra como são organizados os DFRs. Nota-se nessa figura que cada
Serviço Web possui um detector de falha associado a ele, onde cada um desses detectores
tem a responsabilidade de realizar o monitoramento do estado de cada serviço. Também
é possı́vel visualizar na figura 3 que os detectores de falhas possuem ligações entre si,
para que a detecção da falha de um serviço seja notificada para todas as outras réplicas do
grupo.

Os DFRs são úteis na detecção de falhas internas nos serviços e de falhas de
software na plataforma de execução. Juntamente com o DFR, a utilização de sistemas
heterogêneos e de múltiplas versões [Xu and Bruck 1998] de um mesmo serviço pode ga-
rantir que uma mesma falha não ocorrerá simultaneamente em todas as réplicas. Dentro
do processo de detecção de falhas ocorrem duas situações que necessitam de tratamento
diferenciado. A primeira situação ocorre quando a falha de alguma das réplicas perten-
centes à segunda camada é detectada. Nesse caso, é necessário primeiramente excluir
essa réplica do grupo e acionar o mecanismo para recuperação do seu estado, possibili-
tando que essa réplica possa retornar ao grupo posteriormente. A segunda situação diz
respeito à possı́vel falha da réplica que pertence à primeira camada. Em caso de falha
dessa réplica, a primeira ação que deve ser tomada é o inı́cio de um processo de eleição
com a responsabilidade de eleger a réplica pertencente ao grupo que assumirá seu lugar.
A réplica eleita utiliza seu CG para notificar as outras réplicas da primeira camada que a
partir desse momento ela é a nova representante do grupo, ou seja, todas mensagens tro-
cadas na primeira camada devem ser encaminhadas para ela. Em paralelo com a eleição,
assim como no caso anterior, o mecanismo de recuperação é acionado para recuperar o
estado da réplica faltosa.
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Figura 3. Organização dos DFRs

3.1.2. Detectores de Falha de Grupo - DFG

DFGs têm a responsabilidade de detectar a falha de um grupo inteiro de réplicas. Pode-se
observar na figura 2 que os membros da primeira camada realizam a interconexão entre
os grupos da arquitetura. Sendo assim, o processo de detecção de falhas inter-grupos tem
como principal objetivo a detecção da falha da réplica da primeira camada que representa
cada um dos grupos.

Após a detecção da falha dessa réplica, o grupo ao qual ela pertence se torna
inacessı́vel; logo, sua falha é extremamente crı́tica e deve ser tratada pela arquitetura. A
figura 4 fornece a visualização da organização dos DFGs. Observa-se na figura 4 que cada
uma das réplicas da primeira camada possui dois detectores de falhas, um DFR e outro
DFG. DFGs se comunicam constantemente de maneira similar aos DFRs. A diferença
dessa comunicação está principalmente no protocolo utilizado, já que grupos podem estar
localizados em redes distintas, necessitando de um protocolo de comunicação adequado
para ambientes heterogêneos como o SOAP, por exemplo.

Apesar da arquitetura proposta permitir que DFRs e DFGs utilizem protocolos
de comunicação distintos, essas duas classes de detectores ainda continuarão possuindo
uma relação entre si. Como mencionado anteriormente, a falha de um grupo é detec-
tada tomando como base a falha da réplica da primeira camada que representa o grupo.
Relembrando os conceitos apresentados para DFRs, percebe-se que a falha da réplica da
primeira camada pode ser detectada tanto por um DFR quanto por um DFG. Quando a
falha é detectada pelo DFR, existe a possibilidade da falha de um grupo se tornar transpa-
rente para os demais grupos ativos. Essa transparência é alcançada com auxı́lio da nova
réplica, que substitui a réplica faltosa na primeira camada e notifica todos dessa camada
que ela é a nova integrante, com responsabilidade de realizar e intermediar toda e qualquer
troca de mensagens para seu grupo.

Já quando a falha é detectada pelo DFG, é assumido que o grupo falhou e não
receberá mais mensagens, ficando inativo até que uma nova réplica pertencente ao grupo
assuma sua liderança e notifique as demais réplicas da primeira camada que o grupo está
ativo novamente. Porém, nesse caso, antes de voltar ao funcionamento normal, o grupo
deve sincronizar seu estado com o estado dos outros grupos, caso seja necessário. Se a
falha detectada por DFGs for originada de uma falha fı́sica da rede de comunicação na
qual o grupo está alocado, será necessário o acionamento de mecanismos que possibilitem
a criação, inicialização e integração de um novo grupo de réplicas ao serviço.
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Figura 4. Organização dos DFGs

Falhas na comunicação no domı́nio no qual um grupo está situado podem deixá-lo ina-
tivo por um tempo indeterminado, sendo necessário o procedimento de substituição desse
grupo por outro, em outro domı́nio, de modo a manter o nı́vel de tolerância a faltas forne-
cido pela arquitetura. Esse procedimento é realizado pela arquitetura sem afetar o funci-
onamento dos demais grupos, que continuam a atender requisições normalmente.

3.2. Comunicação de Grupo

O componente de comunicação de grupo (CG) é na verdade uma abstração do protocolo
de comunicação de grupo utilizado pelas réplicas da arquitetura. Ele contém informações
sobre o membership e funciona como o canal de comunicação entre todos os membros
da arquitetura proposta. Esse componente foi criado com o objetivo de manter a flexibi-
lidade de utilização de diferentes protocolos de comunicação inter-grupos e intra-grupos.
Com esse componente a comunicação entre as réplicas é realizada de forma homogênea,
apesar de existir a possibilidade de utilização de protocolos de comunicação diferentes,
abstraindo dos outros componentes da arquitetura detalhes do protocolo de comunicação
utilizado.

3.3. Ordenação de Mensagens

A arquitetura proposta possui um componente para ordenação de mensagens (OM), que
tem o objetivo de ordenar as mensagens para manter a consistência de estado entre todas
as réplicas do serviço. Esse componente visa garantir a consistência entre as réplicas
do serviço, ou seja, certificando que todas as réplicas recebam as mensagens de maneira
ordenada, seja para processamento imediato ou posterior. Essa ordenação garante que
todas as réplicas ativas compartilharão de um mesmo estado, ou seja, que estarão em um
estado consistente. A figura 5 demonstra conceitualmente a base de funcionamento da
ordenação de mensagens na arquitetura proposta.

No exemplo ilustrado pela figura 5, dois consumidores estão enviando requisições
para um serviço replicado. Após receber as requisições, os componentes OM de cada uma
das réplicas pertencentes à primeira camada definem a ordem de execução das requisições
recebidas por todas as réplicas da primeira camada. A definição efetiva da ordem de
execução das requisições vai depender do algoritmo de ordenação utilizado. Pode-se
visualizar na figura 5 que a ordenação das mensagens enviadas pelos consumidores, após
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Figura 5. Ordenação de Mensagens

a execução do algoritmo de ordenação, resulta na fila de entrega ordenada ’ReqA−→ReqB’
em todos os membros, demonstrando conceitualmente a ordenação total das requisições
em todas as réplicas da arquitetura. Após definida a ordem, as mensagens ordenadas são
encaminhadas pelos lı́deres para as outras réplicas de cada um dos grupos.

3.4. Mecanismo de Recuperação e Log

O mecanismo de recuperação (REC) depende diretamente do estágio de detecção de fa-
lhas. Ou seja, assim que é identificada a falha de uma determinada réplica, o REC dessa
réplica deve ser ativado o mais rápido possı́vel, objetivando a recuperação e reintegração
dessa réplica faltosa ao grupo. Caso não seja possı́vel realizar essa recuperação, proce-
dimentos para criação e inicialização de uma nova réplica que será integrada ao grupo,
substituindo a réplica faltosa, devem ser executados.

Os registros de log do serviço se tornam peças fundamentais na etapa de
recuperação de falhas. É com base nesses registros que a recuperação de estado de uma
réplica é realizada. O componente de log realiza a etapa de armazenamento de logs logo
após a etapa de ordenação das mensagens. Essas mensagens devem ser armazenadas
em uma fonte de dados confiável, permitindo o acesso futuro às informações persistidas
anteriormente.

4. Implementação de Referência

Conforme citado na seção anterior, a arquitetura proposta é uma descrição abstrata dos
componentes necessários para o fornecimento de TF para Serviços Web. Essa abstração
permite que o desenvolvimento da arquitetura possa ser realizado em diferentes tecnolo-
gias.

Uma implementação de referência foi desenvolvida na linguagem Java utilizando
a versão 1.6 do Java Development Kit (JDK). Sendo assim, toda a descrição abstrata dos
componentes da arquitetura foi implementada na forma de classes Java que interagem de
acordo com a descrição apresentada anteriormente.
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Foram utilizadas diversas APIs (Application Programming Interface) fornecidas
pela linguagem Java para implementação dos componentes da arquitetura. O JAX-WS
(Java API for XML Web Services) [Sun 2006], um framework para desenvolvimento de
Serviços Web, foi empregado para suporte e manipulação de mensagens SOAP. Além
disso, um servidor Web leve, fornecido pelo JAX-WS, foi utilizado para processar
requisições SOAP sobre o protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol), fazendo com
que os serviços Web desenvolvidos não necessitem de um servidor de aplicação para
serem executados. Manipuladores (handlers) foram utilizados para a inserção dos com-
ponentes da arquitetura nos Serviços Web desenvolvidos.

5. Análise Comparativa

Depois de realizada a descrição da arquitetura de tolerância a faltas para Serviços Web, é
necessário realizarmos uma análise comparativa com os trabalhos relacionados que foram
descritos na subseção 2.1. Pela diferença de caracterı́sticas de cada um dos trabalhos,
se torna inviável a elaboração de uma simples tabela comparativa, sendo necessária a
comparação de cada um dos trabalhos com a arquitetura proposta.

O middleware para concepção de Serviços Web confiáveis proposto por
[Ye and Shen 2005] não suporta consumidores legados, ou seja, esses consumidores lega-
dos teriam conhecimento de apenas uma réplica que faz o multicast das requisições que re-
cebe para as demais réplicas do serviço, já que o middleware atua com base na replicação
ativa. Caso essa réplica falhe, os consumidores legados não têm nenhum tratamento dessa
falha, deixando assim de usufruir das funcionalidades do serviço. Na arquitetura proposta,
esse problema é resolvido pelos Serviços Web presentes na segunda camada. Consumi-
dores legados conhecem somente uma das réplicas pertencentes à primeira camada de
replicação. Caso essa réplica falhe, uma outra réplica do seu grupo assume o seu lugar
de forma transparente para o consumidor legado. Além disso, a arquitetura proposta pos-
sui um componente de proxy que pode ser utilizado pelos consumidores do serviço para
tolerar falhas que possam ocorrer com o grupo.

Outro problema é em relação à ordenação total das requisições recebidas por
consumidores. Como não existe uma réplica central que define a ordem de execução
das requisições para as outras réplicas, o aumento do tempo de definição da ordem de
execução das requisições é diretamente proporcional ao aumento do número de réplicas
do serviço. Em nossa arquitetura, cada grupo possui um lı́der, sendo que somente esses
lı́deres definem a ordem de execução das mensagens para todas as réplicas. Isso permite
que o número de réplicas aumente, sem que o tempo para definição da ordem de execução
das requisições aumente de forma proporcional.

Consumidores de serviços que utilizem o SWS [Li et al. 2005] devem ser imple-
mentados com auxı́lio de um pacote especı́fico que possibilita o conhecimento dos gru-
pos de replicação, podendo assim usufruir das vantagens da tolerância a faltas do serviço.
Nossa arquitetura fornece tolerância a faltas para o serviço em questão, mesmo que o con-
sumidor do serviço seja um consumidor legado. O SWS também utiliza a idéia de mais
de um grupo de replicação, possuindo protocolos especı́ficos de comunicação de grupo e
ordenação de mensagens. Porém, para definir a ordem de execução das requisições, todas
as réplicas de todos os grupos devem participar dessa definição. A vantagem da nossa
arquitetura é que a definição da ordem é realizada somente pelos lı́deres de cada grupo,

243Sessão Técnica 7 - Serviços Web



possibilitando um menor tempo de processamento e utilização da rede para realizar essa
tarefa.

Outro fator relevante é em relação à comunicação de grupo. Como o SWS utiliza
a replicação ativa, todas as réplicas de todos os grupos devem executar as requisições
recebidas. Quando um grupo recebe uma requisição de um determinado consumidor,
uma réplica do grupo é eleita para encaminhar essa requisição para as demais réplicas
dos outros grupos. Porém, cada réplica do outro grupo que recebe essa requisição para
processamento deve encaminhar a resposta para todas as réplicas do grupo de origem
dessa requisição. Dependendo do volume de mensagens trocadas, essa estratégia pode
gerar um tráfego excessivo na rede. Já na arquitetura proposta nesse artigo, toda troca
de informações é particionada entre os grupos. Assim que a ordem de execução das
requisições é definida, cada lı́der encaminha a requisição para seu grupo. Se for o caso,
cada lı́der aguarda a resposta das réplicas para, juntamente com os demais lı́deres, realizar
a votação da resposta que será enviada ao consumidor. Isso permite um confinamento do
tráfego em cada um dos grupos pertencentes à arquitetura.

No FTWEB [Santos et al. 2005], consumidores do serviços interagem com um
componente denominado WSDispatcher. Esse componente é responsável pelo geren-
ciamento das réplicas e pelo sequenciamento das requisições, fornecendo assim carac-
terı́sticas de ordenação total na execução das requisições por parte das réplicas do serviço.
Caso o WSDispatcher falhe, consumidores legados não têm transparência da falha. Na ar-
quitetura proposta nesse artigo esse problema é resolvido pelos Serviços Web da segunda
camada e sua constituição hierárquica com os Serviços Web da primeira camada. Outra
desvantagem é a recepção das requisições dos consumidores por um único ponto (WS-
Dispatcher). Em nossa arquitetura, qualquer réplica pertencente à primeira camada de
replicação pode receber requisições de consumidores do serviço, permitindo um balance-
amento natural das requisições recebidas pela arquitetura. O FT-SOAP [Fang et al. 2006]
apresenta os mesmos aspectos negativos presentes no FTWEB.

Por fim, o WS-Replication [Salas et al. 2006] tem o objetivo de ser utilizado para
replicação de serviços em uma WAN. Consumidores legados têm conhecimento de ape-
nas uma das réplicas do WS-Replication, portanto, em caso de falha dessa réplica, o fra-
mework não consegue tolerar essa falha, justamente pelo fato das réplicas formarem um
grupo único distribuı́do em uma WAN. A arquitetura proposta nesse artigo pode ser utili-
zada perfeitamente em uma WAN. Nesse tipo de rede, cada um dos grupos é instanciado
em uma rede distinta, sendo que somente os lı́deres se comunicam pela WAN. Isso per-
mite que a arquitetura ofereça tolerância a faltas para consumidores legados, já que estes
acessam uma das réplicas pertencentes à primeira camada e a falha dessa réplica é tole-
rada pelas réplicas do seu grupo, que pertencem à segunda camada de replicação. Além
disso, os consumidores podem ter falhas de grupo toleradas utilizando um componente de
proxy da arquitetura proposta.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Esse artigo apresentou uma proposta de arquitetura de software para fornecimento de
tolerância a faltas em Serviços Web. Essa arquitetura descreve de forma abstrata todos os
componentes que fazem parte da solução, possibilitando assim a compatibilidade com as
especificações e padrões utilizados pelos Serviços Web.
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A arquitetura proposta, também permite que grupos de replicação sejam desenvol-
vidos em diferentes tecnologias, incorporando caracterı́sticas da programação N-Versão
[Xu and Bruck 1998]. O fato das réplicas serem alocadas em 2 camadas e em diversos
grupos de replicação permite uma maior flexibilidade e confinamento do tráfego da rede,
possibilitando que um menor número de mensagens sejam trocadas entre as réplicas do
serviço. A subdivisão em grupos de replicação permite ainda um fornecimento mais
adequado de tolerância a faltas do serviço para consumidores legados, fazendo com que
serviços incorporem propriedades de tolerância a faltas e forneçam essa vantagem para
consumidores do serviço já existentes.

Pela constituição da arquitetura, a replicação de Serviços Web em WANs se torna
factı́vel, sendo possı́vel a distribuição de grupos em diferentes redes. A comunicação entre
os grupos é realizada somente entre seus lı́deres, diminuindo o tráfego de informações em
uma rede de larga escala, na qual o tempo de resposta é um fator crı́tico para aplicações
distribuı́das.

Por fim, tem-se diversos trabalhos futuros a serem realizados na arquitetura pro-
posta neste artigo, tais como a elaboração e execução de testes de desempenho para veri-
ficar o overhead causado pela arquitetura proposta, a inserção de caracterı́sticas de qua-
lidade de serviço (QoS) para solucionar problemas tais como balanceamento de carga e
tempo de resposta, a descoberta dinâmica de novos grupos de replicação, a adaptação da
arquitetura para fornecimento de tolerância a faltas para Serviços Web em grids computa-
cionais e a implementação de diversos algoritmos de ordenação e detecção de falha para
que a arquitetura possa realizar o tratamento dos mais variados tipos de falhas que possam
ocorrer em sistemas distribuı́dos.
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Abstract. The web services technology provides an approach for developing 
distributed applications by using simple and well defined interfaces. Due to 
the flexibility of this architecture, it is possible to compose business processes 
integrating services from different domains. This paper presents an approach, 
which uses the specification of services orchestration, in order to create a 
fault tolerant model combining active and passive replication technique. This 
model supports fault of crash and value. The characteristics and the results 
obtained by implementing this model are described along this paper 

Resumo. A tecnologia de serviços web provê uma abordagem para o 
desenvolvimento de aplicações distribuídas utilizando interfaces simples e 
bem definidas. Devido à flexibilidade desta arquitetura, é possível a 
composição de processos de negócios integrando serviços de domínios 
distintos. Este artigo apresenta uma proposta de utilização das especificações 
para orquestração de serviços, na implementação de uma arquitetura 
tolerante a faltas utilizando uma combinação de técnica de replicação ativa e 
passiva. Este modelo suporta falta de crash e valor. As características e os 
resultados obtidos com a definição desta arquitetura são descritos no 
decorrer deste artigo. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, novas tecnologias e padrões de desenvolvimento estão surgindo, 
permitindo uma maior integração entre os diversos aplicativos e serviços disponíveis na 
Internet. Os serviços web fazem parte deste cenário e propõem um modelo de serviços 
distribuídos que utilizam interfaces de acesso simples e bem definidas. Entre as 
principais vantagens na adoção deste modelo pode-se destacar: 

 Menor custo no desenvolvimento: permite a reutilização de componentes de 
software e conseqüentemente o desenvolvimento mais rápido de sistemas. 
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 Integração com sistemas legados: permite a integração com sistemas 
estabelecidos e operacionais. 

 Melhores interfaces com parceiros comerciais: através de intercâmbio eletrônico 
de dados de baixo custo. 

 Um serviço web é um componente de software que aceita requisições de outros 
sistemas através da infra-estrutura da Internet. As especificações dos serviços web 
foram projetadas com o objetivo de integrar aplicações, permitindo o suporte a 
transações síncronas e assíncronas. O modelo de serviço web não é a primeira proposta 
de integração, outras tecnologias possuem o mesmo objetivo. Entretanto, o que faz dos 
serviços web tão atrativos é a utilização de padrões neutros e protocolos amplamente 
utilizados e consolidados. 

 A especificação XML (Extensible Markup Language) é utilizada para realizar o 
intercâmbio de dados. O XML é superficial e extensível podendo incorporar com 
facilidade recursos empresarias como transações. Os serviços web são construídos com 
base em padrões de comunicação existentes, o que os torna independentes de protocolo 
de transporte, podem ser utilizados com os protocolos HTTP, FTP, SMTP e outros. 

 Com o objetivo de explorar todo o potencial dos serviços web como um modelo 
de integração, as empresas Microsoft, IBM e BEA uniram esforços na especificação de 
um modelo padrão para a definição e a integração de processo de negócios. Esta 
especificação recebeu o nome de Business Process Execution Language For Web 
Services (BPEL4WS1) [WS-BPEL,2005] e define um modelo e uma gramática para 
descrever o comportamento do processo de negócios baseada na interação entre o 
processo e os parceiros. Estende o modelo dos serviços web e habilita o suporte a 
transações. A especificação define um modelo interoperável que facilita a expansão da 
integração de processos automatizados dentro de uma mesma corporação e/ou entre 
empresas (business-to-business). Esta composição de serviços também recebe o nome 
de orquestração e inclui a lógica do negócio e a ordem das execuções definidas a partir 
de fluxos de controles que atravessam organizações e aplicações. 

 Apesar de toda a flexibilidade provida pelo BPEL e pela própria arquitetura dos 
serviços web para a construção de soluções distribuídas, faz-se necessário a 
padronização de mecanismos de suporte para serviços Web tolerante a faltas que atenda 
os requisitos de confiabilidade e disponibilidade, fundamentais em aplicações críticas. 
O conjunto de especificações padronizadas pela W3C [W3C,2005] e OASIS 
[OASIS,2005] não contemplam estes requisitos e tem motivado alguns grupos de 
pesquisa no sentido de propor extensões para adicionar mecanismos para tolerância a 
faltas nestas soluções. 

 Em [Aghdaie and Tamir,2002], [Dialani, et al.,2002],[Liang, et al.,2006], são 
propostos modelos tolerantes a faltas baseados na técnica de replicação passiva e 
implementam mecanismos simplificados que detectam a falta e direcionam futuras 
requisições para servidores redundantes. Em nosso trabalho anterior [Santos, et 
al.,2005], propomos uma infra-estrutura que utiliza a técnica de replicação ativa com 
componentes que transforma pedidos SOAP em invocações de objeto de CORBA. Em 

                                                 
1 Ou simplesmente BPEL 
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[Dobson,2006] é apresentado um estudo usando o BPEL para a implementação de um 
serviço web tolerante a faltas, porém nesta solução o servidor onde executa a lógica do 
processo de negócio é um simples ponto único de falha.  Este trabalho representa um 
esforço inicial para implementar uma orquestração de serviços web transparente 
tolerante a faltas.  

 Neste artigo, nos propomos uma arquitetura chamada FTWS-Orch onde o 
objetivo principal é prover uma arquitetura orientada a serviços tolerante a faltas em 
serviços web. O FTWS-Orch combina a utilização de técnicas de replicação ativa e 
passiva utilizando um middleware baseado na orquestração de serviços web. 

 O texto esta organizado na seguinte forma: uma visão geral da plataforma dos 
serviços web é apresentada na seção 2. Na seção 3 é apresentada especificação WS-
BPEL. Na seção 4 descreveremos a arquitetura FTWS-Orch. Na seção 5 e 6 são 
apresentados a implementação e os testes juntamente com os resultados e na seção 7 são 
abordados os trabalhos relacionados e finalmente na seção 8 temos a conclusão do 
trabalho. 

2. Serviços Web 

Nos últimos anos, o modelo de arquitetura orientado a serviço vem se destacando como 
uma arquitetura de software que relaciona os componentes de um sistema em um 
ambiente distribuído onde são disponibilizados serviços que podem ser acessados 
dinamicamente através de uma rede.  

 Um serviço web pode ser definido, de forma simples, como um conjunto de 
operações disponível e acessível em escala global através de um endereço eletrônico do 
tipo URL. Outra, mais genérica, define um serviço web como uma interface que 
descreve uma coleção de operações que são acessíveis pela rede através de um 
mecanismo de mensagem XML. 

 A Figura 1 apresenta o modelo comum de Serviços Web identificando os três 
tipos de papeis e as operações que são executadas. Os papéis mostrados no diagrama 
são: provedor de serviço, consumidor de serviço e o serviço de registro. 

 

 
 Figura 1 - Modelo conceptual serviços web 
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1. Provedor de serviço – responsável pela descrição e publicação de um 
determinado Serviço Web no registro de serviço. O provedor também é 
responsável por descrever as informações de ligação do serviço usadas para sua 
invocação. As informações estão representadas em um documento XML escrito 
na linguagem padrão WSDL [WSDL,2001]; 

2. Consumidor do serviço – responsável por descobrir um serviço, obter a sua 
descrição e, usá-lo para se ligar a um provedor a fim de invocar um serviço web 
através de um URL; 

3. Registro dos serviços – mantém um diretório com informações sobre serviços, 
como por exemplo, nome, provedor e categoria. O padrão adotado na SOA para 
registro é o UDDI [Clement, et al.,2001]. 

 

 A troca de mensagem entre provedores e consumidores de serviços é através do 
protocolo SOAP [SOAP,2003]. É um protocolo baseado em XML para descrever o 
serviço, que prove todos os detalhes necessários para interagir com o serviço, incluindo 
o formato da mensagem, o protocolo de transporte e a sua localização.   

 A interação entre os três elementos envolve: a publicação da informação sobre 
um determinado serviço, a descoberta dos serviços disponíveis e a ligação entre esses 
serviços. A arquitetura de serviços web apresenta algumas vantagens, dentre as quais se 
destacam o suporte para diferentes tipos de cliente; a elevada manutenibilidade; a 
facilidade de reuso; a escalabilidade com isso garantindo a interoperabilidade necessária 
para a arquitetura, além da capacidade de compartilhar e reutilizar serviços e recursos. 

3. Processo de Negócios 

A definição de processo de negócios envolve especificar o comportamento de cada 
participante envolvido sem revelar o seu funcionamento interno. A separação de 
aspectos públicos de aspectos privados permite a independência na modificação da 
implementação sem afetar o protocolo de negócio.  Os requisitos fundamentais para a 
descrição de protocolos de negócio são: 

− Protocolos de negócios invariavelmente são dependentes de dados 
comportamentais; 

− Habilidade para especificar condições de exceção e suas conseqüências, 
incluindo a recuperação de seqüências; 

− Habilidade para trabalhar com interações de negócio de longa duração, 
incluindo múltiplas ocorrências. Cada interação deve ser vista como uma 
unidade de trabalho com seus próprios requisitos. Deve possuir a habilidade 
de coordenar as várias unidades de trabalho e as atividades concorrentes em 
vários níveis de granularidade. 

 O BPEL4WS define uma gramática para descrever o comportamento dos 
processos de negócios baseada na interação entre os processos e os seus parceiros. A 
interação com cada parceiro ocorre através de interfaces de serviços web. O processo 
define como as múltiplas interações com esses parceiros serão coordenadas para realizar 
um determinado processo de negócio. O BPEL4WS também define mecanismos para 
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tratar exceções e falhas de processamento, e introduz mecanismos para definir como 
uma atividade individual ou um conjunto de atividades pode ser compensado em caso 
de exceções ou de requisições reversas do parceiro. Esta composição de serviços 
também recebe o nome de orquestração (orchestration). 

 A orquestração descreve a interação entre serviço, no nível de troca de 
mensagem, incluindo uma lógica de negócio e a ordem de execução. Uma orquestração 
é um processo de negócio executável, controlado por um dos participantes do processo. 

 A Figura 2 apresenta o fluxo de execução de um engine BPEL. No lado 
esquerdo o fluxo de processo de negócio e no lado direito o fluxo de execução 
controlado pelo engine que faz o papel de “maestro”. Enquanto recebe uma requisição, 
o engine passa a compor a orquestração de acordo com o fluxo de processo, ordenando 
a execução de cada componente de forma seqüencial ou paralela. O fluxo de execução é 
a forma pela qual o engine executa cada interação em sua lógica de processo. 

 
Figura 2 – Fluxo de processo e de execução 

 O fluxo de execução inicia com a requisição do cliente ao engine (1a). Neste 
momento, o primeiro nodo ou serviço a receber a requisição do cliente é o web services 
A. O engine faz uma invocação a esse serviço (2a) e espera a resposta da requisição 
(2b). O próximo passo do fluxo de execução seqüencial é a invocação de uma 
requisição ao web services B, então uma invocação (3a) é feita a esse web services e 
espera o retorno da resposta do serviço (3b). Em seguida, o engine em um processo 
simultâneo faz uma invocação em paralelo (4a) para dois web services C e D e as 
respostas das invocações retornam para o engine (4b). Depois de executar o fluxo de 
processo dentro do engine, uma resposta, como resultado da execução do fluxo de 
processo, é enviada para o cliente (1b). 

 Todas as invocações nos web services são feitas a partir de um documento 
WSDL de cada serviço. Fazendo com que o engine consiga invocar ou receber 
requisições desses serviços.  O BPEL oferece uma linguagem padrão para definir:  

• O envio de mensagem XML para um serviço remoto; 

• Uma estrutura para manipular os dados XML; 
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• O recebimento das mensagens XML assíncronas para serviço remoto; 

• O tratamento de eventos e as exceções; 

• Define também a execução de seqüência de eventos em paralelo e o 
cancelamento de eventos de um processo quando ocorre uma exceção. 

  Estes são os principais itens para compor um conjunto de serviços dentro de um 
processo de negócio colaborativo e transacional. O BPEL é baseado em XML Schema, 
SOAP e WSDL. 

4. Descrição da Arquitetura FTWS-Orch 

A idéia principal do modelo FTWS-Orch é o uso das especificações de composição de 
serviços para definir uma arquitetura para o desenvolvimento de aplicações tolerante a 
faltas utilizando uma combinação de técnica de replicação ativa e passiva. 

 As réplicas de um determinado serviço são agrupadas através da definição de 
um processo negócio. Todas as réplicas implementam o mesmo serviço, recebendo, 
executando e respondendo as requisições enviadas pelos clientes.  Este modelo permite 
a utilização de serviços web síncronos e assíncronos e serviços implementados em 
plataformas heterogêneas.  

 Através do modelo especificado neste trabalho é possível compor processos 
negociais utilizando serviços tolerantes a faltas. Conforme a sua funcionalidade, esta 
solução pode ser divida em três módulos principais: composição e invocação de 
serviços, detecção de falhas, tolerância a faltas transparente para o cliente.   

4.1 Composição e Invocação dos serviços 

Para criar os grupos necessários para a abordagem de replicação, uma ferramenta para o 
gerenciamento de processo de negócio é usada. O administrador do sistema define o 
fluxo de execução informando os documentos WSDL que farão parte da composição de 
serviço. Esses documentos referem-se às réplicas de um determinado serviço. O fluxo 
define que estas réplicas serão executadas concorrentemente conforme a técnica de 
replicação ativa, isto é, todas as réplicas livres de falhas do grupo são ativas: recebem, 
processam de forma paralela e produzem a mesma saída. 

 O cliente observa esta composição de serviços como um único serviço. 
Entretanto, estes serviços são replicados, independentes e podem estar localizados em 
diferentes domínios. 

 Na Figura 3 é apresentada à infra-estrutura FTWS-Orch. Nela estão contidas os 
Engine Primário, Backup e Monitor. As funções desses engine são de gerenciar as 
execuções, redirecionar as requisições no caso de exceções e a interface entre os 
clientes. Neste processo o engine Primário é definido conforme o uso da técnica de 
replicação passiva juntamente com o engine Backup, enquanto dentro do engine tanto 
Primário como Backup são definidos o uso de técnica de replicação ativa entre os 
serviços web. 

 Após a definição do processo de negócios, o administrador realiza a publicação 
em um registro UDDI como um serviço web tradicional ou passa a descrição do serviço 
web, através do documento WSDL aos clientes. 
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  O cliente realiza pesquisa no registro de serviços e obtém o documento WSDL 
do processo de negócio e executa a invocação de serviço.  As operações do cliente de 
pesquisa e invocação podem ser observadas no passo 1 da Figura 3. 

 O engine é responsável pela interação entre o cliente e os serviços web 
replicados (passo 2 e 3 da Figura 3). O engine primário obtém do cliente a referência da 
composição de serviços web, os parâmetros necessários para a sua execução, e 
gerenciam a execução do serviço em todas as réplicas e retorna a resposta ao cliente. 
Neste modelo uma resposta é retornada para o cliente quando há pelo menos uma 
réplica livre de falha. 

 

 
Figura 3 – Infra-estrutura FTWS-Orch. 

4.2 Detecção de Falha para Replicação de Serviços Web 

Por ser um processo que interfere no desempenho da solução, neste modelo não há 
componentes que realizem a monitoração de réplicas para descobrir réplicas faltosas. 
Por outro lado, quando uma réplica apresenta falha, o FTWS-Orch redireciona os 
pedidos do cliente dinamicamente a uma réplica standby, como uma técnica de 
replicação passiva. 

 Nesta proposta inicial somente trabalhamos com serviços web stateless, por isso, 
não são implementados mecanismos de recuperação do estado das réplicas ou 
mecanismo para garantir o determinismo no serviço. Em um trabalho futuro serão 
adicionados mecanismos para realizar a atualização do estado das réplicas, a mesma 
abordagem usada em [Santos, et al.,2005].  

 A flexibilidade apresentada pela especificação no processo de negócio permite 
definir para cada réplica, uma réplica standby especifica (SS na Figura 3) ou definir 

253Sessão Técnica 7 - Serviços Web



  

para todas as réplicas aponte para a mesma réplica standby. Isto é, as réplicas S1, S2, S3 
aponta a uma réplica standby especifica ou essas réplicas aponte para uma mesma 
réplica de serviço em standby. Conforme a Figura 3 dentro de cada engine (Primário e 
Backup) tem uma composição de serviço com réplicas standby definidas.   

4.3 Tolerância a Faltas Transparente para o Cliente 

As facilidades dos processos de negócios são usadas também no lado do cliente para 
evitar que o Engine Primário se torne um ponto único de falha. A invocação do Engine 
Primário pode ser realizada como um processo de negócio, na ocorrência de uma 
exceção no Engine Primário um redirecionamento dinâmico ocorre para o Engine 
Backup usando a técnica de replicação passiva. Isto é, o Engine Backup o passa a 
substituir este engine faltoso passando a responder as requisições dos clientes. Toda 
essa operação de redirecionamento é através do Engine Monitor (Figura 3). É através 
desse engine que a ocorrência de falha no Engine Primário se torna transparente para o 
cliente.  

 A Figura 3 apresenta um fluxo normal (linhas continuas) e o fluxo em uma 
eventual falha (linhas tracejadas) no Engine Primário . Através de um mecanismo de 
logs contidos nas réplicas do serviço é possível verificar se a requisição já foi 
processada pelo serviço, caso positivo, as réplicas apenas retornam a resposta da 
requisição ao Engine Backup – a requisição não é re-executada. 

Tolerância a Faltas de Valor 

Para o suporte de faltas de valores é possível adicionar na composição um serviço web 
que atue como um votador e que obtém as respostas de todas as réplicas e retorna o 
valor mais coincidente para o cliente tolerando a falta de valor. Quando este 
componente é usado é necessário ter pelo menos 2f + 1 réplicas e enviar a resposta para 
o cliente, onde f é o número de réplicas faltosas, caso contrário uma mensagem de erro 
é retornada. 

5. Implementação 

Para validar a proposta, um protótipo deste modelo foi implementado utilizando a 
ferramenta BEA Weblogic Workshop 8.1. Entretanto, este protótipo pode ser aplicado 
em outras ferramentas, por exemplo, IBM’s BPWS4J2 e Collaxa Orchestration Server 3 . 
Foi definido um processo negócio variando o número de serviços utilizados. Estes 
serviços foram instalados em diferentes computadores em uma rede local.  Este 
implementa o acesso ao sistema de arquivos no servidor onde estão hospedados.  

 Na Figura 4 é apresentada à interface da ferramenta de composição de processo 
de negócio. O grupo de serviço é representado pelo Web Services A, Web Services B e 
Web Services C, que são executados concorrentemente. Diferentemente de outras 
abordagens em nosso trabalho não é necessária a troca de serviços web, já 
implementados para incluir métodos para monitorar serviços. 

                                                 
2 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/bpws4j 
3 http://www.javaskyline.com/20030311_collaxa.html 
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 Quando o cliente faz uma requisição ao grupo de serviço, esta operação é 
realizada através de uma transação, em que a requisição é enviada aos três serviços. As 
exceções neste serviço são detectadas e o pedido é redirecionado para o 
Standby_Service de acordo com o especificado no fluxo OnExecption.  

 Através dessa abordagem é possível implementar um processo de negócio 
tolerante a faltas que usa uma composição como parte de uma outra composição. O 
modelo proposto permite que o administrador modifique facilmente o grupo de serviço. 
O administrador executa a modificação em um grupo de serviço obtendo o documento 
WSDL de cada serviço e modifica o processo de negócio para trabalhar com um novo 
serviço. 

 
Figura 4 - Interface de composição do processo de negócio. 

   Depois de definido o processo de negócio é obtido um documento XML que 
será usado pelo engine BPEL para o fluxo de execução. A Figura 5 apresenta as 
principais partes de um arquivo BPEL para definir o modelo FTWS-Orch. As réplicas 
são executadas concorrentemente usando o elemento flow. A detecção de faltas na 
réplica primária e o redirecionamento para réplica standby é executada pelo elemento 
faultHandlers. 

<flow name="Parallel-Transaction" jpd:name="Parallel Transaction"> 

  <sequence name="Branch"> 

    <faultHandlers jpd:name="OnException"> 

      <catchAll> 

        <scope name="Standby_Service"> 

        … 
 <invoke  
 name="Standby_Service"  
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   partnerLink="Standby_Service"  
 portType="ctrl:FTWS_Orch.Standby_Servic ePT" 

 operation="nome"  

 inputVariable="input"  

 outputVariable="output"/> 

 <assign></assign>… 
 </catchAll> 

     </faultHandlers> 

 <scope name="Web_Service_1"> 

 … 
 </scope></sequence> 

  <sequence name="Branch"> 

    <faultHandlers jpd:name="OnException"> 

      <catchAll> 

        <scope name="Standby_Service"> 

        … 
 <invoke name="Standby_Service"  
 partnerLink="Standby_Service"  
 portType="ctrl:FTWS_Orch.Standby_Servic ePT" 

 operation="nome"  

 inputVariable="input"  

 outputVariable="output"/> 

 <assign></assign>… 
 </catchAll> 

     </faultHandlers> 

     <scope name="Web_Service_2"> 

 … 
 </scope> 

 </sequence> 

</flow> 

Figura 5 – FTWS-Orch BPEL 

6. Avaliação de Desempenho 

Visando verificar o desempenho desta arquitetura proposta foram executados testes em 
uma rede local de 100Mbps compostas por computadores Intel Pentium 4 2.0GHz 1Gb 
de RAM e sistema operacional Windows XP. O protótipo foi criado na ferramenta BEA 
Weblogic Workshop. O engine FTWS-Orch foi instalado em dois servidores , sendo um 
servidor backup. As réplicas foram distribuídas em até quatro computadores todos 
contendo Web Apache Tomcat versão 5.5.12 integrado com o servidor de Web Service 
(Axis). 

 Para avaliar o tempo de resposta adicionado pelo FTWS-Orch considerando o 
tamanho das mensagens, foram realizados testes com variação no tamanho das 
mensagens de 1 a 32 Kbytes. Há uma limitação no tamanho da mensagem devido a 
plataforma utilizada para a construção do processo de negócio que não permite que 
mensagens maiores que 32 Kbytes sejam utilizadas nos serviços web. 
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 É possível observar na Figura 6 para mensagem com até 4 Kbytes a variação do 
número réplicas que compreendem o grupo, não afeta significativamente o tempo de 
resposta do serviço. Os testes apresentam um acréscimo de 23% aproximadamente no 
tempo em relação a um serviço executado sem o FTWS-Orch. 

 
Figura 6 – Tempo de resposta considerando o tamanho da mensagem. 

 Entretanto, o tempo de resposta adicionando que utiliza o esquema de  votador  
pode alcançar até 90% considerando mensagens com 32 Kbytes e 4 réplicas que 
compões o grupo de serviço. O tempo de resposta usando o mecanismo de votação é 
determinado pelo tempo de resposta da réplica mais lenta. 

 Para avaliar o tempo de resposta considerando o número de usuários simultâneos 
foram realizados testes com até 4 réplicas e a variação no número de usuários entre 2 a 
20. Na Figura 7 é possível observar o tempo de resposta pode alcançar 14 segundos com 
20 usuários simultâneos.  

 Foram realizados testes a fim de verificar a diferença no tempo total de resposta 
de serviço quando uma réplica apresenta falta e a sua requisição é redirecionada para 
uma réplica standby. O tempo médio observado foi de 1,2 segundos levando em 
consideração um grupo de serviço com quatro réplicas e uma réplica faltosa. O tempo 
de resposta adicionado para o redirecionamento foi de 40% em relação ao tempo 
observado com todas as réplicas operacionais. 
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Figura 7 – Tempo de resposta considerando o número de usuários 

simultâneos. 

  O tempo de resposta apresentado acima estão acima do esperado, principalmente 
se for comparado com o nosso trabalho anterior [Santos, et al.,2005]. Entretanto em um 
trabalho futuro pretendemos otimizar o engine BPEL para conseguir melhores 
resultados. 

 

7. Trabalhos Relacionados  

Embora a disponibilidade e a confiabilidade sejam requisitos vitais em aplicações 
criticas os trabalhos relacionados para proposição de um modelo tolerante a faltas na 
arquitetura orientada a serviço ainda são bastante recentes. 

 O modelo abordado em [Liang, et al.] propõe extensões no padrão SOAP 
permitindo o desenvolvimento da técnica de replicação passiva para alcançar a 
tolerância a faltas. Este modelo realiza alterações no documento WSDL inserindo 
informações referentes à réplica primária e às réplicas backup. A utilização de 
interceptadores na camada SOAP no cliente permite o redirecionamento da requisição 
para réplicas em caso de falhas do primário. No servidor, os interceptadores adicionam 
componentes para registro de log, detecção de falhas e gerenciamento das réplicas. O 
FTWS-Orch não executa alterações no documento WSDL e trabalha com elementos 
definidos em BPEL. Os grupos de serviços são criados seguindo a  abordagem de 
composição de serviços. 

 O modelo proposto [Aghdaie and Tamir,2002] realiza alterações no kernel do 
sistema operacional e no servidor de web provendo um mecanismo de tolerância de 
faltas transparente para o cliente. Neste modelo, cada pedido recebido pelo servidor é 
registrado e enviado a um servidor backup. As alterações realizadas no kernel do 
sistema operacional prover a implementação de um mecanismo multicast que permite 
pedidos sejam enviadas a um servidor backup e o servidor primário. As alterações 
realizadas no servidor web permitem a manipulação e a geração de respostas para os 
clientes. Em comparação com este modelo, FTWS-Orch é mais portátil, desde que atue 
simplesmente como outra camada de software que não necessite modificações no 
sistema operacional ou o servidor de web. 

258 VIII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas



  

 Os trabalhos abordados em [Dialani, et al.] [Zhang, et al.] [Townend and Xu], 
propõem modelos tolerantes a faltas para serviços web implementados e executados sob 
as especificações de serviços em grid  [OGSA]. Em [Dialani, et al.] o objetivo principal 
da arquitetura proposta é a detenção e a recuperação em situações de faltas, este modelo 
não trata a tolerância de falta através da replicação de objetos, mas através de 
mecanismos de checkpoint e rollback. Em [Zhang, et al.] é utilizado a  técnica de 
réplica passiva através de mecanismos de notificação providos pela infra-estrutura de 
grid. Em [Townend and Xu] propõe a implementação de um mecanismo que executa 
um conjunto de serviços de web equivalentes, mas implementado sob diferentes 
plataformas  (n-version). Após a execução um esquema de votação, o modelo atua 
sobres as respostas retornando a resposta mais coincidente. Apesar do tema, o serviço 
em grid, não fazer parte do escopo do FTWS-Orch, algumas semelhança podem ser 
encontrados entre os modelos. A diversidade do programas pode ser usada, permitindo 
serviços  web implementados sob diferentes arquiteturas compreender o mesmo grupo 
de serviço. 

 O trabalho abordado em [Dobson] explora o uso da especificação  WS-BPEL 
para alcançar a tolerância a falta em arquiteturas orientadas a serviço. Em nossa 
opinião, a principal fraqueza desta abordagem não é mostrar a falta no servidor de 
aplicação, onde o processo de negócios é executado, mas a abordagem apresentada para 
o engine BPEL por ser um ponto único de falha. Este trabalho menciona os serviços 
web como stateful, mas não apresenta como obter o determinismo necessário na técnica 
de replicação ativa. 

 Em nosso trabalho a flexibilidade do padrão BPEL é extensível para 
implementar um processo de negócios no lado do cliente permitindo em caso de falhas 
nas requisições no engine primários possa ser entregue ao Engine Backup. Em nosso 
trabalho anterior a infra-estrutura FTWeb [Santos, et al.] executa réplicas 
concorrentemente usam o modelo de threads e mecanismos para detectar réplicas 
faltosas. O FTWS-Orch gerencia a execução de réplicas usando o engine BPEL e 
combinando o uso da replicação ativa e passiva para detectar e redirecionar as réplicas 
faltosas a uma réplica standby. 

 O WS-FTM (Web Service-Fault Tolerance Mechanism) [Looker and Munro] é 
baseado em [Dialani, et al.] e aplica a técnica de N-version ao domínio de Serviços de 
Web para aumentar a confiabilidade do sistema. Diferentemente da nossa abordagem 
todos os componentes nesta infra-estrutura são localizados no lado de cliente. 

8. Conclusão  

Este artigo explora a flexibilidade provida pela especificação de processo de negócios e 
juntamente com o uso da técnica de replicação ativa e passiva para alcançar tolerância a 
falta em arquitetura orientada a serviço. Esta abordagem no trabalho prover o suporte a 
tolerância a falta de valor e crash com o uso da especificação BPEL. Neste trabalho não 
implementamos um sistema de monitoramento, quando uma réplica faltosa é detectada 
os pedidos automaticamente entregam a uma réplicas standby. 

 Com esta abordagem o administrador pode escolher quais serviços são mais 
críticos e definir para esse serviço uma réplica standby especifica ou escolher uma 
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mesma réplica standby para todo o  grupo, com essa estratégia permite reduzir o custo 
de monitoramento em varias réplicas standby. 

 Os testes realizados no protótipo, sem o mecanismo de votação, mostrou que o 
desempenho é considerado aceitável, se levar em consideração a disponibilidade e a 
confiabilidade permitido por este modelo. Contudo este trabalho representa uma etapa 
inicial e em um trabalho futuro a proposta é desenvolver um modelo completo que 
inclua o uso de serviços web statefull. 
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